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що однією з найбільших перекладацьких хиб, які допустив перекладач є використання прийому заміщення образу вихідної 
мови стандартним образом цільової мови, у результаті чого перекладач неумисно наголошує на межах віддалених культур. 
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АНГЛОАМЕРИКАНИзМЫ В ПОЛИТИЧЕСКИх ТЕКСТАх И Их ПРАГМАТИКА ПЕРЕВОДА
Данная статья посвящена исследованию англо-американских заимствований- терминов современного немецкого 

языка в политических текстах, а также исследованию особенностей их функционирования в языке та проблемы, 
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которые они создают при переводе. Обращается внимание на современные подходы к исследованию прагматиче-
ского потенциала как самого политического текста так и использования заимствованных слов англо-американского 
происхождения.

Ключевые слова: политический дискурс, политический текст, прагматический потенциал текста, лексика, динамизм. 

Актуальність даної тематики полягає в тому, що англо-американський вплив на сучасну німецьку мову і зростаюча 
кількість запозичень на даний момент є однією з найважливіших і недостатньо вивчених лінгвістичних проблем. Метою 
дослідження є встановлення наслідків взаємодії англо-американізмів та термінів фахової політичної лексики в сучасній 
німецькій мові та закономірності перекладу запозиченої англо-американської термінології. Об’єктом дослідження є га-
лузева політична лексика сучасної німецької мови, яка зазнавши значного впливу з боку англійської мови, становить 
великий інтерес для перекладознавства. Предметом дослідження є виокремлення та аналіз багатогранних особливостей 
перекладу англо-американських запозичених термінів, а також визначення особливостей їх функціонування в мові. Мате-
ріалом дослідження є політична лексика, яка була зафіксована в ЗМІ, а саме: промови, виступи та різнотипні звернення 
до населення відомих політиків Німеччини. Методи дослідження визначені цілями та завданнями: для збору фактів був 
використаний метод суцільної вибірки з німецьких засобів інформації; описовий та зіставний методи – для відображення 
опрацьованого матеріалу.

Таким чином окреслена мета дослідження передбачає вирішення конкретних завдань:
1. уточнити зміст поняття політичний текст, а також визначити поняття, необхідні при характеристиці його викорис-

тання у соціальній комунікації; 2. визначити особливості впливу англійської мови на фахову політичну лексику німецької 
мови; 3. показати функціонування англо-американізмів у лексико – семантичній системі німецької мови та визначити їх 
роль в предметній галузі «політика»; 4. виокремити та охарактеризувати типи англо-американізмів, які функціонують в 
політичній лексиці; 5. виявити та проаналізувати різноманітні шляхи перекладу англоамериканських термінів.

Сучасні дослідники визнають, що політична термінологія – це широкий шар лексики, який інтенсивно розвивається 
та активно взаємодіє з іншими шарами лексики, насамперед – суспільно-політичної, економічної, загальновживаної, а 
також запозиченої. Досліджуючи політичну лексику, лінгвісти зазвичай дотримуються єдиної думки, що в середині цього 
лексичного пласта чітко виділяється ядро – слово «вузько політичного» напряму типу «держава». Хоча це неоднозначне 
запитання, так дослідник Р. М. Королева говорить про те, що ядро політичної лексики становить суспільно – політична 
термінологія і книжкова лексика, а належність слова або словосполучення, на думку Л.А.Мурадової, до ядра політичної 
лексики може бути визначена таким чином: якщо в структуру значення лексичної одиниці входить компонент «політич-
ний», «соціальний», то її можна розглядати як складову частину ядра політичної лексики. 

Але в той же час політика – це сфера діяльності, яка пов’язана з відносинами між класами, націями, соціальними гру-
пами і ядром її є проблема засвоювання, утримання і використання державної влади, участь у справах держави. Результа-
ти досліджень засвідчують також істотні зміни в лінгвістичній моделі світу у зв’язку з тим, що в наше сьогодення пере-
важну частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика. Аналіз функціонування суб’єкта в політичній комунікації 
потребує чіткого окреслення термінів «політична мова» та «політичний дискурс», по-перше, як предметів дослідження 
політичної лінгвістики, по-друге, як безпосереднього середовища реалізації засобів вираження промовця в політичному 
виступі. В середині 70х років 20 ст. в західній політології активно використовується термін «мова політики», що його було 
введено Г . Клаусом, а пізніше підтримано, зокрема Т. Ельвайном у монографії «Sprache der Politik – Politik der Sprache» . 

Найпоширенішими визначеннями публічної комунікації з політичних питань на початку 80х років 20 ст. стають «по-
літична мова» та «мова в політиці». Конкуренція обох визначень повязується з роботою двох лінгвістичних обєднань на 
території Німеччини, які займалися аналізом політичної мови: Arbeitskreis Politische Sprache, що входить до Німецького 
союзу політологів, та Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik e. V. на чолі з Вальтером Дікманом. Серед проаналізованого 
матеріалу знайдені наступні повні англо-американські запозичення:

 der Crash – криза, крах; der Tip – вказівка, порада;
 der Flop – 1) флоп, економічний крах, 2) – провал;
 das Recycling – замкнений цикл з повторним використанням відходів; – 
 der Sponsor – спонсор, меценат; der Finanzcrash – фінансовий крах;
 das Floating – вільно «плаваючий» курс;
 das Deficit – spending – дефіцитне фінансування; 
 das Dumping – демпінг, продаж експортних товарів за штучно заниженими цінами;
 das No-name – Product- продукт без торгової марки;
 das Holding – холдингова компанія, холдінг;
der Promoter – 1) засновник, 2) організатор; 
der Internet – Nutzer – Інтернет – користувач .
Факти мови засвідчують, що зазначені лексичні одиниці можуть мігрувати з однієї лексико-семантичної групи в іншу 

в межах загальної політичної термінології. Крім того, вони можуть перетинатися з термінами інших комунікативних сфер. 
Завдяки тому, що вони більш економні за своєю формою, ніж німецькі описи, англоамериканізми передають наявні понят-
тя більш точно, ясно, виразно. Зап. –термін das Recycling – і німецький відповідник Wiederverwendung benutzer Rohstoffe, 
або термін, утворений за допомогою німецької і запозиченої лексеми, Preisstopp та відповідно йому вираз Preisbegrenzung 
durch die Behörde. Ці факти засвідчують, наскільки більш доречними є вживання запозиченого терміну у порівнянні з по-
ясненням німецькою мовою.

 Другим типом лексичних запозичень є ті, що перейшли у нім. мову при наявності в ній «свого» поняття. Це запози-
чення, які є мовною репрезентацією вже існуючих у нім. суспільстві мисленнєвих одиниць. Тут мова йде не про усунення 
поняттєвої або інформаційної лакунарності. Такі запозичення є засобом нової категоризації в картині світу сучасної люди-
ни та суспільства. У англомовній літературі такі кальки називають loan translation у німецькомовній: Lehnübersetzungen, 
російські мовознавці – словотвірними, українські – повними.

der Analyst = der Analytiker – аналітик;
Cash = das Bargeld – готівка;
der Change = der Tausch, die Einwechselung – 1) обмін; 2) валютний курс;
das Claim = der Patentanspruch, die Reklamation – 1) претензія, вимога; 2) доля (в розробці, проекті);
der Export = die Ausfuhr – експорт;
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der Import = die Einfuhr – імпорт;
damage = der Schaden – шкода, збитки; пошкодження;
das Budget = der Haushalt = 1) бюджет, кошторис; 2) бюджетні кошти;
До напівкальок відносяться витворені у момент перекладу слова або словосполучення шляхом елімінації або додаван-

ня якого – небудь елемента. У. Вайнрайх класифікує їх як loan-rendition, у німецькомовній літературі – Lehnübertragungen. 
До напівкальок належать: 

– shopping- centre – das Einkaufszentrum – торгівельний центр;
– terms of painment – die Zahlungsbedingungen – умови виплати;
– der Full- time job – die Ganztagsarbeit – робота на повний робочий день;
– small business – das Kleinbusiness – малий бізнес та інші.
Поява часткових запозичень у німецькій мові з погляду заповнення прогалин не вмотивована. Маються на увазі про-

галини у структурі мовних засобів відображення дійсності. В цьому випадку прогалин просто не існує. Такі запозичення 
входять в німецьку мову як синоніми до вже існуючих у нім. економічній лексиці. Окрему групу становлять назви-екзо-
тизми, нехарактерні для народу – носія національної мови. Наприклад, join-stock company – – die Kapitalgesellschaft – ак-
ціонерне товариство;

der Tramp – робітник, подорожуючий по країні в пошуках роботи (США)
der Broker – брокер, маклер; Deutsche Telecom – Дойче Телеком der Clerk – клерк;
Для одного і того ж самого фрагменту реальності, що має нелінійну структуру, в процесі синтезу висловлення відбу-

вається «лінеаризація у мовленнєвій послідовності», упорядкована в часі [4, с. 217]. Використовуючи різні мовні засоби 
і «комунікативні упакування» [7, с. 37] для вираження одного й того самого змісту, отримуємо варіативний опис певної 
позамовної ситуації та, як наслідок, і альтернативну інтерпретацію. За словами С. Карцевського, «реальне є безкінечним, 
і в кожній даній ситуації ми утримуємо тільки деякі елементи, відкидаючи решту, як те, що не має значення з погляду 
наших інтересів» [6, с. 86]. 

На сьогоднішній день найбільш дослідженими є засоби варіативної інтерпретації дійсності лексичного рівня. В межах 
аналізу німецького політичного дискурсу особлива увага приділялася значущому варіюванні, зокрема стилістично-за-
барвленої лексики, а також термінів-ідеологем, що використовуються опозиційними політичними блоками або системами 
[1, с. 69]. Як бачимо, прагматичний аспект перекладу є невід’ємною складовою процесу перекладу та адаптації тексту ори-
гіналу. На першому етапі перекладу перекладач виступає в ролі реципієнта і повинен чітко та досконало зрозуміти первіс-
ний текст. Наприклад: «Die US- Regierung hat seit Herbst 2008 mehr als eine Billion Dollar investiert, um den Immobilienmarkt 
vor dem Crash zu bewahren. Ein Rückschlag am Häusermarkt wäre das Letzte, was die seit einigen Wochen wieder anziehende 
US-Konjunktur und die boomenden Börsen gebrauchen können». – З осені 2008 р. правління США інвестувала більш ніж 1 
більйон доларів, щоб захистити ринок нерухомості від краху. Невдача на ринку нерухомості була б останнім, що могло б 
знадобитися кон’юнктурі та біржам США, які протягом останніх тижнів швидко розвиваються .

Висновки: На сьогоднішній день найбільш дослідженими є засоби варіативної інтерпретації дійсності лексичного 
рівня. В межах аналізу німецького політичного дискурса особлива увага приділялася значущому варіюванні, зокрема 
стилістично-забарвленої лексики, а також термінів-ідеологем, що використовуються опозиційними політичними блоками 
або системами. 
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ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МОТИВУ ЯК ЖАНРОФОРМУВАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ 
КІНОТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ  

АНГЛОМОВНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ КІНОТРИЛЕРІВ)

У статті пропонується обґрунтування релевантності здійснення перекладознавчого аналізу психологічного кі-
нотрилера крізь призму поняття кінематографічного мотиву; висвітлюються сучасні теорії та базові положення 
мотивіки, розроблені вченими-літературознавцями та фольклористами у ХХ ст. Аналіз практичного матеріалу до-
водить, що мотив гри постає одним з фундаментальних мотивів кінотексту піджанру психологічний трилер. Мо-
тив гри істотно впливає на формування саспенсу та розкриття образів персонажів, а адекватне відтворення його 
вербальної реалізації у перекладі входить до магістральних завдань перекладача.
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