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Сучасна німецька мова постійно розвивається, збагачується новими 

словами. Із демократичними змінами глобального масштабу, які вима- 

гають уникати висловлювань, що могли б образити або роздратувати 

людину, яка бере участь у комунікації, пов’язана і поява відносно 

нового лінгвокомунікативного явища – політичної коректності: прак- 

тики прямої або опосередкованої заборони на висловлювання певних 

суджень, оприлюднення фактів, вживання слів і виразів, що вважаються 

образливими для певних громадських груп, які виділяються за ознакою 

раси, статі, віку, віросповідання, сексуальної орієнтації тощо [6]. 

Відомо, що критика політкоректності має різні форми – від іроніч- 

ного висміювання до категоричного неприйняття самої ідеї. Політ- 

коректність навіть оголошується найбільшою інтелектуальною загрозою 

XXI століття, котра підриває світоглядні основи американського 

суспільства та всієї західної цивілізації. Прихильники ж політкорект- 

ності вбачають у ній, перш за все, інструмент попередження й пом’як- 

шення гострих соціальних конфліктів, підвищення політичної і правової 

культури суспільства [9]. 

Зважаючи на класифікацію Лукичової М.В. у своїй роботі 

«Политкорректность по-немецки», явище політкоректності у Німеччині 

відзначається в таких основних сферах: 
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1) расова політкоректність (колір шкіри, розріз очей і т. д.); 

2) громадянська політкоректність (по відношенню до представників 

іншої громадянської належності); 

3) етнічна політкоректність (стосується представників етнічних 

груп); 

4) соціальна політкоректність (відмінності в матеріальному 

становищі); 

5) професійна політкоректність (підвищення статусу 

малопрестижних професій); 

6) фізична політкоректність (по відношенню до людей з обмеженими 

можливостями); 

7) гендерна політкоректність (стирання в мові кордонів між 

представниками протилежних статей – чоловіків і жінок) [4]. 

Дослідження політкоректної лексики широко охоплює поняття 

політичного дискурсу. Це поняття характеризується параметрами 

завершеності, цільності, зв’язності, тобто всіма властивостями тексту. 

Він розглядається одночасно і як процес, і як результат у вигляді 

фіксованого тексту. Суттєвою рисою дискурсу є його співвіднесеність з 

конкретними учасниками акту (мовець і слухач), а також з кому- 

нікативним наміром мовця певним чином впливати на слухача [8]. 

У свою чергу, політичний дискурс фігурує ареною функціонування 

явища евфемії, оскільки дипломатичні відносини передбачають 

використання лексичних засобів, які приховують негативну конотацію 

мовної одиниці й, відповідно, перетворюють її на нейтральну. Евфемію 

варто розглядати як явище, а евфемізацію як процес. Це, насамперед, 

сприяє впровадженню поняття політкоректності в дискурс [7]. 

Загальновідомо, що евфемізм − слово або вислів, троп, що вжи- 

вається для непрямого, прихованого, ввічливого позначення певних 

предметів, явищ, дій, замовчування їх прямої назви [3, с. 212–215]. Тому 

основними мотивами для вживання евфемістичних одиниць є шаноб- 

ливе ставлення до почуттів адресата, уникнення усталених табу і пору- 

шень соціальних норм, прагнення завуалювати негативні аспекти 

дійсності та здійснити прагматичний вплив на адресата [5]. У німець- 

кому політичному дискурсі можна виокремити такі функції евфемізмів: 

вуаліативна, превентивна, пом’якшувальна та елевативна. [5]. Таким 

чином, в політиці евфемізми функціонують як лексичний засіб вира- 

ження категорії політкоректності [7]. 

Із явищем політкоректності тісно пов’язана пейоративна лексика. 

Вона є надзвичайно актуальною темою сьогочасної лінгвістики, адже 

під пейоративами розуміються лексеми з конотативним аспектом 

«негативної емотивної семи», за допомогою якої виражається ставлення 

мовця до адресата. Це може бути вульгарна, розмовно-просторічна, 
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жаргонна лексика. Сфера використання таких слів – розмовно-побутова, 

у художній літературі їх вживають для створення колориту мовлення 

героїв. Важливою особливістю використання цієї лексики є можливість 

негативно «оцінювати» особу співрозмовника, перетворюючи процес 

спілкування на конфліктну взаємодію [2]. Говорячи про особливості 

перекладу політично коректної лексики з німецької мови на українську, 

ми можемо вказати три основні способи його здійснення. По-перше, 

пряме запозичення нової лексики на основі транслітерування і 

транскрибування, по-друге, калькування або дослівний переклад і, по-

третє, описовий переклад. 

1. «Gut 2000 Stücke, 100 Tourneen, zahlreiche Jazzstandards – Duke 

Ellington trug die Musik der Afroamerikaner in die Welt» – Більше 

2000 творів, 100 турів, безліч джазових стандартів – Дюк Еллінгтон 

поширив музику афроамериканців по всьому світу [11]. Вживання 

лексеми «афроамериканець» виступає в якості евфемізму для лексеми 

«Негр». У даному випадку політкоректний термін перекладений шляхом 

транслітерації. 

2. «Für sozialschwache Schüler kann man viel tun» – Можливо зробити 

багато для студентів зі слабким соціальним статусом [10]. Слово- 

сполучення «Sozialschwache Schüler», означає «студенти зі слабким 

соціальним статусом». Даний термін перекладений комбінованим шля- 

хом (поєднання калькування і описового перекладу). 

Більш вживаним способом перекладу політкоректної лексики є 

калькування. Частотність застосування прийому калькування поясню- 

ється тим, що кожному елементу словосполучення на мові оригіналу 

відповідає один елемент словосполучення мовою перекладу, отже, 

реалізується принцип економії мовних засобів [1]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що політкоректна лексика вжи- 

вається у різних сферах діяльності, і, відповідно, має свої особливості 

перекладу. Саме тому дослідження явища політкоректності та способів 

перекладу даної лексики українською мовою є актуальною темою, яка 

потребує подальшого глибокого дослідження. 
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