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Дана стаття досліджує вербальну поведінку політичних діячів, зокрема, аспект гендерної
маркованості, функціонування лінгвальних категорій фемінінності та маскулінності.
Гендерні маркери мовлення політичних діячів складають як типологічні лексико-стилістичні
аспекти, так і специфічні, конкретно мовленнєві, культурно-обумовлені лексико-стилістичні
явища, які позначені різними засобами впливу на аудиторію. Мовленню жінок- та чоловіківполітиків характерні деякі відмінні риси, обумовлені системою гендерних і культурних норм,
що має бути обов’язково відображено у перекладі.
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У багатьох сферах сучасної науки питання мовленнєвої комунікації є досить
актуальним. Це можна пояснити високим розвитком політичних, міжкультурних і
економічних відносин у світі та прагненням сучасного суспільства до вдосконалення
і розвитку ефективної людської діяльності у всіх сферах життя. Одним з
найцікавіших та інтригуючи досліджень в галузі лінгвістики та суміжних з нею
парадигм можна назвати дослідження гендерних комунікативних взаємодій, що
обумовлено чинниками соціального буття. У зв'язку з цим лінгвісти почали
досліджувати вплив гендеру на мовлення та проблеми гендерної диференціації
мовлення. Серед представників парадигми гендерної лінгвістики можна назвати
таких, як Р. Лакофф, Д. Камерон, Б. Прайслер, Ф. Сміт, О. Сперсен, М. Адлер,
Д. Таннен, М. А. Китайгородська, О. І. Горошко, О. А. Земська, А. В. Кириліна,
А. П. Мартинюк, Н. Н. Розанова, І. Г. Ольшанський та інші.
Політична діяльність завжди відігравала важливу роль в житті суспільства. Від
певної політичної позиції або ситуації залежить місце країни на міжнародній арені, її
взаємини з іншими державами та роль в діяльності світової спільноти. Проте
надзвичайно важливу роль у визначенні іміджу країни грає спосіб її презентації
політичними лідерами. За допомогою виступів політики мають можливість
звернутися як до громадян своєї країни, так і до міжнародного співтовариства. Тому
актуальним у даній роботі є вивчення вербальних характеристик політичних діячів з
акцентом на гендерний аспект. В існуванні різних гендерних комунікативних
стратегій не виникає сумніву, проте на даному етапі постає питання про принципи та
умови їх виникнення,а також про визначення кола проблем, що з’являються
внаслідок саме цього параметра.
Метою роботи є аналіз функціонування гендерних маркерів мовлення жінок- та
чоловіків-політиків та вивчення вагомості категорії гендеру в перекладі
політдискурсу;
Об’єктом дослідження є сучасний політичний англомовний дискурс. Предметом
вивчення є лінгвальні гендерні чинники політспічів та їх вплив на вербальну
поведінку сучасних політиків США та Великобританії.
Матеріалом дослідження слугували тексти оригінальних політичних промов та
інтерв’ю за участі американських та британських політичних діячів. Загальний обсяг
досліджуваного матеріалу складає близько 115 сторінок.
У домені сучасних лінгвістичних досліджень активно вивчається політичний
дискурс. Основною задачею вивчення є розкриття механізмів складних кореляцій
"мова - влада" (в особі політичних діячів). У дослідженні взаємозв'язку мовлення та
політики превалює прагмалінгвістичний підхід, за допомогою якого вивчаються
особливості вербальної поведінки політичного діяча (чоловіка/жінки). Критерієм
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оцінки прагмалінгвістичного аспекту мовленнєвої діяльності є вдалість вибору
відправником тексту лінгвістичних одиниць. Вибір необхідної для адресанта одиниці
мовлення визначається ситуацією спілкування, цілями та мотивами, які є
екстралінгвістичними факторами обґрунтування цього вибору. Політичний дискурс
базується на ситуації, що визначається специфічними політичними діями, за
допомогою яких політичні діячі регулюють функціонування суспільства в цілому та
розповсюджують суспільно-політичні ідеї за допомогою мови з метою боротьби за
владу. Основний компонент системи політичної комунікації ‒ це політик
(чоловік/жінка). Головною метою політика у комунікаційному акті є вплив на
одержувача інформації з метою привернення його на свій бік, нав'язування своїх
політичних поглядів та переконань [1, с. 214].
При здійсненні політичної комунікації необхідно звернути особливу увагу на
вплив фактору гендеру на мовлення спічмейкера разом з вивченням загальних
проблем жіночої та чоловічої вербальної поведінки. Саме вивченням питання впливу
гендеру на мовлення людини займається гендерна лінгвістика, яка трактується як
наука, що вивчає залежність функціонування мови від гендерних розбіжностей, що
виявляються у процесі вербальної комунікації й зумовлені статтю індивіда [2, с. 1].
Об'єктом дослідження гендерної лінгвістики є взаємовідношення мови і статі,
тобто питання про те, у який спосіб стать маніфестується в мові. Основною метою
таких досліджень є опис і пояснення того, як виявляється стать у мові, які оцінки
приписуються мові чоловіків та жінок, і в яких семантичних галузях вони найбільш
поширені, а також вивчення мовної поведінки статі, виділення і опис особливостей
чоловічої та жіночої мовних картин світу [3].
Стрижневу роль у презентації гендерної соціокультурної інформації у процесі
соціалізації індивіда відіграють різнорівневі гендерно-марковані одиниці, тобто такі,
що фіксують статеву належність референта. Гендерно-марковані одиниці,
позначаючи референтів чоловічої й жіночої статі, актуалізують у дискурсі весь
асоціативний потенціал, що відбиває історично сформований соціокультурний зміст
когнітивних категорій маскулінності і фемінінності, тобто уявлення про сукупність
типових і/чи бажаних анатомо-біологічних, емоційних, психічних, соціокультурних і
поведінково-психологічних характеристик, асоційованих з належністю індивіда до
чоловічої чи жіночої статі в певній лінгвокультурі [4, с. 111].
Ефективність політичного діалогу можна підвищити на основі науково
встановлених особливостей ведення політичного діалогу, використання маркерів
комунікативного успіху ‒ лексичних, граматичних, стилістичних, соціальнокультурних та, зокрема, гендерних, правильний підбір яких дозволяє перетворити у
"свою" будь-яку аудиторію, навіть у випадку "змішаного" в аспектах статі та
соціальних інтересів складу її учасників. З іншої сторони, знання політиком
гендерних маркерів мовленнєвої поведінки та вдале їх застосування у процесі
політичної комунікації дозволить усунути або мінімізувати можливий негативний
вплив мовленнєвого повідомлення, що пов'язаний з біологічною статтю автора.
Мовленнєві маркери текстової форми політичної комунікації репрезентують
маскулінні та фемінінні характеристики автора політспіча й можуть
використовуватися як засіб оптимізації соціально-політичного діалогу, коли в
залежності від конкретної ситуації спілкування автор навмисно підсилює або
мінімізує існуючі статево-мовленнєві відмінності.
Жіноче та чоловіче мовлення має свої особливості, відмінні та подібні риси. Мова
не тільки виражає культурні погляди з точки зору гендеру, але і утворює гендерну
ідентичність особистості. Наша манера спілкування визначає нас як жінку, або як
чоловіка. Саме тому ми повинні брати до уваги певні відмінності, що виникають у
процесі спілкування чоловіка і жінки. Культура спілкування існує тоді, коли мовці
бачать зв'язок між цілями спілкування, методами їх досягнення та шляхами
інтерпретації спілкування [5, с. 168]. В західних культурах для типово чоловічої
поведінки характерними вважаються такі риси, як активність, рішучість, прагнення
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до змагання та досягнень, для жіночої ‒ пасивність, нерішучість, залежність,
відсутність логічного мислення та прагнення до досягнень. Але все це стереотипи,
тому іноді вони не відповідають дійсності. Жіночу мовну поведінку характеризують
також як ввічливу й гіперкоректну, як більш "гуманну". На думку дослідників [4,
с. 113] це проявляється в тому, що жінки частіше використовують емфазу, частіше
чоловіків ухиляються від прямої відповіді на запитання, жінки схильні до вживання
престижних стилістичних та ввічливих форм, книжкової лексики.
Таким чином, на прикладі спічів політичних діячів було виявлено, що фемінінні
вербальні маркери мовлення проявляються у вживанні жінками-політиками таких
мовленнєвих засобів організації комунікації:
— порівняльні звороти:
Cynthia McKinney : And just like the people at the Seneca Falls Convention in 1848 who
declared their independence from the Old Order, I celebrated my birthday last year by
doing something I had done a dozen times in my head, but had never done publicly [8].
І я, так само, як жінки під час прийняття Конвенції в м. Сенека Фолз у 1848 році,
які проголосили свою незалежність від старого порядку, святкувала свій день
народження в минулому році роблячи те, що я подумки робила мільйон разів, але
жодного разу на людях [Переклад наш].
Тут порівняння «just like the people» було перекладено «так само, як жінки»,
оскільки дана конвенція стосується прав саме жінок та ознаменувала початок руху за
права жінок в Америці. Використання перекладацького прийому конкретизації
(people – жінки) сприяє покращенню розуміння та сприйняття змісту порівняння.
— фрази типу kind of, sort of:
Margaret Thatcher: If Eastern European countries which retain some links with a precommunist past, and have some sort of middle class on which to draw, falter on the path to
reform, how will the leaders of the countries of the former Soviet Union dare to proceed
further upon it?[9].
Якщо країни східної Європи, які все ще зберігають певний зв’язок з докомуністичним
минулим і мають щось на кшталт середнього класу, зіб’ються зі шляху реформ, як
же лідери країн минулого Радянського Союзу осміляться продовжувати
реформування [Переклад наш]?
У даному випадку словосполучення «sort of» виступає ухильною фразою і вказує
на невпевненість, або на нечіткість певного явища, що також імпліцитно притаманно
жінкам.
— усталені звороти :
Margaret Thatcher: But Schuman's vision of a European Community was realized because
of an almost unique constellation of favourable circumstances [9].
Але бачення Європейської Спільноти Р. Шумана було реалізовано завдяки майже
унікальному збігу сприятливих обставин [Переклад наш].
Переклад даного прикладу не є однозначним. З одного боку, словосполучення
«збіг обставин» є більш характерним для української мови, але з іншого боку, воно
не передає стилістичної наповненості словосполучення «constellation of
circumstances». Тут треба брати до уваги екстралінгвістичні фактори перекладу.
Якщо перекладач вважатиме доречнішим більш метафоричний переклад, слід
використати другий варіант перекладу даного англійського словосполучення –
«сузір’я або плеяда обставин».
Condoleezza Rice: People who were trying to bring the system down [10].
Люди, які намагалися зламати систему [Переклад наш].
Цей приклад також ілюструє використання більш характерних для української
мови еквівалентів в перекладі. Так, словосполучення «to bring down» було
перекладено як «зламати», а не «перемогти або подолати». Таким чином, завдяки
використанню лексичної трансформації ‒ модуляції значення слова, ми зберігаємо як
прагматику речення, так і його стилістику.
— питальні, риторичні речення:
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Cynthia McKinney: But what will come in its place? What kind of change are we really
going to have? [8].
Але що прийде замість нього? Якими насправді будуть ці зміни? [Переклад наш]
Cynthia McKinney: Harsh? Today's reality is harsh [8].
Суворо? Реальність сьогодення сувора [Переклад наш].
Риторичні питання не вимагають відповіді, хоча і звернені до співрозмовника,
вони певним чином впливають на адресата. Так, вимовляючи риторичне питання,
промовець спонукає слухача самому знайти відповідь і, в той же час, переконує його,
що це і є єдина правильна відповідь [6, с. 197]. Таким чином, жінки-політики
уникають прямих вказівок на правильність своєї точки зору, а нібито обговорюють її
і приймають рішення разом з аудиторією.
— підсилювачі типу so, very, really:
Hillary Clinton: Now, in many respects, information has never been so free [11].
В багатьох відношеннях, інформація ще ніколи не була настільки доступною, як
сьогодні [Переклад наш].
Margaret Thatcher: It was certainly a very dramatic architecture but the one thing it no
longer expresses is the Future [9].
Звичайно, це була дуже значна структура, але є одна річ, яку вона більше не
виражає – це майбутнє [Переклад наш].
Дані приклади ілюструють, що вербальна поведінка жінок-політиків
характеризується використанням інтенсифікаторів, що пояснюється притаманною
жінкам емоційністю та лексичною надмірністю. До того ж, в останньому прикладі
дуже важливо звернути увагу на переклад слова «congresswoman», оскільки в
українській мові немає прямого відповідника. У вжиток вже увійшло слово
«конгресмен», але в даному прикладі його вживання було б гендерно-некоректним,
тому в перекладі використовуються описове словосполучення «жінка-член
конгресу».
— паралелізми:
Margaret Thatcher: The European Community we have today was created in very different
circumstances to deal with very different problems. It was built upon very different
assumptions about where the world was heading [9].
Європейська спільнота, яка існує сьогодні, створювалась при зовсім інших
обставинах для вирішення зовсім інших проблем. Вона будувалась на різноманітних
припущеннях щодо того, хто ж був лідером в світі [Переклад наш].
Вживання паралелізмів, що є також притаманним жіночому мовленню,
прослідковується як в оригіналі, так і в перекладі даного речення. Але тут необхідно
звернути увагу на полісемантичність слова «different», оскільки два рази воно
вживається у значенні «інший», а третій раз у значення «різний». Паралелізм
конструкції в перекладі частково втрачається, але це обумовлено необхідністю
адекватного відтворення змісту оригіналу. Повтори привертають увагу і посилюють
прагматичний ефект мовлення, експлікують небайдужість, що, як правило,
притаманно саме жінкам..
— модальні конструкції:
Cynthia McKinney: There would be no civil liberties erosion; diversity would be respected,
appreciated and welcomed; education would be interesting and relevant to students' lives
and no student would graduate from college $100,000 in debt [8].
Громадянські права і свободи не порушували б; різноманіття б поважали, цінували і
заохочували; освіта була б цікавою і важливою для життя студентів, які б не
випускалися з коледжу із боргом у $100,000 [Переклад наш].
Дані речення слугують прикладом того, що використання модальних конструкцій
є притаманною рисою мовлення жінок-політиків. Таким чином виражається
суб’єктивне ставлення мовця до того, що повідомляється. Жінки-політики схильні до
вживання граматичних структур, що експлікують малоймовірні, нереальні умови для
утворення образу мрій як форми мовленнєвого впливу на аудиторію.
Філологічні трактати. – Том 4, №2 ‘2012

31

Мова чоловіків "компактніша" за мову жінок. Чоловіки в ситуації змішаної
комунікації розмовляють більше, ніж жінки, перебивають їх, задають напрямок
розмови. Чоловіче спілкування відрізняється більшою емоційною стриманістю.
Жінки вільніше і повніше виражають свої почуття й емоції. Аналогічні тенденції
простежуються й у сприйнятті представниками обох статей інших людей: у чоловіків
переважає аспект розуміння оточуючих на основі знання чи інтелектуальної
подібності, у жінок ‒ на основі співчуття, співпереживання [7, с. 322].
Гендерні маркери мовлення політичних діячів об'єктивуються у стилістичних,
лексичних, синтаксичних, культурно-соціальних характеристиках елементів
текстової комунікації. Маскулінні маркери мовлення проявляються у вживанні
чоловіками багатьох вербальних засобів організації комунікації серед яких можна
виділити наступні :
— термінологічна та професійна лексика:
Barack Obama: Our health care is too costly [12].
Сфера охорони здоров’я потребує занадто багато коштів [Переклад наш].
Joe Biden: But he voted time and again against incentives for renewable energy: solar,
wind, biofuels [13].
Але він неодноразово голосував проти засобів заохочення відновлюваної енергії:
енергії сонця, вітру та біологічного палива [Переклад наш].
Розглянувши всі ці приклади, так само як і будь-який спіч будь-якого чоловікаполітика, можна помітити очевидну тенденцію чоловіків до використання
термінологічної та професійної лексики. Така лексика позбавлена емоційності, вона
прагне до однозначності та абсолютної визначеності, що і притаманно чоловікам.
Переклад таких речень не викликає особливих труднощів, окрім тих, що пов’язані зі
знаходженням термінів-відповідників у мові перекладу.
— абстрактні іменники:
Barack Obama: On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of
purpose over conflict and discord [12].
Цього дня ми зібралися, тому що ми віддали перевагу надії над страхом, єдності
мети над конфліктами і розбратом [Переклад наш].
Проаналізувавши тексти промов чоловіків-політиків ми дійшли висновку, що
абстрактні іменники формують велику групу в класифікації гендерно маркованих
одиниць мовлення, притаманних чоловікам. Політики-чоловіки використовують
іменники зі значенням абстрактності у своїх спічах набагато частіше жінок-політиків,
що через мовлення доводить високий ступінь абстракції їх мислення.
— негативні форми:
Joe Biden: God sends no cross you cannot bear. No one is better than you. You are
everyone's equal, and everyone is equal to you [13].
Бог ніколи не посилає людині більше випробувань, аніж вона може витримати.
Ніхто не кращий за тебе. Ти – такий самий, як всі, а всі – такі ж, як ти [Переклад
наш].
Дані приклади доводять, що мовленню чоловіків-політиків характерне
використання негативних конструкцій та слів з негативною конотацією. З точки зору
гендеру це пояснюється тим, що чоловіки жорсткіші за жінок і дозволяють собі точну
безапеляційну оцінку (часто негативну) явищам або подіям. В той час як жінки
використовують більш м’які форми та апелюють до розуміння та співчуття аудиторії,
чоловіки говорять прямо та впевнено, вживаючи негативні конотації та конструкції.
Ця негативна конотація в перекладі на українську посилюється за рахунок
характерної для флективних мов подвійної негації.
— модальні словосполучення, що вказують на впевненість, точність та
обізнаність:
Barack Obama: I am sure that our schools are doing everything possible to give our kids
the competitive edge they'll need in a 21st century economy [14].
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Я впевнений, що наші школи роблять все можливе для того, щоб дати нашим дітям
конкурентоспроможні знання, які знадобляться їм в економіці 21-го століття
[Переклад наш].
Дана група гендерних маркерів мовлення чоловіків-політиків доводить, що для
них характерне вираження своєї впевненості та обізнаності з приводу певних питань
в своїх промовах. Зазвичай, чоловіки, на відміну від жінок, не використовують
ухильних фраз, нечітких порівнянь та завуальованих виразів, їм притаманна
впевненість, чіткість та точність висловлювань.
До того ж, у прикладі ми бачимо використання розмовних слів: kids замість
children, edge замість advantage, що є також ознакою суто чоловічого мовлення.
— короткі прості речення:
Barack Obama: Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious
and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this,
America - they will be met [12].
Сьогодні я скажу вам, що випробування на нашому шляху – реальні. Вони серйозні і їх
багато. Нам буде нелегко їх подолати, і це буде не швидко. Але знай, Америка,
випробування будуть [Переклад наш].
Через використання коротких, простих речень проявляється схильність чоловіківполітиків до неускладнених структур. Як правило, чоловіки висловлюють свої думки
чітко, не використовуючи багато стилістичних засобів. Вживання великої кількості
епітетів, порівнянь або метафор скоріше притаманно жінкам, чоловіки ж, у більшості
випадків, говорять доволі «сухо».
Висновок. У результаті дослідження вербальної поведінки політичних діячів було
з'ясовано, що вона має гендерну маркованість, яка виражається у приналежності до
категорій фемінінності та маскулінності. Гендерні маркери мовлення політичних
діячів складають як типологічні лексико-стилістичні аспекти, так і специфічні,
конкретно мовленнєві, культурно-обумовлені
лексико-стилістичні явища, які
позначені різними засобами впливу на аудиторію. У мовленні політиків присутні
також індивідуальні, авторські (для жінок та чоловіків) мовленнєві маркери. Таким
чином, мовленню жінок- та чоловіків-політиків характерні деякі відмінні риси,
обумовлені системою гендерних і культурних норм, що має бути обов’язково
відображено у перекладі.
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНЫХ МАРКЕРОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ СПИЧЕЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ)
А. Князєва, Е. Н. Медведь
Данная статья исследует вербальное поведение политических деятелей, в частности, его гендерный
аспект, функционирование лингвистических категорий фемининности и маскулинности. Гендерные
маркеры речи политических деятелей включают в себя как типологические лексико-стилистические
аспекты, так и специфические, авторские, культурно-обусловленные лексико-стилистические явления,
выражающиеся разными средствами влияния на аудиторию. Для речи женщин- и мужчин-политиков
характерны некоторые отличительные черты, обусловленные системой гендерных и культурных норм,
что должно быть обязательно отображено в переводе.
Ключевые слова: политспичи, гендерные маркеры, лингвистические категории маскулинности и
фемининности, вербальное поведение.
TRANSLATION ASPECT OF GENDER MARKERS (ON THE MATERIAL OF POLITICAL
LEADERS SPEECHES)
A. Knyazyeva, O. M. Medvid
The article deals with the problem of political leaders verbal behaviour, touches upon its gender aspect, its
feminine and masculine linguistic categories functioning. Gender speech markers include both typological lexicostylistic aspects and specific, authorized, cultural lexico-specific features that should be reflected in translation.
Key words: feminine and masculine linguistic categories, gender aspect, verbal behaviour
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