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РОЛЬ ЛЕКСИКОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ НАВИКІВ ПЕРЕКЛАДУ
Анотація. Дана стаття містить аналіз ролі такого аспекту лінгвістики, як лексикологія, у навчанні та 
роботі професійного перекладача. Подано графічні дані, що наочно ілюструють матеріал, причини викла-
дання даного аспекту у ВНЗ для спеціальності «Переклад» та на факультетах лінгвістичного спрямуван-
ня, а також проаналізовано на конкретних прикладах, як лексикологія становить інтерес для початківця 
і професійного перекладача, і чим саме. Стаття містить тлумачення базових понять та термінів, а та-
кож приклади лексикологічних одиниць, із поясненням необхідності їх вивчення саме для перекладачів.  
Досліджено механізм залучення лінгвістичних даних у процес перекладу. Стаття може стати у пригоді як 
студентам філологічних спеціальностей, так і фахівцям у галузі перекладу. 
Ключові слова: мовознавство, лексикографія, лексикологія, переклад, професійний перекладач, 
знижена лексика, обсценна лексика, вульгаризм, жаргон, арго, соціолект.
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THE ROLE OF LEXICOLOGY IN STUDYING AND ENHANCING TRANSLATION SKILLS
Summary. The article features an analysis of the role of Lexicology as a linguistic aspect in the preparation 
and operation of a professional translator and interpreter. It contains visuals enabling the understanding of 
the concepts given in the article, basic reasons for lecturing the aspect at universities having “Translation 
and Interpreting” among their classes at foreign language departments. It also contains the analysis of basic 
notions of the aspect, as well as illustrative examples of various tools and the explanation of what interest 
they are for beginners and professional interpreters. The author deliberately chose a plain scientific style, 
merely describing structure of lexicology as a discipline and vocabulary as its derivative, thus proving the 
utter necessity of it to modern interpreters. When it comes to lexicology, as the author states, there should be 
no half-measures or concise studying, as, for instance, with general linguistics, psycholinguistics or other dis-
ciplines. Lexicology, being the bread and butter of any interpreter, is to be taken most seriously. That is why 
the article features detailed examples, giving the avid reader a possibility to comprehend the way an amateur 
interpreter/translator is to structure his/her vocabulary in full accordance with one’s field of expertise and 
personal interests. The plethora of tables used in the article below is called to facilitate a student reader the 
process of noting the material during the preparation for seminars and exams. The author also studied the 
mechanisms of outsourcing theoretical data in the process of translation and implementing it in the process of 
taking notes. The article may be of interest both for the students of philology and those employed in the field of 
translation during their first steps in the profession.
Keywords: linguistics, lexicology, lexicography, interpreting, professional translator, sociolect, vulgar tongue, 
jargon, argot, obscene vocabulary. 

Лексикологія є лінгвістичним аспектом, 
обов’язковим для вивчення на філологіч-

них факультетах, утім, саме для перекладачів 
вона становить значно більший інтерес, поза-
як вона уможливлюють здійснення перекладів 
швидше та з більшою якістю, тому перекладач 
має бути обізнаним у тих дисциплінах, що допо-
можуть йому швидше та краще знаходити лек-
сичні відповідники. 

Постановка проблеми. Проблемою даної 
статті є висвітлення того, чому лексикологія 
як розділ мовознавства становить особливий 
інтерес для початківців, професійних перекла-
дачів та студентів спеціальності «Переклад», 
оскільки це допоможе студентові більш ефек-
тивно структурувати процес навчання, а фахів-
цеві – доповнити проміжки у наявних знаннях 
та структурувати їх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на те, що лексикологія як прак-
тична дисципліна набула теперішнього розмаху 
лише на початку двадцятого сторіччя, власне 
цій темі було присвячено значну кількість пу-
блікацій, зокрема, за написання даної статті ав-
тор послуговувався низкою зарубіжних [20–29], 

радянських [4; 9; 18], вітчизняних та російських 
[1–3; 4–8; 18–20] публікацій, серед яких варто 
відмітити внесок І.В. Арнольда, Найджела Бра-
уна та Девіда Крістала. Проте проблема полягає 
у тому, що жодне з цих джерел не розглядає пи-
тання ролі, що її відіграє лексикологія саме для 
перекладачів, ані містить відомості, корисні для 
перекладачів, що видаються найбільш важли-
вими для залучення у практичну перекладаць-
ку діяльність. Це зумовлює актуальність даної 
статті, скільки є недостатньо висвітленою раніше 
частиною проблеми. 

Метою даної статті є:
– прояснити роль аспекту «лексикологія» в на-

вчанні професійних перекладачів;
– назвати причини, з яких знання лексико-

логічних принципів є необхідним інструментом 
у роботі перекладача; 

– довести необхідність вивчення переклада-
чем певних аспектів лексикології та практичного 
застосування засвоєного в процесі вивчення да-
ної дисципліни теоретичного матеріалу.

Виклад основного матеріалу. Лексико
логія (від давньогрецького λέξις – слово, ви-
слів) – підрозділ мовознавства, що вивчає лек-
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сику мови, або її словниковий запас. Зазвичай 
дослідники поділяють лексикологію на загальну 
і конкретну, зважаючи на об’єкт її вивчення. За-
гальна лексикологія вивчає словниковий запас, 
критерії його поділу, риси, шляхи розширення 
і поповнення без прив’язки до певної конкретної 
мови. Конкретна лексикологія розглядає лексич-
ний склад однієї відповідної мови. Лексиколо-
гія ж для перекладачів як дисципліна скоріше 
прикладна, ніж теоретична, має базуватися на 
зіставних засадах, подаючи ті чи інші відомості 
про слово, його риси та категорії у парі мов, яки-
ми оперує перекладач. Таким чином досягається 
повніше розуміння словникового запасу обох мов 
перекладачем, пришвидшується і уточняється 
процес пошуку лексичних відповідників. 

Зважаючи на те, що основним об’єктом ви-
вчення лексикології є слово, то предметами ви-
вчення можна виділити: 

– слово та його семантику (значення);
– систему взаємовідносин між словами мови;
– історію, процеси та перспективи формуван-

ня словникового запасу мови;
– функціонально-стильові розбіжності слів, 

що належать до різних сфер вживання;
– співвідношення лексики та явищ позалінг-

вістичної дійсності (культури, історії тощо. 

Під лексикою, або словниковим запасом, 
розуміють сукупність слів певної конкретної 
мови, пов’язаних між собою системою відносин 
та зв’язків, що має структурний розподіл і по-
стійно поповнюється. 

Лексикологія як наукова дисципліна має до-
статньо розгалужену структуру, оскільки цей тер-
мін було вперше використано на позначення на-
укової діяльності в мовознавчій галузі в 1765 році 
у славнозвісній Французькій енциклопедії Д. Ді-
дро. Як окремий розділ мовознавства вона виді-
лилася на початку ХХ століття (рис. 1). 

Лексика як об’єкт вивчення лексикології під-
лягає структуруванню за різними принципами. 
Так, зокрема, можна виділити такі критерії кла-
сифікації словникового запасу мови (рис. 2).

Дана схема дозволяє перекладачеві отримати 
уявлення про основні критерії поділу лексики, 
які можуть становити цікавість для нього як для 
спеціаліста прикладного характеру, оскільки ко-
жен із зазначених вище критеріїв впливатиме на 
вибір перекладачем еквівалентного лексичного 
відповідника під час процесу перекладу. За пра-
вильного урахування зазначених вище критеріїв 
це може полегшити, пришвидшити та уточнити 
цей процес. Тепер слід зупинитися докладніше 
на кожному з критеріїв, розкриваючи їх зміст.

За територіальним поширенням словниковий 
запас членують на літературний варіант мови, 
загальнонародну мову та діалект. 

Літературний варіант мови – це її коди-
фікована та стандартизована форма, це сто-
сується як письмової, так і усної мови. Оскільки 
функцією мови є обслуговування комунікатив-
них, когнітивних, естетичних та номінативних 
потреб людини в усіх сферах її діяльності, то лі-
тературний варіант є універсальним, уніфікова-
ним. Серед його характеристик можна назвати 
також чітку граматичну структуру та стилістич-
ну диференціацію лексичного запасу. Писемну 
літературну мову ми зустрічаємо у художній лі-
тературі, наукових статтях, адміністративній га-
лузі та цілій низці сфер вживання. Усна ж спря-
мована на забезпечення процесу безпосереднього 
спілкування між носіями конкретної мови. За 
територіальним поширенням літературна мова 
покриває всю території держави, що населена 
носіями певної мови, а також можливі діаспори, 
що наявні у зарубіжних країнах. У принципі це 
означає, що письмовий перекладач в основному 
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має справу з літературним варіантом мови, і зна-
чить, має бути повною мірою ознайомлений з її 
нормами та правилами. 

Загальнонародну мову не слід плутати із 
літературною, оскільки це сукупність слів, фо-
нетичних та просодичних засобів, граматич-
них форм та синтаксичних поєднань, які ви-
користовують під час комунікації люди. Утім, 
якщо літературна мова є повністю унормованою 
та кодифікованою, загальнонародна є конкрет-
ним її проявом у процесі комунікації, і тому може 
містити певні відхилення у вимові, застосуванні 
неналежних граматичних форм тощо. Проте за-
гальнонародна мова територіально охоплює всю 
територію країни, де проживають її носії, тоді як 
діалект (від давньогрецького διάλεκτος – говір-
ка) є різновидом мови, що використовується як 
засіб комунікації на певній обмеженій терито-
рії. При цьому діалектові властива структурна 
близькість. 

Діалект, як правило, містить суттєві відмін-
ності від загальнонародного та літературного 
варіантів мови, зазвичай це виражається на фо-
нетичному рівні (вимова, мелодика висловлю-
вання), лексичному (використання діалектних 
слів на позначення явищ об’єктивної реальності, 
що вже мають стандартизовані відповідники у лі-
тературній мові) та граматичному ( ненормоване 
використання морфемних елементів при слово-
творі і под). Так, наприклад, у закарпатському 
діалектному варіанті української мови на фоне-
тичному рівні присутні так зване «ляльокання» 
(соціяльний, міліціянт), підвищений темп усного 
мовлення та інтонація речення з просодичним 
наголосом на останньому слові у розповідних ре-
ченнях. На лексичному рівні в цьому діалекті на-
явні лексеми типу «луйтра» – драбина, «тісто» – 
печиво, «соленики» – соломка, «леґінь» – підліток 
і под. На граматичному рівні там доволі розпо-
всюджене відокремлення зворотного постфіксу 
«-ся» і винесення його у синтаксичному оформ-
ленні речення перед дієсловом: Мушу ся мити, 
ся вбирати і бігти до роботи. Діалектна мова 
зазвичай існує в усному варіанті, проте у випадку 
навмисності її графічно зображають відповідно 
до її наявного фонетичного варіянту. Діалектні 
варіанти мовлення становлять проблему для пе-
рекладачів, оскільки іноді буває важко зрозуміти 
носіїв того чи іншого діалекту як акустично (не-
звична мелодика мовлення, швидкий темп), так 
і лексично (невідома лексика). Загальним прави-
лом, утім, є таке, що перекладач має перекладати 
діалект загальнонародною мовою, за винятком 
тих випадків, коли носій не знайомий з відповід-
ником у літературній мові. 

За соціальною групою словниковий запас мов-
лення поділяють на так звані соціолекти. Під со
ціолектом розуміємо сукупність мовленнєвих 
(зазвичай лексичних, та стилістичних, аніж 
граматичних та фонетичних, як у випадку з 
діалектом) особливостей, що є характерними 
для комунікації між членами певної соціальної 
групи. Це може бути вікова група, професійна, 
субкультура. За типами соціолекти поділяють на 
жаргон, сленг, арго та просторіччя. 

Арго (від французького argot) є соціолектом, 
яким спілкуються представники соціально за-
критої групи осіб, незалежно від їх професій. 

Основними характеристиками арго є специ-
фічність лексики та слововживання при ви-
користанні фонетичної та граматичної систем 
загальнонародної мови. Доволі часто арго класи-
фікують як мову ворів, волоцюг, інших декласо-
ваних об’єктів суспільства. Інші притримуються 
думки, що арго слід ототожнювати з поняттям 
«тайна мова». Стовідсотковими характеристика-
ми арго в усіх мовах є такі: 

– його призначенням є ускладнення комуні-
кації для розуміння її лише членами певних сус-
пільних угруповань;

– лексичний склад містить специфічні термі-
ни, незрозумілі більшості мовців, що володіють 
загальнонародним варіантом;

– арго не є повноцінним варіантом мови, який 
можна застосовувати при щоденній комунікації, 
тому його застосування все ж є ситуативним і зу-
мовлене комунікативним контекстом.

– арго в тому чи іншому варіанті притаманне 
кожній конкретній мові в силу того, що людям 
з різних причин притаманно утворювати закри-
ті соціальні угруповання із модифікованими або 
шифрованими засобами комунікації. 

Зразком типового арго на території колиш-
нього Радянського Союзу можна назвати фєню, 
як спершу називали мову волоцюг, що торгували 
дрібним крамом в епоху Середньовіччя і створи-
ли на основі морфології загальнонародної мови 
власну говірку, аби використовувати її «не про 
чужі вуха». Пізніше, в ХІХ-ХХ століттях і нині, цей 
соціолект було взято на озброєння кримінальним 
елементом, він запозичив певну кількість слів з 
діалектів, до носіїв яких належали в’язні, зокре-
ма – значною частиною – лексика фені завдячує 
ідишу. Аналогом фєні в німецькій мові є так зва-
ний Kokumloschen, або Chochemer Loschen, 
створений на основі німецької та ідишу, що був 
з ХIV і до початку ХХ століть розповсюджений 
серед ворів, жебраків, волоцюг и циган. 

Для перекладача арго становить великі труд-
нощі, оскільки навмисне створення цього варіан-
ту мови як таємного означає, що лексичні одиниці 
не завжди підлягають розшифруванню шляхом 
морфемного аналізу або застосування мовленнє-
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Рис. 4. Структурний поділ соціолектів
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вої логіки. Такі слова, як «балагас» – цукор або 
солодощі, «базлати» – розмовляти, «артиле-
рія» – воші, або фразеологічні словосполучення 
типу «пустити квас» – поранити; «працювати 
на суницю» – усипляти жертву снодійним, аби 
обікрасти її; «здерти лопатника» – вкрасти га-
манець – не можуть бути перекладені описовим 
способом, про їх значення практично неможливо 
здогадатися перекладачеві, не знайомому з да-
ним варіантом арго. На щастя, ситуацій, у яких 
перекладачеві доведеться стикатися із пред-
ставниками закритих соціальних груп, небагато. 
Припустимо, перекладачеві заплатили за пере-
клад на сентиментальній зустрічі двох кримі-
нальних авторитетів, українського та німецького. 
Закономірне питання українця «де і за що строк 
мотав?» правильно перекласти німецькою фє-
нею як «Warum und wo hast du die Tüte gedreht?». 
Утім, це означає, що перекладачеві слід або мати 
знання даного арго, або створити для себе глоса-
рій перед самим процесом перекладу. 

Жаргон (від фр. jargon), на відміну від арго, 
це соціолект, що використовується групою лю-
дей, об’єднаних певною професійною чи віковою 
ознакою або родом діяльності. Жаргон також 
відрізняється від літературної мови наявністю 
специфічної лексики та фразеології, а також не-
звичним вжитком засобів деривації (словотвору). 
До характеристик жаргону відносимо такі: 

– використання значною за обсягом відкри-
тою до вступу соціальною групою людей;

– відсутність власної фонетичної та граматич-
ної системи;

– наявністю значного пласту специфічної лек-
сики;

– побудова лексики на основі переосмислення 
та метафоризації існуючого словникового складу 
мови. 

Прикладами професійних жаргонів може 
бути жаргон військових («двохсоті» – мертві, 
«трьохсоті» – поранені, «барбухайка» – вантаж-
ний мікроавтобус або легка вантажівка, що ви-
користовувалася військами Афганістану під час 

збройного конфлікту з СРСР; «душмани» – влас-
не солдати афганських військ під час того самого 
конфлікту), робітників будівельної та ремонтної 
сфери («швєдік» – розвідний ключ, «жабка» – га-
зовий ключ, «сож» – рідина для змащення трубо-
нарізного станка, «гребінка» – пульт регулюван-
ня тиску та температури гідравлічних теплих 
підлог, «равлик» – спосіб укладки труб у гідрав-
лічних теплих підлогах; «штробити» – проби-
вати отвори у твердій породі, стінках, підлогах 
та стелях конструкцій з каменю тощо), фотогра-
фів («башмак» – спосіб кріплення спалаху до 
корпусу фотоапарата, буває «холодним» та «га-
рячим», «фольга» – сформований з світловідби-
вальної плівки екран, «ТФПшка» – безкоштовна 
фотосесія, «гастролі» – весільна або виїзна про-
фесійна фотосесія) та ін. З жаргоном перекладач 
стикається набагато частіше, ніж з арго, оскіль-
ки до відкритих соціальних груп належать на-
багато більша кількість людей, при чому під час 
звичайного спілкування вони активно вживають 
жаргонізми. З ними перекладач може зіткнутися 
під час перекладу інтерв’ю, діалогів, неформаль-
них зустрічей, телефонних розмов тощо. 

Сленгом називають набір особливих слів 
або нових значень для слів, що вже існують, що 
вживаються у спілкуванні певних соціальних 
груп людей (професійних, вікових, статусних 
і т.д.). Отже, сленг для жаргону – як словнико-
вий запас для мови. 

Поняття «сленг» часто змішують із такими 
поняттями, як жаргон та просторіччя, проте ми 
пропонуємо доволі просту класифікацію розбіж-
ностей між цими соціолектами, що дозволить 
уникнути плутанини.

Наступним критерієм, що відіграє роль у ти-
пологізації лексики для перекладача, є частот-
ність вжитку лексики, за якою її поділяють на 
активну і пасивну. 

Активною лексикою називають таку, що 
знаходиться в постійному вжитку переважною 
більшістю носіїв літературної мови. Пасивна 
лексика або вийшла з ужитку з певних при-

 

Типи лексики за 
частотністю вжитку 

Активна лексика 
Питома та запозичена 

лексика, що знаходиться у 
активному щоденному 

вжитку 

Пасивна лексика 

Архаїзми 

Історизми 

Неологізми 

Оказіоналізми 
Рис. 5. Лексика за частотністю вжитку
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чин, або ще не набула потрібного для переходу в 
активну категорію поширення. 

Поділ лексики за історичною перспективою 
подає класифікацію лексики на архаїзми, іс-
торизми та неологізми. Архаїзмами (від дав-
ньогрецького αρχαιος – первісний, стародавній) 
називають лексику, яка, вийшовши із сучасного 
традиційного слововживання, була замінена ін-
шим словом, своїм синонімічним аналогом. Так, 
слово «аероплан» (англійського походження, по-
чаток ХХ століття) було у другій половині ХХ сто-
ліття замінене на «літак», що використовується 
у сучасній мові. Під історизмом розуміють 
слово або словосполучення, що повністю віді-
йшло у пасивний словник тієї чи іншої мови, не 
маючи еквіваленту позначуваного поняття у її 
сучасному варіанті (кавалерія, пікінер, коль-
дкрем). Неологізмом називають слово або слово-
сполучення, що увійшло до складу запасу актив-
ного слововживання порівняно нещодавно, але 
вже має активне використання великою кількіс-
тю носіїв (в іншому випадку є так звані авторські 
неологізми, що використовуються у творчості од-
ним або кількома індивідуумами). Сьогодні нео-
логізмами можна назвати слова типу «поскай-
питися», «ретвітнути», «спінер». Неологізми 
з’являються у мові щодня, проте не всі з них по-
трапляють у словники саме через їх недостатню 
поширеність у повсякденному мовленні. Архаїз-
ми, історизми та неологізми можуть трапитися 
перекладачеві в художніх текстах, публіцистиці 
та спеціалізованих періодичних виданнях. 

Оказіоналізм є явищем нерегулярним у 
мові, і зрідка входить до загальновживаної лек-
сики або словникового запасу великої кількості 
мовців. Це мовленнєва одиниця, утворена за 
морфологічними принципами, притаманними 
даній мові, що існує лише у певному конкрет-
ному прояві та контексті. Такі слова або ви-
слови є створеними навмисне, і зазвичай несуть 
певний підсилювальний ефект, окрім фактичної 
інформації. Часто оказіоналізми ототожнюють з 
авторськими неологізмами, оскільки оказіона-
лізми обов’язково несуть авторський індивіду-
альний характер та експресивне забарвлення. 
Як приклад можна назвати оказіоналізми «алко-
гольвиця», «перекладачата», «настелюбство». 
Окрім того, оказіоналізми іноді зустрічаються в 
усному мовленні політичних діячів, але у випад-
ку перекладу усного мовлення часу на звертання 
до словника у перекладача не буде. 

За походженням лексику поділяють на пито-
му, запозичену та інтернаціональну. 

До питомої лексики відносять слова, що 
були притаманні даній конкретній мові на від-
носно ранньому етапі її розвитку (наприклад, 
питомо українськими є слова ґринджоли, чобо-
ти, поле). Запозичена лексика в українській 
мові потрапляє до складу словникового запасу 
з інших мов, причому за тематикою запозиченої 
лексики іноді можна зрозуміти, яким шляхом 
вона потрапила до мови. 

Для перекладача походження запозиченої 
лексики є напрочуд важливим тому, що запозиче-
ну лексику та інтернаціоналізми легше перекла-
дати – за достатнього володіння іноземною мовою 
менше часу витрачається на те, щоб знайти лек-
сичний відповідник, оскільки запозичена лексика 

після «натуралізації» все одно зберігає подібність 
до вихідного варіанту у своїй рідній мові. 

За реальним втіленням найменованих об’єктів 
лексику поділяють на абстрактну та конкрет-
ну. Абстрактна лексика описує ті явища 
об’єктивної дійсності, що не мають матеріаль-
них втілень та проявів (кохання, вірність, пере-
вага), конкретна ж описує об’єкти матеріально-
го світу (пиво, баби, школярик). Для перекладачів 
цей поділ принципового значення не відіграє. 

За стандартизованістю лексика поділяється 
на нормативну, знижену та ненормативну (табу-
йовану). Нормативною вважаємо ту лексику, 
яка кодифікована, уніфікована та введена до 
складу літературної мови (весло емоція, пере-
вертень). Знижена лексика не знаходиться у 
складі літературної мови, позаяк не відповідає 
стилістичному параметру. Табуйована лек
сика є похабними, непристойними, вульгарни-
ми та грубими словами і висловами, що вислов-
люють мовленнєву реакцію на певний реальний 
контекст. 

Вульгаризм (від лат. vulgaris – грубий, про-
стий) – термін лексикології та стилістики, що 
позначає слово або зворот, застосування якого у 
мовленні доречне у просторіччі, але стилістич-
но неприпустиме каноном літературної мови 
(дупа, козел, довбень, гівно). Негативне значення 
поняття «вульгарність», що спочатку означало 
«простий у його значенні «народний» розвину-
лося лише в епоху Середньовіччя, як противага 
аристократичності, високій культурі та стилю. 
Утім, оскільки значний пласт носіїв мови вико-
ристовує просторіччя, а часто й вульгаризми, пе-
рекладач має бути готовим до того, що в мовлен-
ні вони можуть несподівано виринути. Після ха-
рактеристики усіх типів зниженої лексики буде 
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вказано варіанти дій перекладача за наявності у 
висловлюванні, яке треба перекласти, зниженої 
лексики того чи іншого типу. 

Обсценна лексика (від лат. obscenus – не-
пристойний, розпусний) – грубі та лайливі сло-
ва і вислови, в тому числі й матерні, до харак-
теристик яких можна залучити такі:

– ситуативність (людина зазвичай підсвідомо 
розуміє, у якій ситуації можна використати об-
сценну лексику, а у якій це буде недоречним. 
Так, спілкуючись із професором, автори не вжи-
вали б деяких слів, які вони дозволили собі вміс-
тити до складу цього підручнику);

– відносну фразеологічність одиниць (зва-
жаючи на повторюваність одиниць нецензурної 
лексики в одному й тому самому вигляді, фік-
сованість відмінків, прийменників і інших гра-
матико-синтаксичних критеріїв, можна сказати, 
що обсценна лексика носить відтінок фразеології 
типу «кліше»);

– асоціативність значення (в основі багатьох 
висловів обсценного характеру лежить асоціа-
ція, метонімічне, метафоричне або подібне пере-
творення. Залучаються також і інші стилістичні 
прийоми виразності мовлення);

– стилістичну невідповідність нормам літера-
турної мови;

– відношення до табуйованих у комунікації 
тем (зокрема, статевих стосунків). 

Дисфемізм – (від грецького δυσφήμη – не-
благоподібність) – навмисне грубе вживання 
нейтрального поняття з експресивною метою 
або з метою надання висловлюванню негатив-
ного змісту. Наприклад, «рило витри!» замість 
«витри обличчя», або «стули пельку!» замість 
«закрий рота». 

Суржик (слово походить від давньоруського 
сѹрожь – суміш різних зерен з житом) – зниже-
на лексика, що являє собою суміш елементів 
двох або більше мов, об’єднаних без дотримання 
уніфікованих правил, наявних у літературній 
мові. Це різновид просторіччя, проте, на відмі-
ну від нього, суржик існує на просторах двох мов, 
являючи собою білінгвальний феномен. У інших 
мовах суржик також називають піджин, креол 
або лінгва франка. Так, суржик білоруської та 
російської мов називається «трасянка». Цікавим 
є те, що, за свідченням російського письменника-
романіста О. Бушкова, трасянку використовують 
як «арго» представники спецслужб колишнього 
СРСР. Суржик англійської та іспанською, розпо-
всюджений у регіонах, що межують з Мексикою 
та Кубою, називається Spanglish, а англо-фран-
цузький суржик у Канаді називають joual. 

Евфемізми (від εὔφημος – добре мовлен-
ня) – пласт псевдозниженої лексики, покликан-
ня якого полягає у пом’якшенні або маскуванні 
зневажливої, вульгарної або лайливої лексики. 
Псевдозниженість його зумовлена тим, що слу-
хач чудово розпізнає, що за слово приховується 
за евфемізмом. Так, один із персонажів серіалу 
«Зворотній бік Місяця» у розмові з сином каже, 
що той може захворіти на «гусарський нежить», 
тоді як глядачеві зрозуміло, що гусарський, він 
же французький, нежить – це евфемічна назва 
венеричного захворювання під офіційною на-
звою «гонорея». Цікаво, що назва походить ще 
з часів короля Карла ІІ, гусари якого були людь-

ми дуже палкого темпераменту в епоху, коли 
засоби контрацепції були дуже примітивними, 
й зумовило поширеність хвороби у військових 
колах. 

Тож як діяти перекладачеві у випадку, якщо 
в мовленні, призначеному для перекладу, наяв-
на обсценна лексика?

Безперечних варіантів реакції можна назва-
ти три:

1) опускати цю частину вислову як надлишко-
ву. Автори категорично не радять цього робити, 
оскільки окрім змістового навантаження табуйо-
вана та знижена лексика несе й емоційну скла-
дову, яку не можна не брати до уваги під час, 
скажімо, переговорів або тлумачення реакції 
співбесідника;

2) перекладати, пом’якшуючи на менш екс-
пресивний словниковий синонім або замінюючи 
евфемізмом. Це більш практично, але будь-яке 
пом’якшення є одночасно й спотворенням по-
чатково закладеного концепту висловлювання, 
тому перекладач не має права брати на себе від-
повідальність за спотворення чужих висловлень. 
У будь-якому випадку перекладач не несе кри-
мінальної відповідальності за абсолютно точний 
переклад, тому залишається варіант;

3) перекладати максимально відповідно до 
концепту та емотивного забарвлення оригіналу. 
Цей варіант, хоча й потребує від перекладача 
певної гнучкості та сміливості, є єдиним пра-
вильним. Якщо це рівень перемовин між краї-
нами, само собою зрозуміло, що дипломати, яких 
ви перекладаєте, дорослі люди і відповідають за 
власні слова і реакції, тому якщо мат звучить, 
він звучить навмисне, і ви маєте безстрасно і сухо 
перекладати його, бажано не змінюючи ніяких 
відтінків змісту. 

За віковим параметром лексику можна поді-
лити на молодіжну, лексику, притаманну мов-
ленню людей середнього віку, та лексику, якою 
користуються люди похилого віку. Оскільки 
основна частина словникового запасу форму-
ється у людини в віці до 25 років, надалі вона 
зазвичай продовжує автоматично нею користу-
ватися, менш активно засвоюючи нові слова, або 
нове позначення старих понять і под. Тому дуже 
часто можна зустріти в мовленні, наприклад, як 
людина віком старше 50 за старою звичкою каже 
«рубль» замість «гривня», маючи на увазі, зви-
чайно, сучасну валюту. Існують і інші приклади, 
наводити яких буде надлишковим. 

Висновки і пропозиції. Отже, знання лек-
сикологічних засад, категорій, нюансів слововжи-
вання для перекладача є важливим тому, що:

– допоможе йому спритно й чітко визначитися 
із лексичними характеристиками мовлення тих 
мовців, що їх йому доведеться перекладати за 
різноманітних мовленнєвих обставин;

– стане у пригоді для пришвидшення пошуку 
лексичних відповідників;

– є безцінним інструментом систематизації 
та упорядкування за будь-яким потрібним кри-
терієм власного словникового запасу. 

Внаслідок цього, автор рекомендую приді-
ляти більшу увагу вивченню лексикології на 
1-3 курсах навчання для студентів спеціальності 
«Переклад» (збільшення кількості аудиторних 
годин, введення спецкурсів тощо.
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