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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

БК – базовий концепт 

ВП – військовий переклад 

ДТ – дипломатичний текст 

ДД – дипломатичний дискурс 

ДКК – дискурсивна конфігурація концептів 

ЗСФ – Збройні сили Франції 

ЗСУ – Збройні сили України 

ЗТ – законодавчий текст 

МО – мова оригіналу 

МП – мова перекладу 

НПТ – нормативно-правовий текст 

ОТ – оригінальний текст 

ПАРЄ – Парламентська асамблея Ради Європи 

ПТ – перекладний текст 

УВД – україномовний військовий дискурс 

УВоД – україномовний воєнний дискурс 

УДД – україномовний дипломатичний дискурс 

УПД – україномовний політичний дискурс 

УЮД – україномовний юридичний дискурс 

ФВД – франкомовний військовий дискурс 

ФВоД – франкомовний воєнний дискурс 

ФДД – франкомовний дипломатичний дискурс 

ФПД – франкомовний політичний дискурс 

ФЮД – франкомовний юридичний дискурс 

ЮД – юридичний дискурс 
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ВСТУП 

У сучасному вітчизняному і зарубіжному перекладознавстві 

спостерігається стійка тенденція до формування спеціальних теорій перекладу, 

пов`язаних із вивченням закономірностей відтворення окремих стилів, 

підстилів та видів спеціальних текстів у транслятах. Дедалі більшої ваги серед 

загальної кількості перекладознавчих досліджень набувають розвідки у галузях 

технічного, юридичного, економічного, психологічного, філософського, 

релігійного перекладу, а також комунікативні та функціональні підходи до 

перекладацького процесу, у тому числі у синхронному перекладі [63; 75;76; 

165;166;167;168; 170; 202; 209; 211; 213]. 

Зростання уваги до спеціальних теорій перекладу в руслі комунікативно-

функціонального підходу пояснюється, з одного боку, наявністю 

держзамовлень у сферах економіки, фінансів, політики, законотворчості, 

оборони та безпеки, міжнародного права, промисловості, фармацевтики та ін. З 

іншого боку, бурхливий розвиток міжнародних зв’язків, комунікаційних 

технологій, вільний доступ до інформації викликають потребу у підготовці 

високоякісних спеціалістів-перекладачів для відповіді на актуальні             

запити суспільства.  

Не залишається осторонь новітніх тенденцій розвитку і така вкрай 

важлива галузь перекладознавства, як військовий переклад. Сучасною 

парадигмою розвитку військового перекладу на початку ХХІ століття став 

відхід від так званої «мовоцентричності» перекладу, тобто досліджень суто 

мовного плану, з одночасною концентрацією уваги на політичних, 

історіографічних, етичних та соціологічних аспектах перекладу [200; 205; 206]. 

Так, М. Бейкер вивчає проблематику військового перекладу з огляду на роль 

перекладача у медіації конфліктних ситуацій, наголошуючи на тому, що 

військові перекладачі не завжди є провідниками ідей миру, добра і 

толерантності [188, с. 15–27]. Аналогічних поглядів дотримується французька 

дослідниця М. Салама-Кар, яка розглядає особливості усного й письмового 
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перекладу в умовах військових та ідеологічних конфліктів, реалізовані у ЗМІ, 

історіографічних розвідках і художній літературі [216, с. 5–18]. 

В Україні упродовж останніх років з’явилась низка інноваційних робіт, 

присвячених проблемам військового перекладу для різних мовних пар [див., 

напр., 8; 64; 105; 186]. В. Балабін започаткував серію перекладознавчих 

досліджень військової субмови: "Для якісної підготовки фахівців необхідно 

створювати школу військового перекладу в Україні, яка б гармонійно 

інтегрувала найкращі досягнення сучасних філологічних та інших гуманітарних 

наук, оперативно впроваджувала їх у навчально-виховний процес" [6, с. 22]. 

Заслуговує на увагу і дослідження лексико-семантичних трансформацій у 

військовому перекладі для французько-українського напряму, виконане 

М. Біланом, в якому автор використовує фреймові моделі й структури 

військових статутних документів для перекладацького аналізу [ 19;20;21,          

с. 66–80]. 

Дисертаційна робота С. Янчука, присвячена перекладу військової 

документації миротворчих місій ООН та НАТО (англо-українська мовна пара), 

цікава насамперед своїм матеріалом і зверненням автора до проблем 

лексикографії у військовому перекладі [186, с. 175-189]. Б. Дзісь детально 

досліджує особливості перекладу штабної документації німецького військового 

діловодства на різних рівнях МО та МП, від лексичного, морфолого-

синтаксичного до стилістичного [64, с. 58-172].  

Утім, попри певні досягнення у створенні спеціальної теорії військового 

перекладу завдяки зусиллям вітчизняних перекладознавців і військових 

перекладачів ХХ століття Л. Нелюбіна [119], Г. Стрєлковського [148], 

В. Комісарова [89;90], В. Гака [51; 199], М. Гарбовського [55;56;57], Р. Міньяр-

Бєлоручева [109], А. Швейцера [174], засадничі питання військового перекладу 

залишаються недостатньо висвітленими у наукових розвідках. Так, в 

перекладознавстві практично не досліджені проблеми військового дискурсу як 

специфічного інституційного утворення із розгалуженою системою категорій, 

принаймні для французько-українського напряму перекладу. Дискурсивні 
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категорії отримують свою реалізацію на рівні не тільки окремих мовних 

одиниць, а й цілих текстів у жанрово-стильовій системі військового дискурсу. 

Крім того, поза увагою дослідників досі знаходяться питання міждискурсивних 

зв’язків військового дискурсу, які маніфестуються у спеціальних текстах 

військової тематики, що можуть належати не тільки до «чистого» дискурсу 

військової справи, а й бути дотичними до інших типів дискурсів, зокрема 

юридичного або дипломатичного. Зрештою, питання функціонально-жанрового 

розподілу текстів у межах військового дискурсу дотепер залишається нечітко 

з`ясованим, оскільки існують значні розбіжності у традиційних та сучасних 

класифікаціях текстів військової тематики [147; 117]. 

Отже, актуальність пропонованого дослідження зумовлена, по-перше, 

необхідністю виокремлення і систематизації дискурсивних категорій 

військового дискурсу загалом та його франкомовного варіанта зокрема і 

жанрових особливостей його відтворення у перекладі.  

По-друге, постає нагальна потреба розгляду реалізації категорій 

франкомовного військового дискурсу у різножанрових військових текстах 

офіційно-ділового стилю та їх українських перекладах.  

По-третє, співпраця України з Організацією Північноатлантичного 

договору і Європейським союзом на рівні міждержавних угод у галузі оборони 

та безпеки [див. напр., рамкова програма НАТО «Партнерство заради миру» 

1994 р. [254]; Угода між Україною і Європейським Союзом про визначення 

загальної схеми участі України в операціях ЄС із врегулювання криз, 

ратифікована Законом України від 6.03.2008, №137-V1 [256], передбачає 

лінгвістичну сумісність з військовими структурами країн-членів НАТО під час 

миротворчих навчань, а також спілкування зі статутними органами ЄС, де в 

обох випадках французька мова є офіційною. 

По-четверте, План заходів Міністерства оборони України з виконання 

Програми діяльності Кабінету міністрів України та Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» [255], вимагає поступового переходу до стандартів НАТО 

(STANAG), зокрема впровадження стандартів НАТО в галузі розробок 
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озброєння та військової техники, реформування системи військової освіти, 

скорочення структур Генерального штабу Збройних сил України, актуалізуючи 

питання оптимізації перекладу законодавчих і нормативно-правових текстів 

ЗСФ українською мовою з метою обміну досвідом. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

наукової підтеми “Концептуальні картини романських та германських мов у 

контексті сучасного перекладознавства”, яка входить до комплексної наукової 

теми “ Мова і література народів світу: взаємодія та самобутність ” (№ 11 БФ 

044-01), що розробляється в Інституті філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка й затверджена Міністерством освіти і 

науки України.  

Теоретико-методологічну основу дослідження складають вітчизняні й 

зарубіжні наукові розвідки у галузі перекладознавства та компаративістики 

(Л. Бархударов, В. Виноградов, С. Влахов, В. Гак, А. Гудманян, В. Карабан, 

В. Комісаров, Р. Міньяр-Бєлоручев, Я. Рецкер, С. Саєнко, А. Федоров, 

О. Чередниченко, Ж. Віне, С. Фогелер) [2; 11; 12; 40; 41; 42; 46; 47; 48; 49; 62; 

78; 89; 110; 130; 135; 153;160; 161; 163; 218; 219]; військового перекладу 

(В. Балабін, М. Гарбовський, Е. Мішкуров, Г. Стрєлковський, Ю. Кочарян) [6;7; 

53;55; 58; 148; 95]; військової термінології (Р. Салімова, Н. Фоміна, В. Шевчук, 

Я. Яремко) [132; 155; 176; 177; 187]; загальної лінгвістики (Н. Арутюнова, 

Ш. Баллі, А. Бєлова, О. Селіванова, І. Мещанінов, О. Потебня) [4; 5; 10; 14; 15; 

16; 17; 138; 139; 108; 126]; стилістики і жанрології (Н. Болотнова, О. Зарума-

Панських, В. Калюжна, І. Смущинська, Ю. Степанов, М. Федосюк) [22; 71; 74; 

144; 145; 146; 154]; функціональної граматики (О. Бондарко, Г. Золотова, 

Н. Слюсарева) [30; 31; 32; 72; 143]; аналізу дискурсу (В. Бурбело, В. Карасик, 

К. Кусько, М. Макаров. В. Чернявська) [35; 80; 97; 101; 171; 172]; теорії 

фахового перекладу і термінотворення (А. Д’яков, Т. Кияк, Ф. Циткіна) [66; 81; 

159]; когнітивної лінгвістики та концептології (С. Воркачов, В. Маслова, 

А. Приходько, Г. Слишкін, А. Худяков) [44; 103; 127; 128; 142]. 

Мета дисертаційної роботи полягає у встановленні жанрових 
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особливостей перекладу офіційно-ділових документів франкомовного 

військового дискурсу українською мовою.  

Термін «франкомовний» військовий дискурс на противагу 

«французькому» військовому дискурсу вживається у роботі тому, що корпус 

емпіричного матеріалу включає не тільки національні документи, створені для 

державного користування у межах Французької республіки (як Оборонний 

кодекс або інструкції Генерального штабу ЗСФ). Третина матеріалу охоплює 

міжнародні дипломатичні документи, видані одночасно двома офіційними 

мовами: французькою та англійською, автором яких виступає ПАРЄ як 

консультативний орган парламентської співпраці Ради Європи.  

Зважаючи на неоднорідність корпусу досліджених текстів, створених 

національними та міжнародними продуцентами для різного кола реципієнтів, 

матеріал було об`єднано на підставі критеріїв стилю (офіційно-ділові 

документи) і тематики (військова) у сукупність документів франкомовного 

військового дискурсу.  

 Мета роботи передбачає виконання таких завдань: 

 З’ясувати місце французько-українського військового перекладу в 

загальній теорії перекладу;  

 Визначити поняття франкомовного військового дискурсу в 

контексті військового перекладу; 

 Виявити вербалізовані базові концепти ФВД в офіційно-ділових 

документах та вивчити особливості їх відтворення в українському перекладі; 

 Визначити дискурсивні категорії документів, що належать до 

жанрів Оборонний кодекс, інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація 

ПАРЄ і розглянути засоби реалізації таких категорій у перекладі згаданих 

жанрів; 

 Вивчити особливості відтворення композиції досліджуваних текстів 

у перекладі українською мовою; 

 Проаналізувати лексичний склад обраних текстових жанрів ФВД і 

розглянути закономірності відтворення військової спеціальної лексики у 
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перекладі; 

 Встановити інтердискурсивні зв’язки ФВД з іншими видами 

дискурсів та засоби їх реалізації в оригіналі і перекладі досліджуваних жанрів. 

Об`єктом дослідження виступають оригінали офіційно-ділових 

документів ФВД, які належать до жанрів  Оборонний кодекс, інструкція, нота, 

резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ та їх переклади українською мовою. 

Предмет дослідження становлять жанрові особливості відтворення 

концептосистеми, дискурсивних категорій, міждискурсивних зв’язків, 

структури і спеціальної військової лексики текстів ФВД у перекладах 

українською мовою. 

Матеріалом дослідження є такі офіційно-ділові документи:  

1) тексти законодавчого підстилю ФВД (жанр тексту – Оборонний кодекс 

Французької Республіки в оригіналі та його переклад українською мовою) 

загальним обсягом 1212 сторінок; 2) тексти нормативно-правового підстилю 

ФВД (жанр тексту – інструкція Генерального Штабу ЗСФ в оригіналі та його 

українські переклади; джерело – офіційний бюлетень Збройних Сил Франції) 

загальним обсягом 435 сторінок; 3) тексти дипломатичного підстилю ФВД 

(жанри текстів – вербальна нота військової місії Посольства Франції в Україні, 

резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ військової тематики в оригіналі та у 

перекладі українською мовою) загальним обсягом близько 50 сторінок. 

Мета і завдання дисертаційної роботи зумовили вибір методів 

дослідження, серед яких було використано концептуальний аналіз для 

виявлення базових концептів ФВД як вербалізованих лексичних домінант 

перекладу військових текстів; порівняльно-перекладацький аналіз ОТ і ПТ 

офіційно-ділової документації ФВД з метою виявлення закономірних 

відповідників та перекладацьких відхилень від оригіналу; дискурс-аналіз для 

виявлення формоутворювальних категорій ФВД, релевантних для військового 

перекладу французько-українського напряму; лінгвостилістичний аналіз із 

метою встановлення типових жанрово-стильових ознак текстів ФВД та їх 

відтворення у перекладі; метод аналізу словникових дефініцій для з’ясування 
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відношень між терміносистемою фахової мови військової справи і одиницями 

спеціальної військової лексики МО та МП; контекстуальний аналіз для 

визначення вербальних та екстравербальних компонентів ФВД в оригіналі та 

специфіки їх відтворення у перекладі; елементи кількісного аналізу для 

підтвердження дослідницької гіпотези і достовірності висновків. 

Гіпотеза дослідження. Переклад офіційно-ділової документації ФВД 

визначається уживанням стратегії перекладацької репродукції на граматичному 

рівні і стратегії адаптації на лексичному рівні перекладу. Перекладацька 

репродукція визначається міжмовною асиметрією категорій ФВД. На 

композиційному рівні текстів ФВД перекладацька репродукція реалізується у 

еквівалентності форми, у тому числі з мінімальним варіюванням змісту 

офіційно-ділового документа. Перекладацька адаптація лексичного рівня 

відбувається під час перекладу військових реалій. 

Теоретичне значення роботи. Дисертаційна праця становить внесок у 

спеціальну теорію військового перекладу для французько-українського 

напряму. Застосування категоріально-понятійного апарату когнітивної 

лінгвістики і теорії дискурсу дозволяє розширити уявлення про різножанрові 

офіційно-ділові документи військового дискурсу як об’єкти перекладознавчого 

дослідження і створити нові моделі порівняльно-перекладацького аналізу для 

текстів такого зразка. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у 

дисертаційному дослідженні вперше проведено комплексний аналіз офіційно-

ділової документації франкомовного військового дискурсу для мовної пари 

«французька-українська». Уведені до наукового обігу поняття франкомовного 

військового дискурсу в контексті перекладу, інтердискурсивних зв`язків у 

військовому перекладі, а також визначено домінанти перекладу документів 

ФВД жанрів Оборонний кодекс, інструкція, нота, резолюція ПАРЄ та 

рекомендація ПАРЄ на лексичному, граматичному і жанрово-стилістичному 

рівнях. 

Практичне значення роботи полягає у можливості застосування її 
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результатів для виконання практичних завдань у галузі військового перекладу, 

зокрема здійснення перекладу текстів українською мовою, що належать до 

жанрів Оборонний кодекс, інструкції, ноти, резолюції та рекомендації ПАРЄ 

франкомовного військового дискурсу, для забезпечення участі України у 

міжнародних заходах військового співробітництва. Теоретичні узагальнення і 

матеріали роботи можуть бути використані при розробці нормативних і 

спеціальних курсів з теорії та практики військового перекладу, а також при 

написанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт зі спеціальності 

«Військовий переклад». 

На захист виносяться такі положення: 

1. Франкомовний військовий дискурс у контексті військового перекладу 

охоплює сукупність національних та міжнародних документів французькою 

мовою, які належать до військового варіанта офіційно-ділового стилю і є 

оригіналами для подальшого перекладу із збереженням перекладацьких 

домінант лексичного, граматичного і жанрово-стилістичного рівнів. 

2. У відтворенні граматичного рівня жанрів тексту Оборонний кодекс, 

інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ переважає 

репродуктивна стратегія перекладу. Адаптивна стратегія перекладу 

вживається на лексичному рівні у жанрах тексту Оборонний кодекс та 

інструкція.  

3. Із когнітивного погляду тексти франкомовного військового дискурсу 

чітко об’єднуються поняттями: базові концепти (БК) та концептосистема. Ядро 

концептосистеми формують вербалізовані базові концепти MILITAIRE – 

ВІЙСЬКОВИЙ; GUERRE – ВІЙНА; COMBAT – БІЙ; LUTTE – БОРОТЬБА. 

Вербалізовані базові концепти та військові реалії формують лексичні домінанти 

перекладу всіх досліджених жанрів ФВД. 

4. Відтворення вербалізованих базових концептів у лексикографічних 

джерелах військової справи визначається асиметрією терміносистем ФВД та 

УВД. Відтворення військових реалій як підвиду БК у жанрах тексту Оборонний 

кодекс та інструкція відбувається переважно шляхом адаптивного перекладу. 
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5. До формотворчих категорій ФВД було віднесено категорії модальності, 

персональності та діатези. Вони є граматичними домінантами перекладу всіх 

досліджених жанрів ФВД.  

6. Жанрово-стилістичними домінантами перекладу досліджених текстів 

ФВД за результатами аналізу виявились: 1) інтердискурсивність для всіх 

досліджених жанрів тексту; 2) еквівалентність форми для жанрів тексту 

Оборонний кодекс, інструкція, нота; 3) мінімальне варіювання композиційно-

смислових блоків для жанрів тексту резолюція, рекомендація ПАРЄ. 

7. Лексичний склад усіх досліджених жанрів ФВД  охоплює такі групи 

спеціальної військової лексики: 1) військові терміни у вузькому смислі як 

елементи терміносистеми фахової мови військової справи; 2) міжгалузеві 

полісемантичні терміни; 3) реалії і власні назви. Проявами репродуктивної 

стратегії перекладу перших двох груп військової лексики стали еквіваленти у 

всіх досліджених жанрах ФВД. До адаптивної стратегії перекладу третьої групи 

належать адаптивні трансформації у жанрах тексту Оборонний кодекс, 

інструкція Генерального штабу ЗСФ.  

8. Усі досліджені жанри ФВД відзначаються наявністю 

інтердискурсивних зв’язків, які на мовному рівні реалізуються через 

інтердискурсивні маркери. Інтердискурсивними домінантами перекладу для 

жанрів є: 1) терміни у складі терміносистем інших фахових мов для жанрів 

Оборонний кодекс, інструкція; 2) композиція для жанрів нота, Оборонний 

кодекс, інструкція; 3) кліше дипломатичної фахової мови, ергоніми, колокації 

для жанрів резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ.  

Апробація роботи. Положення дисертації обговорювалися на на трьох 

міжнародних конференціях: на ІХ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 22 

листопада 2013 року); ХХІІІ Міжнародній науковій конференції імені проф. 

Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 25 квітня 2014 року); Х Міжнародній 

науково-практичній конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та 

майбутнє» (Київ, 21 листопада 2014 року); на двох всеукраїнських 
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конференціях: Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих вчених 

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 10 квітня 2014 року); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодіжна військова наука у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (Київ, 24 

квітня 2015 року); на Науково-практичній конференції «Актуальні задачі 

фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та 

лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних сил України» 

(Київ, 25 квітня 2008 року). Формою апробації стала також участь у 

щомісячних науково-практичних семінарах, які проводились на базі кафедри 

кафедрі військового перекладу та спеціальної мовної підготовки військового 

гуманітарно-лінгвістичного факультету Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також кафедри теорії та 

практики перекладу з романських мов імені М.Зерова Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка упродовж 2013-

2015 років.  

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження 

висвітлено у 7 статтях загальним обсягом 42 сторінки, розміщених у фахових 

вітчизняних та зарубіжних виданнях.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної 

літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу, додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 211 сторінок друкованого тексту, обсяг основного тексту 

складає 176 сторінок друкованого тексту. Список використаних джерел налічує 

325 позицій, з них 219 – науково-критичні праці; 39 – джерела довідкової 

літератури; 67 – джерела ілюстративного матеріалу. 
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РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ФРАНКОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО 

ДИСКУРСУ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

1.1.Військовий переклад як об’єкт загальної теорії перекладу 

Останнім часом одним із перспективних напрямів розвитку загальної 

теорії перекладу стала розробка спеціальних перекладацьких теорій, серед яких 

чільне місце посідає військовий переклад. Необхідність поглиблених наукових 

розвідок у галузі військового перекладу зумовлюється кількома факторами. 

По-перше, на сьогоднішній день спостерігається майже повна відсутність 

методології перекладацького дослідження, розрахованого саме на військові 

тексти. Новітні дисертаційні роботи [8; 21; 64; 105; 186], які розглядають 

письмові або усні продукти військової комунікації у порівняльно-

перекладацькому аспекті, на жаль, досі займають маргінальне становище у 

вітчизняному перекладознавстві. З цього факту випливає недостатня кількість 

робіт з перекладацького аналізу військових текстів, у тому числі для мовної 

пари «французька-українська» мови, дотичних до суміжних наук гуманітарного 

циклу, серед яких, зокрема лінгвістика тексту, прагматика, когнітивна 

лінгвістика, дискурс-аналіз.  

По-друге, спостерігається певна лакунарність у термінологічно-

понятійному апараті спеціальної теорії військового перекладу. Так, 

Р.К.Міньяр–Бєлоручев розглядає переклад у руслі власної «теорії 

інформативності текстів», відповідно до якої текст, зокрема військовий, 

виступає носієм різних видів інформації, а сам процес перекладу становить не 

міжмовну трансформацію, а пошук та відтворення певних типів інформації. З 

погляду комунікативної цінності інформації, що міститься у тексті, автор 

розрізняє: а) унікальну або ключову інформацію; б) додаткову; в) 

уточнювальну; г) повторну; д) нульову інформацію [110, с. 71]. 

Інший відомий теоретик військового перекладу Г.М.Стрєлковський, один 

із перших фахівців у галузі військового перекладу, запропонував поняття теорії 
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військового перекладу, як-от: переклад, транслят, інформація, повідомлення, 

інваріант повідомлення, інваріант перекладу, мовленнєвий твір, функція 

мовленнєвого твору, смисл висловлення, мовленнєвий вчинок, акт комунікації, 

комунікативне завдання [148, с. 13-28]. З одного боку, ми бачимо, що наведені 

поняття практично не відображують специфіки військового перекладу і можуть 

бути використані для теоретичного вивчення та практичного аналізу текстів 

будь-якої іншої сфери людської діяльності. Сам автор монографії «Теорія і 

практика військового перекладу» у передмові зауважує: оскільки у сучасній 

теорії перекладу вже склались своя специфічна термінологія і система понять, 

монографія розкриває зміст основних понять загального перекладознавства, без 

знання яких не можна проникнути у сутність досліджуваних явищ. В той же час 

усі теоретичні питання розглядаються на конкретному матеріалі військово-

перекладацької практики [там само, с. 5]. 

По-третє, попри значну кількість існуючих класифікацій військових 

текстів, створених видатними теоретиками і практиками військового перекладу 

[див., напр., 153; 175], проблема розмежування корпусу військових документів 

за критеріями, релевантними для теорії перекладу, залишається вельми 

актуальною і сьогодні. Навіть ключові поняття «стиль», «мовленнєвий жанр», 

«вид тексту» й «дискурс» по-різному інтерпретуються вітчизняними і 

зарубіжними перекладознавцями залежно від теоретичної школи та жанрового 

спрямування перекладу. 

По-четверте, з нашого погляду, виникає потреба в уточненні обсягу 

поняття «військовий дискурс» та його дефініції у спеціальній теорії військового 

перекладу. Зважаючи на відсутність чітко окресленого терміну «військовий 

дискурс», слід встановити його загальну структуру і окремі складові, які 

можуть відігравати вирішальну роль у виборі стратегій, методів і прийомів 

перекладу текстів військової тематики.  

По-п’яте, необхідно здійснювати наукову систематизацію емпіричного 

досвіду, набутого військовими перекладачами і кореспондентами у військових 

конфліктах, наприклад, у зонах бойових дій, у тилу ворога, під час миротворчих 
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операцій, а також у інформаційно-пропагандистській діяльності засобів масової 

інформації та мережі Інтернет. 

Зрештою, зважаючи на міждисциплінарний характер сучасної науки і 

тісний зв’язок між різними галузями людської діяльності, потрібно встановити 

характер міждискурсивних паралелей між текстами військового дискурсу і 

продуктами інших типів дискурсів. У наступному підрозділі ми детальніше 

розглянемо військовий переклад як об’єкт спеціальної теорії перекладу. 

1.2.Спеціальна теорія військового перекладу 

Теорія перекладу, як відомо, складається із загальної теорії, яка вивчає 

закономірності перекладацької діяльності незалежно від жанрової специфіки, 

умов здійснення перекладу і пари досліджуваних мов, та часткових теорій 

перекладу. За класифікацією А.Д.Швейцера, існує три виміри часткових теорій 

перекладу: 1) «видові» теорії перекладу, орієнтовані на певний жанр або тип 

текстів; 2) теорії перекладу, які розглядають умови і спосіб здійснення 

перекладацького процесу (наприклад, унілатеральний, білатеральний, усний 

послідовний та синхронний переклад); 3) часткова теорія, обмежена 

конкретною парою мов (французько-український напрям перекладу) [175, с. 9]. 

Ми погоджуємось із автором у тому сенсі, що між загальною та частковими 

теоріями перекладу постають взаємозалежні відношення, оскільки загальна 

теорія створює понятійний фундамент для опису, моделювання і виокремлення 

інваріантних рис (домінант) перекладу, у той час, як часткова теорія виявляє і 

реалізує на практиці жанрові, категоріально-дискурсивні, мовні і 

лінгвокультурологічні чинники процесу перекладу [там само].  

Р.К.Міньяр-Бєлоручев, у свою чергу, розрізняє загальну теорію 

перекладу, теорії окремих видів перекладу і часткові теорії перекладу. На 

думку вченого, об`єктом загальної теорії перекладу стають перекладацькі 

універсалії, тобто явища і категорії, властиві усім видам перекладу (наприклад, 

одиниці перекладу, перекладацькі відповідники, способи перекладу) [110, с. 9].  

Теорії окремих видів перекладу автор виділяє за кількома класифікаційними 
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критеріями, а саме – (а) за механізмами перекладу розрізняють машинний або 

конвенційний переклад, який виконує людина; (б) за умовами роботи 

перекладача виокремлюється усний або письмовий переклад; (в) за жанровим 

характером текстів розділяють художній і спеціальний переклад. Що стосується 

часткових теорій перекладу, Р.К.Міньяр – Бєлоручев розглядає їх, з одного 

боку, як переклад, конкретизований двома мовами, а з іншого боку, як 

зіставлення двох мов у межах конкретного виду перекладу. Інакше кажучи, 

військовий переклад без зазначення мовного напряму належить до спеціального 

перекладу за жанровим характером текстів, а уточнення пари мов (французько-

український напрям) «переміщує» його до часткової теорії спеціального 

військового перекладу [там само, с. 13]. 

М.К.Гарбовський також традиційно протиставляє загальну теорію 

перекладу та часткові перекладацькі теорії. Утім, автор розрізняє два основних 

напрями часткових теорій перекладу. У межах першого напряму під 

частковими теоріями перекладу розуміються лише закономірні відповідники 

форм двох конкретних мов і регулярні способи переходу від конкретної мови А 

до конкретної мови Б. Другий напрям охоплює спеціальні теорії перекладу, які, 

у свою чергу, включають теоретичні розвідки особливостей перекладу різних 

мовленнєвих жанрів, у тому числі теорії військового перекладу [58, с. 2].  

Український перекладознавець В.І.Карабан у програмній статті 

«Спеціальні теорії перекладу: скільки їх (потрібно)?» підкреслює нагальну 

необхідність створення спеціальних теорій перекладу з метою «розгортання та 

інтенсифікації досліджень, спрямованих на формування чіткої та достатньо 

повної теоретичної основи різних видів спеціального перекладу» [77 , с. 26-31]. 

Автор обґрунтовує свою позицію маргінальністю і недостатнім рівнем розвитку 

спеціальних галузевих теорій перекладу в Україні. Серед інших факторів, які 

викликають потребу у розробці спеціальних теорій перекладу, у статті 

називаються системне формування і розвиток перекладознавства як науки, а 

також організація навчального процесу у вищих навчальних закладах із 

викладання видів спеціального перекладу. В.І.Карабан визначає спеціальну 
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теорію перекладу як науку, що вивчає переклад спеціальних текстів, які 

належать до певної предметної галузі, а коло її завдань охоплює встановлення, 

опис та пояснення принципів, закономірностей і труднощів перекладу 

спеціальних текстів [там само, с. 26].  

Учений підкреслює важливість створення жанрово-стилістичних теорій 

спеціального перекладу, призначених досліджувати і пояснювати специфіку 

перекладу текстів певних стилів і жанрів. У зв’язку з цим автор ставить питання 

про доцільність створення спеціальних теорій перекладу і формулює критерії 

актуальності для їх виникнення та розвитку. Серед наведених критеріїв 

актуальними саме для спеціальної теорії військового перекладу можна вважати 

такі: 1) лексичні, граматичні, текстові та прагматичні особливості перекладу;  

2) суттєва різниця у значеннях та денотатах одиниць термінологічних систем 

двох мов; 3) особливий статус текстів перекладів (у цьому випадку мається на 

увазі критерій ідентичності та однаковості юридичної сили законодавчих, а 

також дипломатичних документів, зокрема міжнародних та двосторонніх 

міждержавних угод, що є особливо релевантним у контексті обраного матеріалу 

для нашого дослідження, а саме дипломатичних текстів); 4) наявність кліше та 

сталих фраз у вихідній мові, прямі відповідники яких відсутні у цільовій мові. 

Примітно, що серед пріоритетних галузей розробки спеціальних теорій 

перекладу В.І.Карабан називає саме військовий переклад, оскільки згадана 

предметна галузь відповідає майже всім наведеним вище критеріям. Важливим 

здобутком автора у постановці питання про спеціальні теорії перекладу загалом 

і теорію військового перекладу зокрема стало виокремлення аспектів і 

принципів побудови спеціальних теорій перекладу. Так, до аспектів спеціальної 

теорії перекладу належать: 1) дослідження чинників, що впливають на 

розуміння оригіналу; 2) вивчення специфіки спеціальних текстів; 3) розгляд 

особливостей процесу спеціального перекладу [там само, с. 27]. 

У колективній монографії Т.Р.Кияка, А.М.Науменка, О.Д.Огуя «Теорія та 

практика перекладу» наводяться такі складові інтегральної теорії перекладу: 1) 

загальна теорія перекладу, яка охоплює (а) теорію усного перекладу; (б) теорію 
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письмового перекладу; (в) теорію машинного перекладу; 2) окремі теорії 

перекладу, що включають (а) теорію наукового та технічного перекладу; (б) 

теорію журналістського <публіцистичного> перекладу; (в) теорію 

літературного перекладу; 3) праксеологію перекладу; 4) дидактику перекладу 

[81, с. 14]. 

У руслі нашого дослідження інтерес становить названа теорія наукового 

та технічного перекладу, що поділяється на (а) теорію перекладу 

загальнонаукових дисциплін і (б) теорію перекладу в сфері спеціальних 

технічних галузей [там само, с. 13]. Відповідно до цієї класифікації, на нашу 

думку, саме перша теорія має своїм об’єктом військовий переклад. 

Автори також наводять схему видів та форм перекладу, згідно із якою 

теорія усного перекладу досліджує всі види усного перекладу, а теорія 

письмового перекладу займається дослідженням двох форм письмового 

перекладу: літературного та професійного перекладу [Кияк, с. 12]. Таким 

чином, зафіксовані на письмі тексти як продукти (трансляти) військового 

перекладу належать до об’єктів теорії письмового перекладу, а саме – 

професійного перекладу у сфері військової справи.  

Т.Р.Кияк окремо наголошує на тісному взаємозв`язку між теорією 

наукового та технічного перекладу і поняттям «фахових мов», оскільки 

особливості мови конкретної наукової галузі становлять об`єкт дослідження не 

тільки лінгвістики фахових мов, а й спеціальних теорій перекладу. Так, 

перекладацькі труднощі, пов`язані із відтворенням термінології, семантичних, 

морфологічних, синтаксичних особливостей, текстової структури, а також 

функціонального стилю оригінальних текстів військової тематики прямо 

випливають із специфіки фахової мови оригіналу. Тому перед початком 

виконання спеціального військового перекладу або порівняльного аналізу ОТ і 

ПТ у цій галузі необхідно встановити особливості фахової мови військової 

справи з метою здійснення адекватного перекладу або оцінки якості вже 

виконаного трансляту.  

Серед центральних принципів побудови спеціальних теорій перекладу 
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релевантними для нашої роботи в руслі дослідження військового перекладу є 

такі: а) встановлення і врахування особливостей військового перекладу;           

б) встановлення характеру адекватності військового перекладу; в) розробка 

класифікації військового перекладу на види залежно від стилів, підстилів та 

жанрів військових текстів; г) встановлення загальних об’єктивних 

закономірностей військового перекладу; д) встановлення конкретних мовних 

закономірностей часткового французько-українського військового перекладу 

[там само, с. 28]. 

У книзі Л.Л.Нелюбіна, А.А.Дормідонтова, А.А.Васильченка переклад як 

вид мовленнєвої діяльності поділяється на три види: художній, суспільно-

політичний та спеціальний. Ми погоджуємось із думкою авторів щодо 

належності військового перекладу до одного з видів спеціального перекладу із 

яскраво вираженою військовою комунікативною функцією. Серед 

визначальних рис військового перекладу вчені називають високий рівень 

термінологічності, максимально точне й чітке викладення матеріалу та відносну 

відсутність образно-емоційних засобів вираження [119, с. 10]. 

М.К.Гарбовський, у свою чергу, зазначає, що військовий переклад у 

концентрованому вигляді відображує типові властивості й ознаки інших 

підвидів перекладу у різних сферах професійної комунікації: науковій,   

науково-технічній, юридичній, медичній, публіцистичній, художній. Об’єктом 

військового перекладу автор вважає «військове мовлення», тобто всі ті 

мовленнєві продукти, які породжуються військовими або для військових,                    

у специфічних умовах комунікації. Отже, учений розуміє військове мовлення             

як специфічну форму мовленнєвої комунікації, яка властива для певної 

професійної спільноти, об’єднаної спільністю предмета своєї                      

діяльності [53; с. 17].  

Таким спільним предметом діяльності для задіяних учасників у галузі 

військової справи М.К.Гарбовський вважає війну – збройний конфлікт, який 

створює соціальну небезпеку як для суспільства у цілому, так і для окремих 

індивідів. Згідно із дефініцією українсько-французько-англійського словника із 
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зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки, термін «війна» означає стан відкритого 

та оголошеного збройного конфлікту між державами чи соціальними 

спільнотами, який характеризується тимчасовим припиненням нормальної 

політичної і дипломатичної діяльності між сторонами, із виділенням на нього 

всіх доступних ресурсів. У зоні конфлікту може бути оголошений військовий 

стан чи військове положення. [246, с. 46]. У французькому варіанті словник 

надає визначення, еквівалентне українському варіанту: guerre – сonflit armé 

ouvert et déclaré entre des États ou des communautés constituées, caractérisé par la 

suspension d'activités politiques et diplomatiques normales entre les parties et la 

mobilisation possible de l'ensemble de leurs ressources disponibles. Elle se traduit, 

dans la zone d'affrontement, par un état de guerre ou une situation de guerre [там 

само]. 

Російська дослідниця військового дискурсу Т.С.Юсупова у своїй праці 

підкреслює той факт, що сучасні форми війни значно відрізняються від 

історичних форм військових конфліктів, які протікали у вигляді наступів, атак, 

штурмів або маневрів [184, с. 2]. Сьогодні, поряд із традиційними формами 

ведення бойових дій, дедалі частіше ми стикаємось із явищем інформаційно-

пропагандистської війни, психологічної війни або так званої кібервійни. 

Відповідно до термінологічного визначення, наданого відомим 

вітчизняним юристом О.Мережком у Конвенції про заборону використання 

кібервійни в глобальній інформаційній мережі, кібервійна являє собою 

використання Інтернету і пов`язаних із ним технологічних та інформаційних 

засобів однією державою з метою заподіяння шкоди військовій, технологічній, 

економічній, політичній та інформаційній безпеці і суверенітету іншої                

держави [253].  

Експерт із питань безпеки уряду США Річард Кларк визначає кібервійну 

як дії однієї національної держави із проникненням до комп’ютерів або мереж 

іншої національної держави з метою завдання збитків або руйнувань [193]. 

Зрештою, за даними американського журналу The Economist, кібервійна 

формує п’яту область війни після землі, моря, повітря і космосу [там само]. 
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Сьогодні з’явилось навіть нове поняття «гібридної» війни, під яким                  

спочатку розуміли військову стратегію, яка об`єднує звичайну війну, малу 

війну та кібервійну [257]. 

Упродовж останніх п`яти років відбулося розширення значення поняття 

«гібридної війни», яка стала позначати сучасний конфлікт, що охоплює кілька 

видів боротьби: партизанську війну, громадянську війну, а також заколот, 

тероризм і злочинну поведінку, в тому числі на полі бою, з метою досягнення 

політичних цілей [258].  

Наявність цілої низки визначень ключового поняття «війна» викликає у 

перекладача додаткові труднощі під час здійснення військового перекладу, 

оскільки він повинен враховувати у перекладі не лише термінологічну та 

семантичну, а і прагматичну складову мовних одиниць вихідного тексту. За 

термінологією відомого військового перекладача і теоретика військового 

перекладу Р.К.Міньяра-Бєлоручева, лексичні одиниці у певних жанрах 

сучасних військових текстів збільшують свій інформаційний запас, тобто на 

основне значення лексеми накладаються прагматичні конотації, релевантні для 

учасників військового конфлікту [110, с. 97]. 

Розмаїття актуальної військової практики лише підтверджує думку 

М.К.Гарбовського про виключну варіативність комунікації в галузі військової 

справи. Утім, учений вбачає причини такої варіативності не у змінених реаліях 

військово-політичного життя, а у самому характері війни як особливого 

середовища, особливих умов існування, пов’язаних із постійним стресом, 

соціальними обмеженнями, загрозою життю, жорстким підпорядкуванням 

законам воєнного часу. За словами дослідника, суспільство, втягнене у війну, 

починає висловлювати свою думку за допомогою специфічних форм і засобів 

вираження [53, с. 20]. На думку П.Я.Черних, уплив війни на мову загалом 

охоплює, по-перше, появу нових слів і лексичних новоутворень; по-друге, 

викликає зміну суспільних функцій мови; по-третє, спричинює 

«націоналізацію» військового мовлення [169, с. 90].  

Й.Кларк справедливо вважає в даному контексті, що військові дії, 
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зокрема боротьба колишніх колоній за незалежність, зміцнюють інтегративну 

функцію європейської мови за умови множинності регіональних діалектів і 

сприяє успішному перебігу бойових дій [203, S. 287]. 

Конкретні зміни у мовній системі, причиною яких стає масштабний 

військовий конфлікт, торкаються насамперед лексичного складу національної 

мови і реалізуються (а) через активізацію військової термінології в усіх 

функціональних стилях мовлення (анексія, ракетні системи залпового вогню, 

позиції сил, обстріл, БМП); (б) через розвиток військової терміносистеми (АТО, 

авіаудар, ЗРК, дивізіон); (в) появу нових термінів, які називають нові денотати 

(«гібридна війна», «арабська весна», «революція гідності», сепаратисти, 

Нацгвардія); (г) зміну обсягу значень одиниць загальновживаної мови через 

семантичні переноси (процес метафоризації – інформаційний опір, дорожня 

карта для політичного перехідного процесу, толерантність); (д) поява 

неологізмів, запозичених з мови противника, які часто набувають 

пейоративного оцінного значення (федераст – прихильник федералізації);  (є) 

поява неофіційних дублетів військових термінів, які становлять «невійськові 

найменування» денотатів (бомбосховище = схрон); (ж) евфемізація і 

дисфемізація військової лексики; (з) поява військового просторіччя argot 

militaire і його вихід за межі вузькопрофільного уживання; (і) двоїстість оцінної 

конотації, зумовлена позначенням одним словом різних денотатів із різним 

оцінним та ідеологічним значенням (ополченці, карателі) [53, с. 20-21]. 

Отже, на підставі нашого аналізу місця військового перекладу у загальній 

теорії перекладу та спеціальних теоріях перекладу можна зробити такі 

висновки. У теоретичних працях видатних вітчизняних і зарубіжних 

перекладознавців спостерігаються певні незбіги щодо класифікаційного 

визначення військового перекладу у загальній типології видів і форм перекладу. 

Ми схиляємося до думки про те, що військовий переклад, основою якого є 

відтворення вихідної фахової мови військової справи відповідною фаховою 

мовою перекладу, належить до об’єкта спеціальної теорії перекладу. Слідом за 

Р.К.Міньяром-Бєлоручевим, ми також уважаємо, що зазначення напряму 
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перекладу надає змогу віднести французько-український військовий переклад 

до спеціальної часткової теорії перекладу.  

Як уже було сказано вище, до одного з основних аспектів спеціальної 

теорії перекладу, у тому числі військового перекладу, належить встановлення і 

вивчення чинників, які впливають на розуміння оригінального тексту. На нашу 

думку, до таких чинників відноситься насамперед військовий дискурс і його 

категорії. До того ж, ми дотримуємося точки зору про те, що саме військовий 

дискурс і його інституціональні категорії зумовлюють мовні закономірності 

військового перекладу не тільки в межах спеціальної теорії військового 

перекладу загалом і часткової теорії французько-українського ВП зокрема, а й 

жанрово-стильову специфіку досліджуваних текстів та їх перекладів.  

Тому в наступному підрозділі ми сконцентруємось на визначенні поняття 

військового дискурсу в аспекті спеціальної теорії військового перекладу і 

спробуємо надати дефініцію франкомовного військового дискурсу з погляду 

перекладознавства. 

1.3. Інституційні ознаки франкомовного військового дискурсу в 

аспекті перекладу 

1.3.1. Зміст поняття ФВД у військовому перекладі. 

Останнім часом вітчизняні й зарубіжні дослідники справедливо 

підкреслюють той факт, що поняття дискурсу належить до найбільш 

абстрактних, найчастіше згадуваних, «модних» у наукових працях і водночас 

найменш зрозумілих і конкретизованих одиниць сучасної лінгвістичної та 

перекладацької наук. Основоположник російського напряму дискурс-аналізу 

М.Л.Макаров у своїй монографії «Основи теорії дискурсу» слушно зауважує: 

категорія дискурсу, подібно до будь-якого широковживаного поняття, 

припускає не тільки варіанти вимови (із наголосом на першому або другому 

складі), а й множинність наукових інтерпретацій, і тому потребує уточнень, 

особливо по відношенню до суміжних термінів «текст», «мовлення» та «діалог» 
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[101, с. 86]. 

Так, В.Б.Бурбело визначає дискурс як закріплену в мовленнєвому 

просторі потенційно повторювану функціонально-смислову єдність 

комунікативно організованих системних ознак, диференційною ознакою яких 

виступає комунікативний модус [35, с. 79-86]. В.В.Богданов уважає дискурс 

родовою категорією по відношенню до понять мовлення і текст, хоча 

підкреслює, що названі терміни не утворюють виражених опозицій або 

дихотомій. З таким тлумаченням дискурсу погоджується і сам М.Л.Макаров 

[див. 101, с. 87]. Класичним визначенням дискурсу у мовознавчих колах стали 

дві дефініції Н.Д.Арутюнової: 1) дискурс – це мовлення, «занурене у життя», та 

2) «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, 

соціокультурними, психологічними та іншими факторами, текст, узятий у 

подієвому аспекті» [221, с. 136]. 

Серед основних ознак дискурсу М.Стаббс виділяє три: а) у формальному 

відношенні дискурс становить одиницю мови, яка за обсягом перебільшує 

речення; б) у змістовому плані дискурс пов`язується із використанням мови у 

соціальному контексті; в) з погляду своєї організації дискурс відзначається 

інтерактивністю, за іншою термінологією, діалогічністю [214, p. 145-190]. 

В контексті нашого дослідження заслуговує на увагу також 

функціональна інтерпретація дискурсу в широкому розумінні, запропонована 

М.Л.Макаровим. Учений розуміє дискурс у цьому смислі як уживання мови й 

мовлення в усіх його різновидах, тобто в жанрово-стилістичному аспекті. 

Н.С.Болотнова у словнику-тезаурусі «Коммуникативная стилистика текста» 

наводить спеціальну статтю під назвою «Співвідношення понять текст і 

дискурс», де відстоює думку про те, що текст входить до поняття «дискурс» як 

його складова частина [22, с. 23; 199]. 

Схожої думки дотримується В.Є.Чернявська, узагальнюючи дискурс до 

двох основних типів: 1) дискурс – це конкретна комунікативна подія, 

зафіксована у письмових текстах і усному мовленні, яка здійснюється у 

певному когнітивно і типологічно обумовленому комунікативному просторі; 2) 
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дискурс становить сукупність тематично співвіднесених текстів[171,с.11-22].  

Французький лінгвіст і дискурсолог Р.Робін, у свою чергу, також 

розглядає дискурс як сукупність текстів та висловлень взаємопов’язаного 

змісту, що поєднуються між собою не у реальній мовленнєвій ситуації, а у 

фаховій комунікативній взаємодії всередині певної комунікативної спільноти 

[212, p. 121-128].  

Останнє визначення дискурсу видається нам найбільш вдалим саме у 

контексті військового дискурсу. Так, В.І.Карасик відносить поняття військового 

дискурсу до конкретного підтипу інституціонального дискурсу, оскільки 

вважає дискурс конкретизацією мовлення у різних модусах людського 

існування [80, с. 175]. Автор зазначає, що з позицій соціолінгвістики дискурсом 

називають спілкування людей, яке розглядається в ракурсі їх належності до тієї 

чи тієї соціальної групи або стосовно тієї або іншої мовленнєво-поведінкової 

ситуації, наприклад, інституціональне спілкування, тобто спілкування у межах 

заданих статусно-рольових відносин. Інституційний дискурс формується за 

двома системоутворювальними критеріями: метою спілкування і учасниками 

спілкування, що належать до певного соціального інституту [там само, с. 177].  

Із наведених міркувань випливає розподіл інституціонального дискурсу 

на конкретні види, зокрема юридичний, дипломатичний, медичний, 

адміністративний, релігійний, спортивний, науковий, серед яких знаходиться і 

військовий дискурс. У межах соціолінгвістичного підходу В.І.Карасик поділяє 

всі названі види дискурсу на особистісно- і статусно-орієнтовані дискурси. 

Військовий дискурс, відповідно до згаданої класифікації, належить до  

статусно-орієнтованого дискурсу інституціонального характеру жорсткого типу 

[там само, с. 181-182]. Утім, лише окремі дослідники виділяють військовий 

дискурс у списку дискурсів суспільних інститутів. Так, окрім В.І.Карасика, 

серед сукупності інституціональних дискурсів поняття «військовий дискурс» 

наводить лише Н.Н.Миронова [112, с. 14-15]. 

На думку А.Д.Бєлової, класифікація дискурсу здійснюється з 

урахуванням двох основних факторів: сфер функціонування і характеру 
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комунікації [16, с. 43-48]. Отже, військовий дискурс як окремий підтип 

інституціонального дискурсу виокремлюється саме за критерієм сфери фахової 

комунікації серед представників однієї професійної спільноти, одного 

суспільного інституту – армії.  

В.Л.Виговський у статті тлумачить військовий дискурс як когнітивно-

лінгвістичну форму відбиття тих суспільних відносин, у системі яких він 

функціонує [36 , с. 128-131]. Серед категорій інституціонального дискурсу 

традиційно виділяють: 1) учасників спілкування; 2) умови спілкування (сфера, 

комунікативне середовище); 3) організацію спілкування (мотиви, цілі й 

стратегії, варіативність комунікативних засобів); 4) способи спілкування (канал, 

режим, стиль і жанр спілкування) [80, с. 182]. Системоутворювальною ознакою 

військового дискурсу як підтипу інституціонального дискурсу стає статусна, 

представницька функція людини, оскільки інституціональний дискурс 

становить спеціалізований клішований різновид людського спілкування у 

відповідності до норм даного соціуму [там само, с 184]. Важливою ознакою 

військового дискурсу стає градуальний характер, тобто: 1) спілкування базової 

пари статусно нерівних учасників комунікації (командир – солдат);                   

2) спілкування статусно рівних учасників (наприклад, носіїв одного й того 

самого військового звання); 3) спілкування представників військової сфери 

(армії як суспільного інституту) з представниками інших суспільних інститутів 

– наприклад, військова підтримка цивільної влади.  

До системоутворювальних факторів будь-якого дискурсу, у тому числі 

військового, слідом за А.М.Приходьком, ми відносимо: 1) середовище (місце й 

час комунікативної події, вербалізованої в тексті); 2) режим спілкування; 3) 

стиль спілкування [127, с. 196-199]. Зважаючи на те, що в нашій роботі 

досліджуються лише офіційно-ділові документи, ми надаємо формулювання 

військового дискурсу в контексті його зв’язку з офіційно-діловим стилем.  

Таким чином, військовий дискурс у дискурсологічному аспекті ми 

визначаємо як сукупність текстів військової та воєнної тематики, що 

вербалізують фахове спілкування учасників суспільного інституту Збройних 
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сил між собою та іншими суспільними інститутами та відзначаються 

авторитарним режимом і офіційно-діловим стилем. 

Утім, необхідно зазначити, що у перекладознавчому аспекті поняття 

дискурсу досі не сформульовано. Тому ми спробуємо надати робочу дефініцію 

для поняття «військового дискурсу» саме в аспекті перекладознавства. 

Військовим дискурсом ми вважаємо сукупність письмових і усних текстів 

військової та воєнної тематики мовою оригіналу, які відтворюються мовою 

перекладу із збереженням перекладацьких домінант та з урахуванням 

системоутворювальних факторів дискурсу: середовища, режиму і стилю. 

Домінантами перекладу текстів військового дискурсу, на нашу думку, 

виступають інформаційний зміст, термінологічність, жанрова належність, 

еквівалентність форми, гармонізація військової термінології та функціонально-

комунікативна спрямованість.  

У свою чергу, під поняттям франкомовного військового дискурсу у 

нашому дослідженні ми розуміємо сукупність національних і міжнародних 

документів французькою мовою, об’єднаних за наявністю ключового слова 

(архісеми) «військовий», «воєнний», «бойовий», які належать до військового 

варіанту офіційно-ділового стилю та є оригіналами для подальшого 

відтворення мовою перекладу. Факторами адекватності такого перекладу 

виступає збереження перекладацьких домінант, релевантних для текстів 

військового дискурсу загалом, і урахування системоутворювальних факторів 

військового дискурсу.  

У нашій роботі ми свідомо звужуємо поняття військового дискурсу до 

сукупності лише письмових текстів, керуючись метою і завданнями 

пропонованого дисертаційного дослідження. 

Із поняттям дискурсу як сукупності текстів, що відтворюються мовою 

перекладу, найтіснішим чином пов’язане питання організації дискурсу, яке 

становить один із основних факторів вибору стратегії, методу і конкретного 

прийому перекладу. Під організацією дискурсу В.С.Григор’єва розуміє 

членування і упорядкування його складових частин [61, с. 48].  
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Оскільки доцільно розглядати вихідні тексти військової та воєнної 

тематики як складову частину військового дискурсу в аспекті перекладу, 

необхідно з’ясувати різницю між поняттями «військовий» та «воєнний» і 

здійснити структурування військового дискурсу на смислові частини, що 

впливатимуть на глобальні й локальні перекладацькі рішення під час 

відтворення конкретних текстів мовою перекладу. Чітке розмежування понять 

«військовий дискурс» та «воєнний дискурс» вперше було здійснено 

Н.Т.Акульшиною у програмній статті «Поняття «військового» та «воєнного» 

дискурсів – об`єктивна тотожність та/чи перманентна протилежність» [1, с. 458-

462]. Авторка обґрунтовує необхідність такого розподілу понять відсутністю 

розділення військової термінології на тактичному та стратегічному рівнях. 

Об`єднуючим елементом для обох типів дискурсів, згідно із Н.Т.Акульшиною, 

стає поняття армії як силового відомства, що потребує лінгвістичного 

супроводження. Дослідниця цілком коректно пропонує визначати сфери 

вживання понять «військовий» та «воєнний» за допомогою аналізу 

словникових дефініцій. Наприклад, «Великий тлумачний словник української 

мови» подає такі значення прикметника «військовий»: 1) стосовно до війська; 

прийнятий, установлений у війську, в армії: військова адміністрація, військовий 

облік, військовий округ; 2) стосовно до військовослужбовця: військовий 

обов’язок; властивий військовослужбовцеві; 3) одяг і спорядження 

військовослужбовця; 4) те саме, що військовослужбовець [224, с. 187]. Термін 

«воєнний» має, відповідно до даних ВТСУМ, лише одне значення: стосовно до 

війни, пов’язаний з нею: воєнний стан, уряд [там само, с. 199].  

У термінологічному словнику ділової мови, виданому Інститутом 

української наукової мови Академії наук України в Харкові у 1930 році, 

наведені два відповідники для російського терміна «военный»: 1) (относящийся 

к войску, напр. о госпитале) – військовий; 2) (относящийся к войне, напр. о 

плане) – воєнний [238, с. 25].  

Отже, навіть для пари мов «російська-українська» у мові перекладу існує 

два відповідники одного поняття «военный». Таким чином, у перекладі 
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українською мовою необхідно обирати конкретний відповідник, виходячи із 

контексту, понятійного співвідношення і узусу, тобто загальноприйнятого 

вживання згаданих одиниць носіями мови, у тому числі у формі зворотів, 

сталих виразів, стійких словосполучень, фразеологізмів. У цьому ракурсі 

необхідно підкреслити, що узус може співвідноситися не тільки з літературною 

нормою мови перекладу, а й із так званими «частковими» нормами, тобто 

належати до професійного узусу або узусу певної соціальної групи, в нашому 

випадку – армії. 

Також можна констатувати, що семантичні значення (тлумачення) понять 

військовий та воєнний в обох згаданих словниках збігаються. Тому можна 

погодитися, що в етимологічному плані прикметник військовий походить від 

поняття «військо» – збройні сили держави, армія, частина збройних сил, 

озброєний загін. У свою чергу, прикметник воєнний етимологічно пов`язаний із 

поняттям війни – складного суспільно-політичного явища, пов’язаного з 

розв’язанням протиріч між державами, народами, національними і соціальними 

групами, з переходом до застосування засобів збройної боротьби, що 

відбувається у формі бойових дій між їх збройними силами [1, с. 460]. 

Беручи за основу тезис про те, що армія становить головний інструмент 

війни, Н.Т.Акульшина вважає поняття воєнного дискурсу ширшим, ніж поняття 

військового дискурсу, оскільки «військо є одним із складових ключових 

елементів поняття війни, а не навпаки» [там само, с. 461].  

Не можна погодитись із такою постановкою питання, тому що, з нашого 

погляду, військовий дискурс асоціюється з дискурсом військової справи 

загалом, а не лише з поняттям «військо». Згідно із дефініцією «Військового 

енциклопедичного словника», термін «військова справа» має такі значення: 1) у 

широкому розумінні він охоплює всі питання військової теорії і практики, 

пов’язані з військовим будівництвом, підготовкою і діями Збройних сил, у 

мирний і воєнний час, підготовки населення країни на випадок війни; 2) у 

вузькому розумінні – це система знань, необхідних військовослужбовцям і 

військовозобов’язаним для успішного виконання свого військового обов`язку 
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[226, с. 90]. Якщо відштовхуватись від тлумачення військової справи у 

широкому смислі, тоді слід визнати, що тексти військового дискурсу 

охоплюють не тільки ті жанри, які пов’язані з питаннями субординації, 

регламентації, законодавства у армії, а й ті тексти, які стосуються «дій 

Збройних сил у мирний час», тобто без відношення до воєнних дій.  

Тому підпорядкування текстів військового дискурсу текстам воєнного 

дискурсу здається неправомірним. У свою чергу, саме воєнний дискурс (тексти 

воєнної тематики) становить складову частину більш об’ємного військового 

дискурсу, що включає у себе також елементи інших типів дискурсів, зокрема 

політичного, юридичного, дипломатичного.  

Для більшої наочності пропонуємо розглянути структуру франкомовного 

та українського військового дискурсів в аспекті перекладу: 

На схемі 1 зображено структуру і взаємозв`язки двох військових 

дискурсів, які репрезентують (а) військовий дискурс мови оригіналу (ФВД)                      

та (б) військовий дискурс мови перекладу (УВД). Структура франкомовного 

військового дискурсу охоплює, окрім сукупності оригінальних текстів 

військової тематики, також франкомовний воєнний дискурс (ФВоД), який, у 

свою чергу, складається із сукупності текстів воєнної тематики.  

Український військовий дискурс включає, з одного боку, тексти-

оригінали українською мовою, що за своєю тематикою належать до військового 

та воєнного дискурсів (УВД і УВоД).  
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Схема 1. Структура ФВД та УВД у перекладацькому аспекті 

З іншого боку, УВД містить переклади оригінальних текстів 

франкомовного військового та воєнного дискурсів (переклади ФВД та ФВоД). 
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Важливу складову ФВД становлять оригінальні тексти юридичного дискурсу 

(ФЮД), тексти-оригінали політичного дискурсу (ФПД) і франкомовні тексти 

дипломатичного дискурсу (ФДД).  

Елементи всіх зазначених дискурсів потрапляють до текстів ФВД, 

формуючи їхній зміст і дискурсивну конфігурацію концептів. 

Водночас український військовий дискурс, так само, як і ФВД, 

відзначається наявністю елементів, притаманних текстам українського 

юридичного дискурсу (УЮД), політичного дискурсу (УПД) і дипломатичного 

дискурсу (УДД). Аналогічним чином на УВД впливають і перекладні тексти 

франкомовних оригіналів, які належать до згаданих вище типів дискурсів 

ФЮД, ФПД та ФДД.  

Отже, можна зробити висновок, що поняття військового і воєнного 

дискурсу характеризуються відношеннями «включення», тобто воєнний 

дискурс є частиною ширшого поняття «військовий дискурс». На військовий 

дискурс впливають три суміжних типи дискурсу: юридичний, політичний та 

дипломатичний. У контексті нашого дослідження український військовий 

дискурс постає різноманітнішим, оскільки включає не лише оригінальні тексти 

українською мовою, а й збагачується перекладами текстів франкомовного 

військового дискурсу. Утім, треба зазначити, що ФВД також, окрім оригіналів, 

обов’язково містить перекладні тексти, але їх розгляд виходить за межі завдань 

нашого дослідження. 

У наступному підпункті ми розглянемо концептосистему текстів 

франкомовного військового дискурсу, засоби вербалізації концептів в 

оригінальних текстах та прийоми відтворення згаданих засобів (вербалізованих 

концептів) в українських перекладах. 

1.3.2. Концептосистема текстів ФВД та її відтворення у перекладі 

Дослідження перекладу текстів франкомовного військового дискурсу як 

сукупності письмових текстів військової та воєнної тематики видається нам 

перспективним із погляду ідей когнітивної лінгвістики і використання її 
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понятійно-термінологічного апарату. Основними поняттями когнітивної науки, 

на думку вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема О.С.Кубрякової, 

Ю.С.Степанова, З.Д.Попової, В.А.Маслової, В.І.Кононенка, А.М.Приходька, 

стають концепт, концептуальна та мовна картини світу, концептосфера, 

концептосистема, дискурсивна конфігурація концептів [див. 233, с. 90-93; 239; 

124; 103; 92; 128].Так, під концептуальною картиною світу В.І.Постовалова 

розуміє глобальний образ світу, що є результатом усієї духовної активності 

людини [125, с. 8-69]. Концептуальна картина світу пов’язана із мовною 

картиною світу за принципом «ціле/частина» і становить систему 

одиниць/концептів. На думку Ю.С.Степанова, концептами можна вважати 

ментальні утворення, що складають основні осередки культури у свідомості 

людини [239, с. 43]. 

М.Ф.Алефіренко трактує поняття «концепт» дещо по-іншому, 

визначаючи його як складне багатоярусне ментальне утворення, до дискретного 

складу якого, окрім смислового змісту, входить оцінна та релятивно-оцінна 

семантика, яка містить інформацію про відношення людини до 

відображуваного об’єкта [3, с. 144]. Російський дослідник С.Г.Воркачов до 

основних особливостей концепту відносить багатоознаковість, дискурсивність 

смислу, метафоричність, включеність до лексичної системи мови, семіотичну 

щільність, тобто репрезентацію концепту в мові шляхом синонімів, тематичних 

рядів, фразеологізмів, символів, а також орієнтованість на план вираження, а 

саме – участь концепту в асоціативних, парадигматичних і синтагматичних 

зв’язках [44 , с. 76-77].  

Ми, у свою чергу, поділяємо погляди вчених на багатомірність як 

основну ознаку концепту і, слідом за В.І.Карасиком, виокремлюємо три 

елементи у структурі концепту: 1) понятійний (фактуальний); 2) образний; 3) 

ціннісний [див. 78, с. 29-34]. Отже, система концептів формує концептуальну 

картину світу, яка відображує уявлення людини, соціуму, окремих спільнот, 

об’єднаних у межах фахової комунікації, про реалії навколишнього 

середовища. Концептуальна картина світу пов’язана з мовною картиною світу 
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за принципом гіпо-гіперонімічних відношень, де гіперонімом виступає 

концептуальна картина світу, а гіпонім становить мовна картина світу як 

певний спосіб сприйняття і моделювання навколишньої дійсності.  

У цьому сенсі можна говорити, наприклад, про мовну картину світу 

військовослужбовців як носіїв фахової комунікації та учасників військового 

дискурсу. Поняття «концептосфера», релевантне для нашого перекладацького 

дослідження текстів ФВД, за термінологією видатного російського філолога й 

культуролога Д.С.Ліхачова, означає сукупність психоментальних уявлень 

етносу, яка невидимим ореолом оточує його мову [98, с. 281].  

Утім, особливою актуальністю саме в аспекті військового перекладу 

відзначаються, на наш погляд, поняття концептосистеми і дискурсивної 

конфігурації концептів [127, с. 172-173]. Під концептосистемою, слідом за 

А.М.Приходьком, ми розуміємо підсистему концептосфери як системи 

організації концептів вищого порядку [там само]. Дискурсивні конфігурації 

концептів, у свою чергу, становлять одну з таких концептосистем, тобто 

сукупність базових концептів, яка вербалізується в текстах певного виду 

дискурсу, у нашому випадку – у текстах ФВД. 

Можна вважати згадану концепцію дуже плідною в контексті нашої 

роботи, оскільки вона охоплює три напрями досліджень: 1) виділення базових 

концептів у ДКК текстів франкомовного військового дискурсу; 2) розгляд 

особливостей відтворення вербалізованих військових концептів у текстах 

перекладу; 3) встановлення семантичних невідповідностей у перекладацькому 

відтворенні вербалізованих базових концептів текстів ФВД та з’ясування їх 

причин.  

Початковим етапом аналізу концептосистеми (дискурсивної конфігурації 

концептів) ФВД, під час якого відбуватиметься виділення базових концептів, 

може бути аналіз термінів із компонентами «військовий», «воєнний» на 

матеріалі лексикографічного джерела «Французько-українсько-англійський 

словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки», виданого Військовим 

інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка під 
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егідою Центру розробки доктрини застосування сил [246]. У передмові автори 

окреслюють фахові галузі, поняття з яких було включено до словника: оборона, 

політика, національна військова структура, військова стратегія, концепція 

оборони та технологічної політики, міжнародне право, право війни, гуманітарна 

діяльність та операції з підтримки миру [там само, с. 2]. Як бачимо, обсяг 

спеціальних галузей досить широкий, що свідчить про солідний науковий 

рівень видання і релевантність термінів, абревіатур та фахових понять, 

розміщених у словнику.  

Вибір семантичних компонентів термінів для встановлення базових 

військових концептів ФВД можна обґрунтувати такими положеннями. Ми 

поділяємо думку М.К.Гарбовського про те, що військова лексика формує ядро 

військового дискурсу (у термінології автора, військової професійно-

комунікативної системи). Саме наявність військової лексики є, за 

М.К.Гарбовським, першим і надійним критерієм віднесення того чи того 

повідомлення до професійного мовлення військовослужбовців, тобто дозволяє 

кваліфікувати таке повідомлення як військовий текст [53, с. 25].  

Не викликає сумніву теза автора про військовий дискурс як мовну 

систему засобів вираження, яка забезпечує комунікацію в межах певної сфери 

професійно-рольової взаємодії і включає область мовних одиниць зі 

спеціальним значенням, які маркують поняття та об’єкти конкретної 

професійної сфери комунікації, тобто терміни, професіоналізми, а також 

когезійні засоби, які вказують на семантичні, синтаксичні і прагматичні 

відношення термінів між собою у мовленні. Водночас учений підкреслює, що 

ядро військового дискурсу формує лише та частина спеціальних мовних 

одиниць, що об’єднується архісемою, яка відображує включеність даного 

поняття до понятійної області, співвіднесеної із конкретною областю 

професійної діяльності [там само, с. 26]. Такою архісемою М.К.Гарбовський 

уважає семантичні компоненти «військовий» та «бойовий», що є 

об’єднувальною ланкою для сукупності номінативних одиниць у галузі 

військової справи. Ми, у свою чергу, керуючись визначеннями військового та 
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воєнного дискурсу, пропонуємо розглядати одиниці з компонентами 

«військовий» та «воєнний» як вербалізовані базові концепти військового 

дискурсу. 

Отже, проаналізуємо абсолютну частоту і послідовність перекладацького 

відтворення термінів із компонентами «військовий», «воєнний», ключових для 

відповідних типів дискурсу. Одразу можна побачити нерівномірність у 

кількості згаданих термінів. Так, у межах словника ми нарахували 56 одиниць 

(вільних і зв`язаних словосполучень) із компонентом «військовий» і лише 8 

словосполучень із компонентом «воєнний» у різних морфологічних варіантах (-

нна, -нно, -нно-…). Щоправда, до одиниць із компонентом «воєнний» можна 

додати ще певну кількість термінологічних словосполучень із семою «бойовий» 

(їхня кількість дорівнює 10). Утім, кількісна нерівномірність у 

термінологічному складі дискурсу все одно зберігається [56: 18].  

Таким чином, можемо зробити висновок, по-перше, що вербалізованим 

базовим концептом (ядром) військового дискурсу стає лексема ВІЙСЬКОВИЙ 

– фр. MILITAIRE – англ. MILITARY із численними похідними 

словосполученнями: військова безпека ‒ sécurité sur le plan militaire, військова 

здатність ‒ capacité militaire, військова експансія ‒ expansion militaire, 

військова загроза ‒ menace militaire, військова підтримка ‒ assistance militaire, 

військова коаліція ‒ coalition militaire, військово-економічна інтеграція ‒ 

intégration militaro-économique, військова небезпека ‒ risque militaire, військові 

витрати ‒ dépenses militaires, військово-промисловий комплекс ‒ complexe 

militaro-industriel, військова перевага ‒ supériorité militaire, військова наука ‒ 

science militaire, військове правопорушення ‒ infraction militaire, військове 

формування ‒ formation militaire, військове утворення ‒ appareil militaire, 

військовий бюджет ‒ budget militaire, військовий комітет ‒ comité militaire, 

військовий потенціал ‒ potentiel militaire, військовий радник ‒ conseiller militaire.  

Такі похідні одиниці становлять, у термінології когнітивної лінгвістики, 

приядерну зону та периферію мовних реалізацій базового концепту-ядра [156, 

с. 3-29]. 
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По-друге, вербалізовані концепти ВІЙНА – фр. GUERRE – англ. WAR та 

БІЙ/БОРОТЬБА – фр. COMBAT/LUTTE – англ. COMBAT/ FIGHT/WARFARE ‒ 

формують ядро воєнного дискурсу як частини військового дискурсивного 

утворення із похідними словосполученнями: жертви війни ‒ victimes de guerre, 

стан війни ‒ situation de guerre, театр воєнних дій ‒ théâtre de guerre, підривна 

боротьба ‒ guerre subversive, стан війни ‒ état de guerre, бойові можливості ‒ 

potentiel de combat, зона бойових дій ‒ zone des combats, бій ‒ combat, війна – 

guerre.  

Віднесення вербалізованих концептів БІЙ та БОРОТЬБА до воєнного 

дискурсу зумовлено тим, що згадані одиниці є усталеними синонімами поняття 

«війна», зафіксованими у словнику. Так, за даними практичного словника 

синонімів української мови, лексема війна має низку таких синонімічних 

одиниць: брань, пря, кровопролиття, погуляння, м`ясорубка, сварка, суперечка, 

сутичка, конфлікт, боротьба, змагання, суперництво, ворожнеча, агресія, 

битва [231, с. 55]. Із них найближчими за семантикою, найширшими за обсягом 

значення та стилістично нейтральними синонімами для лексеми війна ми 

вважаємо саме одиниці боротьба та битва. Водночас їх можна віднести до 

типових метафоричних перенесень (когнітивних метафор у термінології 

когнітивної лінгвістики) із джерелом війна: ВІЙНА – це БОРОТЬБА, ВІЙНА – 

це БИТВА/БІЙ.  

Утім, упродовж порівняльно-перекладацького аналізу вербалізованих 

базових концептів та їх приядерної зони українською мовою і відповідних 

відтворень таких одиниць французькою та англійською мовами було 

встановлено низку невідповідностей. Так, деякі терміни у словнику мають один 

і той самий відповідник французькою мовою, наприклад: військова доктрина – 

фр. doctrine militaire / воєнна доктрина – фр. doctrine militaire [246, с. 47; с. 62]. 

Водночас, тлумачення двох вищезгаданих українських термінів не залишає 

сумнівів у тому, що йдеться про різні речі: 

(1) військова доктрина – прийнята в державі чи коаліції держав, на даний 

час, система офіційних поглядів та положень щодо використання військових 
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засобів у політичних цілях, їх впливу на характер військових завдань і способи 

їх вирішення, а також на напрямок розвитку військового потенціалу <…> [там 

само, с. 47]. 

(1.1.) doctrine militaire – ensemble de concepts et d’orientations officiels 

adoptés à un moment donné par un Etat ou une coalition d’Etats en ce qui concerne 

l’utilisation de moyens militaires à des fins politiques, la nature des tâches militaires 

et les façons de les accomplir, ainsi que les grands axes de l’élaboration de l’outil 

militaire <…> [там само].  

Для поняття «воєнна доктрина» маємо таке тлумачення: 

(2). Сукупність керівних принципів, воєнно-політичних, воєнно-

стратегічних, воєнно-економічних і військово-технічних поглядів на 

забезпечення воєнної безпеки держави [там само, с. 62]. 

(2.1). doctrine militaire – ensemble des principes directeurs, des vues    

militaro-politiques, militaro-économiques et militaro-techniques qui assure la sécurité 

militaire de l’État [там само]. 

Отже, на нашу думку, термін воєнна доктрина має в українській мові 

фаховий узагальнюючий характер, тоді як військова доктрина звужує обсяг 

значення терміна до однієї конкретної держави та особливостей використання 

нею військових засобів.  

Серед інших випадків логічної непослідовності відтворення термінів: 

воєнно-політична стабільність – фр. stabilité politico-militaire / військово-

політична нестабільність – фр. instabilité politico-militaire [246, с. 63, с. 58]. Тут 

також спостерігаємо один французький відповідник, який відрізняється лише 

наявністю заперечного префікса in- для різного мовного оформлення терміна 

українською мовою. Утім, на відміну від попереднього прикладу, де у 

перекладацькому плані дійсно мало місце відношення «кілька до одного», в 

цьому разі ми маємо справу із термінологічною негомогенністю терміна одного 

й того самого змісту. Порівняймо тлумачення обох термінів українською та 

французькою мовами:  

(3) військово-політична нестабільність – нестабільна, конфліктна форма 
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військово-політичних відносин, що обумовлена сформованими міждержавними 

протиріччями. При цьому існує ймовірність як врегулювання конфліктної 

ситуації шляхом переговорного процесу, так і її ескалації до військово-

політичної кризи, з можливим переростанням у збройний конфлікт [там само, с. 

58]. 

(3.1) instabilité politico-militaire – forme de relation politico-militaire instable 

conflictuelle, découlant d'antagonismes apparus entre des Etats. Dans ce cas, la suite 

probable est soit le règlement de la situation de conflit par voie de négociations, soit 

l’escalade jusqu'à la crise politico-militaire avec évolution éventuelle en conflit armé 

[там само, с. 58]. 

(4) воєнно-політична стабільність – стійкий стан у військово-політичній 

сфері відносин між державами чи коаліціями держав на регіональному і 

глобальному рівнях [там само, с. 63]. 

(4.1) stabilité politico-militaire – stabilité des relations politico-militaires entre 

Etats ou coalitions d'Etats au niveau régional ou mondial [там само]. На підставі 

тлумачень можна пересвідчитись, що названі антонімічні терміни не 

відрізняються за змістом, але мають у своїй номінації українською мовою різні 

формально-семантичні компоненти: військово-політичний, воєнно-політичний. 

До того ж, термін воєнно-політична стабільність визначається через свій 

термінологічний дуплет: стійкий стан у військово-політичній сфері відносин. 

Примітно, що такій непослідовності української терміносистеми відповідає 

послідовність французької та англійської терміносистем, де термін одного й 

того самого змісту позначається одним засобом номінації: фр. – politico-militaire 

stabilité/ instabilité; англ. – politico-military stability/instability [там само, c. 58; 

63]. 

Розгляньмо інші випадки термінологічної негомогенності на матеріалі 

одного й того самого лексикографічного джерела: 

(5) військовий злочин – порушення законів та правил ведення війни, 

тобто сукупності принципів та норм міжнародного права, в яких закріплені 

права та обов’язки воюючих сторін та нейтральних держав [246, с. 54]. 
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 (5.1) crime de guerre – violation des lois et des coutumes de la guerre, c’est à 

dire de l’ensemble des principes et des normes du droit international, fixant les droits 

et les devoirs des belligérants et des Etats neutres [там само]. 

Беручи за основу тлумачення згаданого терміна, можна встановити, що 

ключовий елемент значення наведеного словосполучення становить концепт 

ВІЙНА: порушення законів та правил ведення війни / violation des lois et des 

coutumes de la guerre. Наше припущення підтверджують також внутрішня 

форма номінації терміна французькою та англійською мовами: crime de guerre, 

war crime. Утім, спостерігаємо непослідовність у термінологічній номінації 

українською мовою: військовий злочин, оскільки, на нашу думку, за значенням 

повинно було б бути воєнний злочин. Наведемо аналогічні приклади: 

(6) військові втрати – втрати воюючих сторін унаслідок війни 

(військового конфлікту). Сюди відносяться: втрати тварин, людей, озброєння і 

військової техніки на фронті та в тилу, збитки від порушення екологічної 

рівноваги. Військові втрати поділяються на прямі, пов’язані з наслідками дії 

різних видів зброї, і непрямі <…> [там само, с. 56]. 

(6.1). pertes de guerre – pertes subies par les parties belligérantes au cours 

d’une guerre ou d’un conflit armé. Les pertes de guerre comprennent les pertes en 

vies humaines, en animaux, en armes et matériel et en ravitaillement dans les zones 

du front et des arrières, ainsi que les dommages causés par la rupture de l’équilibre 

écologique. Les pertes de guerre se subdivisent en pertes directes, dues aux effets 

d’armes de différents types, et en pertes indirectes <…> [там само]. 

Виходячи із семантики терміна, а саме «втрати воюючих сторін унаслідок 

війни», зауважимо, що компонент «військовий» не відповідає термінологічним 

номінаціям, наведеним у французькому та англійському варіантах: фр. – pertes 

de guerre; англ. – war losses. Як бачимо, названий термін французькою та 

англійською мовами етимологічно походить від концепту ВІЙНА, оскільки 

містить відповідний семантичний компонент у своїй назві. На противагу цьому 

факту, можемо припустити, що україномовний термін походить від концепту 

ВІЙСЬКО, і його значення відштовхується не від причини втрат (війни), а від 
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предмета втрат (людські ресурси, озброєння, матеріально-технічне 

забезпечення). Тому ми фіксуємо розходження у номінації терміна 

українською, французькою та англійською мовами на рівні концептосфери 

фахової комунікації (військового дискурсу). Ще одним прикладом може бути 

термін військова гра – англ. war game. Розглянемо його тлумачення: 

(7) Військова гра – симуляція військової операції з багатьма 

противниками, із застосуваннями правил, даних та методів, визначених для 

представлення точної реальності або уявної обстановки [246, с. 48]. 

(7.1) jeu de guerre – simulation, par des procédés quelconques, d'une opération 

militaire impliquant plusieurs adversaires, et appliquant des règles, des données et des 

méthodes déterminées en vue de représenter une situation concrète, réelle ou 

imaginaire [там само]. 

Наведені терміни знов ілюструють розбіжності на рівні концептосфери 

військового дискурсу Франції, англомовних країн та України. У номінації 

терміна українською мовою присутній компонент військовий, тоді як у 

термінологічних позначеннях французькою та англійською мовами ми знову 

бачимо присутність концепту ВІЙНА: jeu de guerre, war game. 

Ми вважаємо, що зафіксовані розбіжності пов’язані з концептуальними 

відношеннями всередині концептосфери військового дискурсу різних країн. 

Так, у військовому дискурсі Франції значення терміна виводиться від його 

об`єкту (гра у що? гра у війну – jeu de guerre). Значення даного терміна у 

військовому дискурсі англомовних країн має атрибутивно-предметний характер 

(гра яка? воєнна – war game).  

Зрештою, номінація терміна в українському військовому дискурсі 

відбувається за іншим принципом: (гра чия? військова, тобто гра військових).  

Таким чином, можна зробити висновок, що у термінологічній номінації 

терміна військова гра українською мовою визначальну роль відіграли не об’єкт 

гри чи предметно-атрибутивні відношення, а самі учасники військового 

дискурсу, тобто військовослужбовці, армія, Збройні сили, які й були 

концептуальною основою для даної номінації.  
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Проаналізуємо особливості перекладацького відтворення вербалізованих 

базових концептів військового дискурсу, пов’язані з відсутністю еквівалента 

або наявністю кількох відповідників у мові перекладу. Під час розгляду 

вербалізованих концептів на матеріалі лексикографічного джерела СЗСБ досить 

часто ми зустрічали випадки термінологічної асиметрії, тобто наявності кількох 

відповідників у мові перекладу для однієї одиниці мови оригіналу. Наприклад: 

(8) військові дії, англ. action or force action – спосіб ведення чи хід 

операцій наземних сил, який вимагає від військ здатності планувати та 

проводити бойові дії з метою досягнення перемоги шляхом розгрому військ 

противника. Передбачається отримання локальної оперативної переваги у ході 

бою при веденні військових дій із застосуванням звичайних видів зброї [ 246, с. 

57]. 

(8.1). action de force – mode opératoire ou mode d'action des forces terrestres 

qui exige leur aptitude à concevoir et à conduire des opérations en vue d'obtenir la 

décision par la destruction des forces adverses. Il exige l'obtention d'une supériorité 

opérationnelle locale en moyens militaires classiques [там само].  

(9) військові дії, англ. military action – дії, що проводяться із 

застосуванням військового потенціалу. Дозвіл на проведення військових дій 

надається урядом. Начальник генерального штабу здійснює загальне 

керівництво та управління [там само, с. 57].  

(9.1) action militaire – Action menée par des moyens militaires. L'action 

militaire est décidée par le gouvernement. Le chef d'état-major des armées (CEMA) 

en assure la direction et la conduite générale [там само]. 

Наведені термінологічні одиниці та їхні тлумачення демонструють, по-

перше, наявність термінологічної омонімії в українській мові, оскільки два 

різних за змістом терміни отримують одну й таку саму номінацію військові дії. 

По-друге, ми можемо зафіксувати різні відповідники для цієї термінологічної 

номінації у французькій та англійській мовах (приклади 8.1, 9.1). З нашого 

погляду, термін (9) має узагальнюючий характер і може виступати родовим по 

відношенню до терміна (8). Нашу думку підтверджують також номінації 



45 

терміна в інших мовах, які походять від концепту ВІЙСЬКОВИЙ у випадку з 

терміном (9) та від концепту ВІЙСЬКО у випадку з терміном (8).  

Отже, для перекладу перекладач повинен володіти фаховою 

(дискурсивною) компетенцією в галузі військової справи, а також враховувати 

широкий і вузький контекст уживання терміна в конкретному тексті/ситуації, 

для того, щоб правильно обрати перекладацький відповідник  і точно 

відтворити значення українського терміна мовою перекладу. 

Ще одним цікавим прикладом термінологічної асиметрії військового 

дискурсу може бути термін, який беззаперечно належить до вербалізованих 

базових військових концептів – безпека. Проаналізуємо його номінації: 

(10) безпека, англ. security – умова чи стан справ, при яких країна (чи 

група країн) може захищати свої цінності від зовнішніх загроз і ризиків. 

Останні можуть мати воєнний чи невоєнний характер <…> У цих умовах 

безпека найбільш оптимально забезпечується за допомогою широкого підходу, 

що враховує важливість політичних, економічних, соціальних і 

природоохоронних факторів, на додаток до традиційних військових аспектів 

<…> [246, с. 32]. 

(10.1) sécurité – сonditions ou situation dans lesquelles un pays (ou un groupe 

de pays) peut protéger ses valeurs contre des menaces ou des risques provenant de 

l’extérieur. Ceux-ci peuvent avoir un caractère militaire ou non, <…> Dans ces 

circonstances, la meilleure manière de garantir la sécurité consiste à adopter une 

approche globale reconnaissant l’importance des facteurs politiques, économiques, 

sociaux et environnementaux sans oublier les aspects militaires traditionnels <…> 

[там само]. 

(11) безпека, англ. safety – комплекс пасивних і активних заходів, що 

захищають від несподіванок і які надають необхідний час і простір для 

проведення запланованої операції. Безпека зумовлює свободу операції [там 

само]. 

(11.1). sûreté – ensemble des mesures actives et passives qui mettent à l'abri 

des surprises et qui procurent le temps et l'espace nécessaires pour conduire l'action 
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prévue. La sûreté conditionne la liberté d'action [там само]. 

(12) безпека Держави, англ. security of the State – захист суверенної влади 

та територіальної цілісності держави, захист її демократичних засад, життя та 

здоров`я населення, а також цінностей, що знаходяться на її території [там 

само]. 

 (12.1) sécurité de l’Etat – sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale de l’Etat, protection de ses fondements démocratiques, de la vie et de la 

santé de sa population, et de la valeur des biens situés sur son territoire [там само]. 

Отже, як бачимо, один і той самий термін-омонім українською мовою 

безпека має по два відповідники французькою та англійською мовами: 1) 

sécurité /security; 2) sûreté/safety. Ми пояснюємо таку термінологічну асиметрію 

розбіжностями у змісті терміна безпека, який українською мовою має лише 

одне позначення. Так, терміни (10) та (12) охоплюють сферу фахової військової 

комунікації, вступаючи до того ж, у родо-видові відносини між собою. На нашу 

думку, термін (10) включає в себе термін (12). Наше припущення 

підтверджують номінації даного терміна французькою та англійською мовами: 

sécurité/ security та sécurité de l’Etat/ security of the State. У свою чергу, термін 

(11) має узагальнююче значення і стосується не фахової, а загальновживаної 

мови, дотичної не тільки до військового, а й до інших типів дискурсів: безпека 

– фр. sûreté – англ. safety.  

 Значний інтерес  викликає також термін воєнний стан [246, с. 62]. Даний 

термін, відповідно до даних словника зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки, 

має схожі еквіваленти у терміносистемах французької та англійської мов: фр. 

loi martiale, англ. martial law [там само]. Термінологічна негомогенність 

уживання даного терміна полягає у тому, що інші поняття військового дискурсу 

визначаються через його модифікацію. Наведемо приклади: 

(13) воєнний стан, англ. martial law – особливий правовий режим, що 

вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи 

загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній 

цілісності <…> [там само, с. 62]. 
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(13.1) loi martiale – régime juridique particulier, instauré à titre temporaire sur 

la totalité ou sur une partie du territoire national ukrainien pour faire face à une 

agression armée ou à une menace d’attaque et pour la protection de l’indépendance et 

de l’intégrité territoriale de l’Ukraine <…> [там само]. На підставі наведених 

тлумачень термінів можемо констатувати, що термінологічне словосполучення 

воєнний стан відтворюється французькою та англійською мовами однотипно 

через термін loi martiale/ martial law. Отже, у мові перекладу не відбувається 

збереження внутрішньої форми терміна, а здійснюється підбір відповідника у 

межах терміносистеми військового дискурсу. Утім, інші приклади свідчать про 

те, що термін воєнний стан послідовно не вживається у мові оригіналу, і, 

відповідно, гомогенно не відтворюється у мові перекладу:  

(14) війна – стан відкритого та оголошеного збройного конфлікту між 

державами чи соціальними спільнотами, який характеризується тимчасовим 

припиненням нормальної політичної і дипломатичної діяльності між 

сторонами, із виділенням на нього всіх доступних ресурсів. У зоні конфлікту 

може бути оголошений військовий стан чи військове положення [там само, с. 

46]. 

(14.1) guerre – сonflit armé ouvert et déclaré entre des États ou des 

communautés constituées, caractérisé par la suspension d'activités politiques et 

diplomatiques normales entre les parties et la mobilisation possible de l'ensemble de 

leurs ressources disponibles. Elle se traduit, dans la zone d'affrontement, par un état 

de guerre ou une situation de guerre [там само].  

Наведений приклад свідчить про негомогенність уживання терміна 

воєнний стан у межах українського військового дискурсу, оскільки термін 

війна у своєму тлумаченні містить словосполучення військовий стан 

українською мовою, та état de guerre у французькому перекладі. Отже, 

спостерігаємо, з одного боку, семантичну невідповідність між визначеннями 

військового стану стосовно українського терміна війна (хоча, на нашу думку, 

логічно було б ужити воєнний стан), та, з іншого боку, логічну послідовність у 

семантиці термінів état de guerre та situation de guerre у тлумаченні 
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французького терміна guerre.  

Утім, необхідно зазначити, що згадані приклади є не єдиним випадком 

термінологічної негомогенності уживання терміна воєнний/військовий стан. У 

тлумаченнях інших термінів ми зафіксували наявність інших варіантів 

перекладу згаданого терміна французькою та англійською мовами, наприклад: 

(15) бойова готовність – стан військ, що дозволяє розпочати проведення 

бойових операцій та закінчити виконання завдань у визначені часові 

нормативи. У збройних силах, як правило, існує декілька ступенів бойової 

готовності. Готовність у мирний час передбачає перехід до воєнного стану у 

визначений час, розгортання та початок бойових дій <… > [246, с. 35]. 

(15.1) фр. aptitude opérationnelle – état des forces leur permettant d’engager 

les opérations et de mener à bien leur mission dans les délais impartis. Dans les 

forces armées, on distingue en règle générale plusieurs degrés ou niveaux d’aptitude 

opérationnelle. Le degré du temps de paix permet aux forces de passer en temps 

voulu du pied de paix au pied de guerre, de se déployer et d’engager le combat [там 

само]. 

(15.2) англ. combat readiness – The status of forces that enables them to begin 

combat operations and to accomplish their missions within a prescribed period. In the 

armed forces, it is usual to apply several levels of combat readiness. The peacetime 

readiness level provides for a timely transition to a war footing, deployment and 

engagement [там само]. 

Наведені приклади свідчать про наявність альтернативних варіантів 

перекладу українського терміна воєнний стан французькою та англійською 

мовами, а саме – фр. pied de guerre; англ. war footing. Присутність інших 

варіантів відтворення аналізованого терміна можна пояснити різницею у його 

змісті, яка полягає у звуженому значенні терміна (13), яке обмежується 

поняттям правового режиму, що вводиться на території України.  

Водночас терміни, які були застосовані у тлумаченнях одиниць (14), (15), 

мають узагальнююче значення стану війни, хоча й різне мовне оформлення 

(військовий стан / воєнний стан), яке отримує окремі відповідники мовою 
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перекладу (état de guerre / pied de guerre). 

Отже, на початковому етапі розгляду концептосистеми франкомовного 

військового дискурсу методом семантичного аналізу словникових дефініцій 

було виділено базові концепти ФВД, до яких ми віднесли такі одиниці: 

ВІЙСЬКОВИЙ – MILITAIRE, ВІЙНА – GUERRE, БІЙ/БОРОТЬБА – 

COMBAT/LUTTE. Причому концепт ВІЙСЬКОВИЙ – MILITAIRE становить 

ядро франкомовного військового дискурсу як родового утворення, а концепти 

ВІЙНА – GUERRE, БІЙ/БОРОТЬБА – COMBAT/LUTTE формують ядро 

франкомовного воєнного дискурсу як частини ФВД, тобто його виду. 

Приядерну зону та периферію концептосистеми військового та воєнного 

дискурсів складають сукупність похідних термінологічних словосполучень, 

сконцентрованих навколо ядерних концептів: (56 одиниць для військового 

дискурсу та 18 одиниць для воєнного дискурсу).  

Окрім того, методом порівняльно-перекладацького аналізу номінацій 

термінів та їх відповідних дефініцій ми встановили випадки асиметрії всередині 

терміносистем французького (франкомовного) та українського військових 

дискурсів. По-перше, було зафіксовано низку термінів, які у перекладацькому 

плані становлять відношення одного до кількох, тобто одній термінологічній 

номінації у мові оригіналу відповідають дві номінації у мові перекладу, 

причому однією термінологічною номінацією позначаються терміни із різним 

змістом (явище термінологічної омонімії всередині терміносистеми). Такі 

відношення зафіксовано як для французько-українського напряму перекладу 

(фр. doctrine militaire – укр. військова доктрина/воєнна доктрина), так і для 

українсько-французького напряму (укр. безпека – фр. sécurité/sûreté).  

По-друге, було виявлено випадки термінологічної негомогенності 

(непослідовності вживання) певних термінів українського військового 

дискурсу, які, у свою чергу, послідовно відтворено у межах французької 

військової терміносистеми (укр. військовий злочин – фр. crime de guerre; укр. 

військова гра – фр. jeu de guerre; укр. військові втрати – фр. pertes de guerre). 

Такі невідповідності ми пояснюємо асиметрією на рівні концептосфери 
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військових дискурсів обох мов, всередині якої ключовим елементом для 

термінологічної номінації згаданих термінів французькою мовою стає концепт 

ВІЙНА, а для термінів українського військового дискурсу таку номінативну 

основу формує концепт ВІЙСЬКО. 

Утім, як уже було зазначено вище, концептосфера ФВД не вичерпується 

лише концептами, встановленими на матеріалі лексикографічних джерел. Для 

подальшого дослідження вербалізованих базових концептів ФВД та 

особливостей їх відтворення в українському військовому дискурсі необхідно 

звернутись до конкретних текстів як середовища існування і функціонування 

таких концептів. Тому в наступному підрозділі ми проаналізуємо інший вид 

військових концептів на матеріалі жанру тексту Оборонний кодекс та 

розглянемо особливості їх відтворення в українському перекладі. 

1.3.3. Відтворення військових реалій ФВД мовою перекладу. 

Одиниці концептосистеми військового дискурсу отримують свою 

реалізацію на рівні мови у текстах військового дискурсу і водночас становлять 

визначальні перекладацькі домінанти військового перекладу. Наприклад, 

позначення учасників спілкування в межах військового дискурсу, як правило, 

належать до суспільно-політичних реалій (назви військових установ, 

позначення військових звань, титулів, нагород у вихідній мові). С.Влахов і 

С.Флорін навіть виділяють військові реалії в окремий підрозділ серед 

суспільно-політичних реалій за предметним розподілом [42, с. 56]. Так, автори 

класифікують військові реалії, релевантні для перекладу, на кілька видів: 1) 

підрозділи: легіон, сотня, фаланга, когорта; 2) зброя: катюша, фау, таран, фінка, 

мушкет, арбалет, установка залпового вогню; 3) обмундирування: кітель, 

гімнастерка, шинеля; 4) військовослужбовці і командний склад: сотник, отаман, 

унтер-офіцер, драгун, гардемарин, прапорщик, фельдфебель, генерал-майор 

[там само]. 

Такі реалії можуть становити значні труднощі для перекладу і вимагати 
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від перекладача вибору одного із відомих прийомів передачі реалій: (а) 

транскрипції; (б) власне перекладу.  

Під транскрипцією реалії С.Влахов, С.Флорін розуміють механічне 

перенесення реалії із МО до МП графічними засобами мови перекладу із 

максимальним наближенням до оригінальної фонетичної форми. Наведемо 

приклади відтворення суспільно-політичних (військових) реалій, взяті на 

матеріалі оригінального французького тексту, що належить до жанру 

Оборонний кодекс Французької республіки та його офіційного перекладу 

українською мовою:  

1. En temps de guerre, les règles relatives aux pouvoirs du préfet à l'égard des 

communes sont définies par les articles L. 2124-3 à L. 2124-7 du code général des 

collectivités territoriales [259, р. 10] 

1.1. У воєнний час норми, що стосуються влади префекта по відношенню 

до більшості, визначені у статтях L. 2124-3 Л. 2124-7 Загального кодексу 

органів місцевого самоврядування [260, с. 9]. 

Як бачимо, оригінальний фрагмент містить реалію суспільно-політичного 

життя Франції préfet, ужиту у воєнному контексті офіційного документу 

законодавчого підстилю. Поняття «префект» має низку значень, але в даному 

контексті мається на увазі посада регіонального представника центрального 

уряду Франції.  

За даними російсько-англійського тлумачного словника в галузі політики, 

префектом (від лат. praeficio – ставлю на чолі) називають головного 

представника французької держави на місцях, який відповідає, зокрема за 

координацію регіонального планування, здійснює нагляд за діяльністю 

громадських служб, а також завідує виконанням військового обов’язку [236, с. 

510].  

У перекладі наведеного фрагмента спостерігаємо транскрипцію реалії 

préfet як традиційний прийом відтворення згаданого латинського поняття 

українською мовою з елементами освоєння (praefectus –префект), тобто 

відкиданням латинської флексії -us. Розгляньмо інший приклад: 
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2. <Le chef d'état-major des armées> propose au ministre :  

I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et 

organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.  

II. - Les affectations aux postes d'attaché de défense issus des armées et est 

consulté pour celles relevant de la direction générale de l'armement [259, р. 44] 

2.1. <Начальник штабу збройних сил> пропонує міністру: 

I. - Призначення на посади офіцерів вищого офіцерського складу, а 

також призначення командувачів військ.  

II. – Призначення військових аташе [260, с. 61]. 

Наведений фрагмент демонструє військову реалію attaché militaire, яка 

традиційно відтворюється українською мовою через прийом транскрипції: 

аташе. Відсутність подвоєння т відрізняє український варіант від 

російськомовної транскрипції атташе, оскільки, згідно із правилами 

українського правопису, у загальних назвах іншомовного походження 

приголосні звичайно не подвоюються. Таким чином, у даному випадку можна 

говорити про транскрипцію військової реалії з елементами освоєння, тобто 

пристосування до норм цільової мови. 

Виокремлюючи власне переклад як другий прийом передачі реалій після 

транскрипції, С.Влахов і С.Флорін називають такі способи: 1) неологізми, що 

включають (а) кальки; (б) напівкальки; (в) освоєння; (г) семантичні неологізми; 

2) наближений переклад, який охоплює (а) родо-видові відповідники;              

(б) функціональні аналоги; (в) опис, пояснення, тлумачення; 3) 

контекстуальний переклад [42, с. 93]. Розглянемо інші прийоми передачі 

військових реалій                     на матеріалі фрагментів Оборонного кодексу 

Франції та їх перекладів українською мовою: 

2. Les forces armées comprennent : 

1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les 

armées au sens du présent code ; 

2° La gendarmerie nationale ; 

3° Des services de soutien interarmées. 
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La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à 

l'exécution des lois. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la 

sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs 

de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires                 

[259, р. 17]. 

2.1. Збройні Сили складаються з: 

1. Сухопутних військ, Військово-морських сил, Військово-повітряних сил, 

які складають основу військ згідно з даним кодексом. 

2. Національної жандармерії. 

3. Служби загальновійськової підтримки. 

Національна жандармерія – вид збройних сил, на який покладається 

завдання слідкувати за дотриманням законів. Не порушуючи умови статті L. 

421-1 кодексу внутрішньої безпеки, жандармерія відіграє важливу роль у 

забезпеченні оборони та захисті найвищих інтересів держави, а саме 

контролюванні та безпеці ядерного озброєння [260, с. 15].  

У наведеному прикладі спостерігаємо наявність суто військової реалії la 

gendarmerie nationale, яку перекладено українською мовою за допомогою 

калькування, оскільки у Збройних силах України відсутній еквівалент для 

згаданого поняття. Тому перекладач удається до часто вживаного прийому 

створення кальки: національна жандармерія. Цікаво, що другий компонент 

цього термінологічного словосполучення являє собою усталену транскрипцію 

для запозиченого у ХІХ ст. галліцизму gendermerie [230]. Розглянемо ще 

декілька прикладів: 

3. Un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire établit un rapport 

annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La 

composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions 

sont fixées par décret [259, р. 17]. 

3.1. Головний військовий комітет складає річний звіт, адресований 

Президенту Республіки і Парламенту. Склад Високого Оцінного комітету 

військового стану і його надання зафіксовані в декреті [260, с. 23].  
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В даному прикладі ми спостерігаємо уживання перекладачем повної 

кальки військової реалії Haut Comité d'évaluation, що позначає спеціальний 

орган моніторингу і оцінювання у Збройних силах Франції. Оскільки еквівалент 

названої установи у Збройних силах України відсутній, перекладач послівно 

відтворює реалію, зберігаючи семантику складових і вдаючись лише до 

морфологічної трансформації (поява атрибута оцінний замість додатку у 

родовому відмінку): Високий оцінний комітет. 

4. Chapitre Ier : L'économat des armées 

L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de 

caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du 

ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de 

services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France 

et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées 

par le ministre de la défense. Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat 

des armées et exerce une surveillance générale sur son activité [259, р. 22-23]. 

4.1. Глава I: Військовий фінансист (комісар) 

Голова військового департаменту фінансів завідує державною 

установою, комерційного характеру, що є фінансово незалежною та 

підпорядковується міністру оборони. Основним завданням військового 

фінансиста є надання матеріально-технічного забезпечення, товарів, послуг 

для військових частин Франції та за кордон. Міністр оборони Франції 

спрямовує дії військового фінансиста та виконує роль головного контролю над 

роботою фінансової служби [260, с. 18-19]. 

У наведеному фрагменті оригінального тексту можемо зафіксувати 

військову реалію, пов’язану із певною посадою у лавах армії Французької 

Республіки: L'économat des armées. Ми вважаємо, що у даному випадку 

перекладач з метою відтворення названої реалії застосував приблизний 

переклад, а саме прийом опису поняття.  

Не випадково у тексті перекладу ми спостерігаємо так звану 

негомогенність (неоднаковість, непослідовність) передачі однієї й тієї ж самої 
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реалії оригіналу: L'économat des armées – (а) Військовий фінансист (комісар); 

(б) Голова військового департаменту фінансів. Очевидно, перекладач не зміг 

підібрати єдиний відповідник за відсутності відповідного поняття у мові 

перекладу і намагався заповнити семантичний пробіл, використовуючи описи-

синоніми військової реалії оригіналу. Утім, ми не можемо погодитись із таким 

перекладацьким рішенням, оскільки воно суперечить вимогам до стилістичного 

оформлення законодавчих документів у перекладі, у яких неприпустимі 

неточності і негомогенність передачі ключових реалій та термінів. 

Таким чином, на матеріалі окремих розділів жанру тексту Оборонний 

кодекс Французької Республіки було встановлено інші види вербалізованих 

концептів, які ми асоціюємо із військовими реаліями (у розумінні С.Влахова та 

С.Флоріна). Згадані види реалій, серед яких, зокрема, назви посад, підрозділів 

та установ у Збройних силах Франції, відтворюються в українських транслятах 

здебільшого за допомогою неологізмів та приблизного перекладу, а саме таких 

конкретних прийомів (у порядку зменшення частоти уживання): калькування, 

описовий переклад поняття, а також шляхом транскрипції як традиційного 

прийому передачі давніх латинських запозичень і галліцизмів.  

Необхідно зазначити, що організація військового дискурсу Франції не 

обмежується лише ДКК одного конкретного жанру тексту. Вона охоплює 

концептосистему сукупності текстів різних жанрів, які, маючи специфічні 

жанрово-стильові функції, утворюють цілісну функціонально-комунікативну 

систему жанрів військового дискурсу.  

Таку систему можна, з нашого погляду, ототожнити з концептосистемою 

ФВД в широкому сенсі, тобто не тільки сукупність військових концептів, а й 

сукупність концептосистем військових текстів різних підстилів та жанрів.  

Отже, керуючись тезою про те, що дискурс визначає свій стиль, у 

наступному підрозділі ми вивчимо функціонально-комунікативну систему 

франкомовного військового дискурсу, детальніше розглянемо характеристики 

окремих жанрів текстів ФВД і проаналізуємо особливості їх відтворення 

українською мовою. 
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1.4. Функціонально-комунікативна система підстилів та жанрів 

текстів франкомовного військового дискурсу 

Поняття функціонально-комунікативної системи, релевантне для 

військового перекладу, становить, за М.К.Гарбовським, сукупність усіх 

комунікативних жанрів, які функціонують у сфері військової діяльності та є 

оригіналами для подальших перекладацьких перетворень. Автор слушно 

підкреслює той факт, що у згаданій комунікативній сфері виявляються 

специфічні варіанти різних функціонально-комунікативних систем, зокрема 

військово-офіційний, військово-науковий, військово-публіцистичний, 

військово-історичний, військово-художній (військове арго) варіанти 

функціональних стилів [53, с. 17].  

Більшість традиційних класифікацій у межах функціональної стилістики 

охоплює науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, розмовний, літературно-

художній стилі [див. напр., 104; 38; 39]. 

Зважаючи на це, М.К.Гарбовський, з одного боку, заперечує існування 

військового функціонального стилю в «чистому» вигляді, з іншого боку, вважає 

хибним зведення всіх жанрів військової комунікації до якогось одного 

функціонального стилю, який традиційно виділяється у жанрово-стилістичних 

класифікаціях. Так, учений схематично зображує різноманітні стилі мовлення, 

надаючи уточнення щодо наявності у них військових варіантів [53, с. 18]:  
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                                 стилі мовлення                                  просторіччя  

 

книжно-писемний             розмовний           військовий варіант 

 

художній               нехудожній    військовий варіант 

 

                  науковий  офіційний  публіцистичний 

військовий 

 варіант 

    військовий   військовий    військовий 

               варіант        варіант        варіант 

 

Схема 2. Функціонально-комунікативна система військового дискурсу 

Отже, відповідно до схеми, усі функціональні стилі різних типів, а саме 

розмовного, художнього, та нехудожнього, який містить, у свою чергу, 

науковий, офіційний та публіцистичний стилі, мають свої військові варіанти. 

Під військовими варіантами функціональних стилів ми розуміємо підстилі, 

типові для військової комунікації даного дискурсу, які включають конкретні 

жанри військових та воєнних текстів. Наприклад, військовий варіант офіційно-

ділового стилю охоплює інформативні й регулятивні підстилі (класи текстів), 

які, у свою чергу, містять такі жанри, як статут, інструкція, кодекс.  

Одним із перших поняття жанру у військовому перекладі дослідив 

Г.М.Стрєлковський, запропонувавши докладну класифікацію жанрів 

військових текстів у монографії «Теорія і практика військового перекладу. 

Німецька мова» [148]. Автор тлумачить термін «жанр» як сталі різновиди 

військових текстів, що склалися історично та розрізняються за своїм 

призначенням і спрямуванням змісту [там само, с. 99]. На основі 

функціонального та змістового підходу, він виділяє наступні жанри: 

 -військово-наукові тексти; 

 -військово-технічні тексти; 

 -військово-інформаційні тексти; 
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 -військово-публіцистичні тексти; 

 -статути та настанови; 

 -військово-ділові тексти; 

 -військові мемуари. 

Утім, дослідник виключає зі сфери наукового розгляду жанри усних 

текстів, обмежуючись лише документами, зафіксованими на письмі. У 

монографії справедливо підкреслюється, що класифікація жанрів у військовому 

перекладі відіграє вирішальну роль для перекладацької практики, оскільки, по-

перше, орієнтує військового перекладача на вибір певних мовних засобів у 

трансляті, характерних саме для даного жанру, й, по-друге, вказує на 

конкретного отримувача тексту [там само, с. 100].  

У науковій літературі можна зустріти різні типології мовленнєвих жанрів 

(текстів), так чи інакше релевантних для вибору стратегій, методів і прийомів їх 

перекладу. Так, М.М.Бахтін диференціює прості (первинні) жанри, типові для 

повсякденного спілкування, і складні (вторинні) жанри, які виокремлюють у 

межах художньої, наукової, технічної та інших форм фахової комунікації.  

За М.М.Бахтіним, жанр ‒ це форма організації мовленнєвого матеріалу, 

яка виділяється в межах того чи того функціонального стилю, вид висловлень, 

які створюються на основі сталих, повторюваних, тобто відтворюваних 

моделей і структур у мовленнєвих ситуаціях, де мають місце <…> стійкі, 

закріплені побутом і обставинами форми життєвого спілкування [13, с. 56]. 

Т.В.Шмельова поділяє мовленнєві жанри за критерієм мети (функції) на: 1) 

інформативні (повідомлення, підтвердження); 2) оцінні (догана; похвала); 3) 

перформативні, пов’язані з ритуалами (привітання, знайомство, вітальна 

промова); 4) імперативні, що покликані сприяти здійсненню подій (інструкція, 

наказ, рекомендація) [180, с. 5-15].  

У свою чергу, Г.М.Стрєлковський невипадково обирає функціональне 

призначення критерієм класифікації для жанрів військових текстів. За 

функціональним призначенням і змістовим спрямуванням дослідник виділяє дві 

окремі групи текстів: а) тексти інформаційного змісту; б) тексти, що 
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регламентують життя і діяльність військ. Перша група включає, відповідно до 

класифікації, чотири жанри: 1а) військово-наукові тексти; 2а) військово-

технічні тексти; 3а) військово-інформаційні тексти; 4а) військово-

публіцистичні тексти. Друга група охоплює такі жанри: 1б) статути і настанови; 

2б) військово-ділові тексти, тобто військові документи, до яких належать, 

зокрема накази, розпорядження, доповіді, донесення, зведення [148, с. 99] . 

Окрім функціонального призначення та змістового спрямування автор 

наводить ще три визначальних параметри жанрів військових текстів, а саме: 1) 

особистість відправника повідомлення (особистісна характеристика); 2) 

змістова сутність повідомлення (ділова характеристика); 3) особистість 

отримувача повідомлення (спонукальна характеристика) [там само, с. 101]. 

Кожен із названих параметрів неоднаково присутній у конкретних текстах 

військового дискурсу.  

Об`єктивно-мовними репрезентантами жанрових параметрів у військових 

текстах виступають засоби лексичного, морфолого-синтаксичного і 

стилістичного рівнів, для яких військовий перекладач повинен знайти адекватні 

(а у деяких випадках виключно прямі) відповідники у мові перекладу. 

В контексті нашої роботи особливий інтерес становлять військово-ділові 

тексти, оскільки до цього класу текстів належить дві третини емпіричного 

матеріалу нашого дослідження. Так, за визначенням Г.М.Стрєлковського, 

військово-ділові тексти включають бойові документи, що складаються для 

підготовки, організації та управління бойовими діями військ, а також для 

організації їх пересування, розташування на місці та постачання [148, с. 132]. 

До жанрових ознак військово-ділових текстів автор відносить первинну 

орієнтованість на отримувача повідомлення, а також присутність комбінації 

ділової характеристики, тобто фактуальної інформації, спонукальної 

характеристики (наявність прямого спонукання адресата до певних дій) та 

особистісної характеристики, тобто здатності тексту до передачі волі 

відправника повідомлення [там само, с. 133].  

В ракурсі нашого дослідження ми вважаємо, що до військово-ділових 
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текстів можна віднести інструкції Генерального штабу Збройних сил Франції, 

розміщені в офіційному друкованому органі ЗСФ – офіційному бюлетені ‒ та 

відповідні переклади українською мовою. Утім, інші жанри офіційно-ділових 

документів, які були матеріалом нашої розвідки, не повністю підпадають під 

наявні класифікації військових текстів, у тому числі типологію 

Г.М.Стрєлковського.  

Так, жанр тексту, який позначено в оригіналі назвою Оборонний кодекс 

Французької Республіки, не можна повною мірою віднести ані до військово-

ділових текстів, ані до військово-інформаційних текстів, оскільки він має 

законодавчий характер, тобто знаходиться на межі військового та юридичного 

дискурсів. Так само і франкомовні тексти військової тематики, які у жанровому 

відношенні мають назви Резолюція та Рекомендація Парламентської асамблеї 

Ради Європи, мають проміжний жанровий характер. З одного боку, у 

змістовому спрямуванні вони стосуються військових конфліктів між країнами-

учасниками та реакції третіх країн, а за функціональним призначенням мають 

регулятивний характер, тобто жанрову ознаку спонукальної дії, яка властива 

військово-діловим текстам. З іншого боку, за структурою і семантикою такі 

тексти становлять типові зразки документів, притаманних дипломатичному 

дискурсу, оскільки такі жанри спеціальних текстів, як резолюція та 

рекомендація, входять саме до дискурсу міжнародної дипломатії. 

Тому, у свою чергу, ми пропонуємо іншу класифікацію військових 

текстів ФВД, спираючись на особливості фактичного матеріалу, використаного 

нами під час порівняльно-перекладацького аналізу. Отже, ми поділяємо всі 

військові тексти офіційно-ділових документів ФВД на три підстилі: 1) 

законодавчий; 2) нормативно-правовий; 3) дипломатичний.  

Так, нормативно-правовий підстиль, зразковим жанром якого є 

інструкція, можна асоціювати із військово-діловими текстами у «чистому» 

вигляді, тоді як законодавчий та дипломатичний підстилі військових текстів 

становлять зразок так званого інтердискурсу (термін К.Я.Кусько), тобто 

знаходяться на межі військового і юридичного дискурсу (жанр тексту 
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Оборонний кодекс) та між військовим і дипломатичним дискурсами (жанри 

тексту резолюція та рекомендація ПАРЄ). 

Об`єднуючою ланкою, яка дозволяє віднести такі «проміжні» підстилі й 

жанри саме до текстів військової тематики, виступає концептосистема (ДКК) 

названих текстів, яка відзначається високою частотою вживання вербалізованих 

базових концептів військового варіанта офіційно-ділового стилю: 

ВІЙСЬКОВИЙ, ВОЄННИЙ, ВІЙНА, БІЙ/БОРОТЬБА, БЕЗПЕКА, ОБОРОНА. 

Таким чином, офіційно-ділові документи франкомовного військового дискурсу 

охоплюють, три підстилі, два з яких є інтердискурсивними (законодавчий та 

дипломатичний), а один належить до військового дискурсу в «чистому» вигляді 

(нормативно-правовий).  

У наступному розділі ми детальніше розглянемо жанри кожного із цих 

підстилів у порівняльно-перекладацькому аспекті з метою виявлення 

дискурсивних категорій текстів даних жанрів, встановимо арсенал мовних 

засобів репрезентації таких категорій французькою мовою та з’ясуємо прийоми 

їх відтворення в українському перекладі. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Огляд теоретичних праць, присвячених типології перекладу, дозволяє 

дійти висновку про нечітко визначене місце військового перекладу в наявних 

класифікаціях загального перекладознавства і спеціальних теорій перекладу. На 

нашу думку, військовий переклад як такий становить об’єкт вивчення 

спеціальної теорії перекладу, оскільки його основу складають дві фахові мови у 

галузі військової справи: фахова мова оригіналу та відповідна фахова мова 

перекладу. У свою чергу, уточнення пари мов і напряму перекладу дозволяє 

вважати французько-український військовий переклад об’єктом дослідження 

спеціальної часткової теорії перекладу. 

З погляду теорії дискурсу ми пропонуємо таке визначення для 

військового дискурсу: сукупність текстів військової та воєнної тематики, що 

вербалізують фахове спілкування учасників суспільного інституту Збройних 

сил між собою та іншими суспільними інститутами і відзначаються 

авторитарним режимом й офіційно-діловим стилем. 

Поняття військового дискурсу в аспекті перекладознавства ми 

формулюємо як сукупність текстів військової та воєнної тематики мовою 

оригіналу, що передаються мовою перекладу із збереженням перекладацьких 

домінант, притаманних текстам військового дискурсу, та з урахуванням 

системоутворювальних факторів дискурсу: середовища, режиму і стилю. 

Загальними домінантами перекладу текстів, які формують військовий дискурс, 

ми вважаємо інформаційний зміст, термінологічність, жанрову належність, 

еквівалентність форми, гармонізацію термінів у межах військової 

терміносистеми та функціонально-комунікативну спрямованість.  

Поняття франкомовного військового дискурсу з погляду 

перекладознавства охоплює сукупність національних та міжнародних 

документів французькою мовою, які належать до військового варіанта 

офіційно-ділового стилю і є оригіналами для подальшого відтворення мовою 

перекладу. Військовий варіант різних підстилів і жанрів реалізується на 
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мовному рівні у текстах військової та воєнної тематики, об’єднаних архісемою 

«військовий, воєнний, бойовий».  

Окрім військового дискурсу ми виділяємо поняття «воєнний дискурс» як 

складову частину більш широкого поняття «військовий дискурс», що                  

містить у собі також елементи інших дискурсів, зокрема юридичного, 

політичного, дипломатичного дискурсу. Основою для протиставлення цих 

понять став аналіз словникових дефініцій вербалізованих концептів 

ВІЙСЬКОВИЙ, ВОЄННИЙ і терміна військова справа. Дані лексикографічних 

джерел дозволили зробити висновок про гіпо-гіперонімічні відношення між 

поняттями «військовий ‒ воєнний», де воєнний дискурс-гіпонім ‒ входить до 

складу військового дискурсу -гіпероніма, тобто утворює часткову сутність 

більш  загального поняття.  

Таким чином, структура франкомовного військового дискурсу в аспекті 

перекладу складається із фахових текстів військової та воєнної тематики мовою 

оригіналу з елементами інших типів дискурсів, які завдяки військовому 

перекладу потрапляють до українського військового дискурсу. Український 

військовий дискурс у перекладацькому плані, у свою чергу, також включає 

воєнний дискурс та інші типи дискурсів і водночас відзначається наявністю як 

оригінальних текстів українською мовою, так і перекладів із французької мови 

(якщо визначальним критерієм розгляду такого дискурсу брати  французько-

український напрям перекладу). 

Нові перспективи у методології перекладацького аналізу текстів 

військового дискурсу відкриваються з використанням понятійно-

термінологічного апарату когнітивної лінгвістики. Плідними для нашого 

дослідження виявились поняття концептуальної картини світу, концепту, 

концептосистеми тексту і дискурсу, яка реалізується у дискурсивних 

конфігураціях концептів (ДКК); ядра, приядерної зони й периферії 

концептосистеми. 

Спираючись на дані когнітивної науки, ми виокремлюємо поняття 

концептосистеми і базового концепту текстів франкомовного військового 



64 

дискурсу. Концептосистему (ДКК) текстів франкомовного військового 

дискурсу становить сукупність вербалізованих концептів французькою мовою, 

що належать до галузі військової справи. Ядро концептосистеми складають 

вербалізовані базові концепти текстів військового варіанта офіційно-ділового 

стилю. Вербалізованими базовими концептами таких текстів ми вважаємо 

термінологічні одиниці з компонентами «військовий/воєнний», «бойовий». 

Згадані одиниці становлять лексичні домінанти перекладу текстів ФВД.  

На основі семантичного аналізу словникових дефініцій було встановлено 

вербалізовані базові концепти у текстах франкомовного військового дискурсу 

та їх українські відповідники. Такими концептами, з нашого погляду, можна 

вважати: MILITAIRE – ВІЙСЬКОВИЙ; GUERRE – ВІЙНА; COMBAT – БІЙ; 

LUTTE – БОРОТЬБА. Перший із названих концептів становить ядро текстів 

франкомовного військового дискурсу, а інші належать до ядра у текстах 

франкомовного воєнного дискурсу. Приядерну зону та периферію 

концептосистеми текстів обох дискурсів формують похідні термінологічні 

словосполучення, об’єднані навколо вербалізованих ядерних концептів. 

Перекладацьке відтворення вербалізованих базових концептів та їх 

похідних словосполучень у фахових лексикографічних джерелах військової 

справи зумовлюється асиметрією терміносистем франкомовного та 

україномовного військових дискурсів. Така асиметрія реалізується у 

перекладацькому відношенні «один до кількох», тобто для однієї 

термінологічної номінації мовою оригіналу (терміна-омоніма) було зафіксовано 

кілька термінологічних номінацій мовою перекладу. Причому подібні 

асиметричні відношення було виявлено в обох напрямах перекладу. 

Серед інших особливостей відтворення вербалізованих базових концептів 

у лексикографічних джерелах українською мовою слід назвати термінологічну 

негомогенність термінів українського військового дискурсу. У той же час у 

межах французької терміносистеми мала місце послідовність уживання 

відповідних термінів. На нашу думку, така термінологічна негомогенність 

пояснюється асиметрією на рівні ДКК текстів військового дискурсу обох мов, 
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де джерелом номінації певних термінів французькою мовою стає концепт 

ВІЙНА, а для  термінів-відповідників українського військового дискурсу такою 

номінативною основою виступає концепт ВІЙСЬКО. 

Іншим видом одиниць, релевантних у плані перекладу, ми вважаємо 

військові реалії як підвид базових концептів. Поряд із вербалізованими 

базовими концептами вони формують лексичні домінанти військового 

перекладу. За результатами порівняльно-перекладацького дослідження жанру 

тексту Оборонний кодекс Французької республіки та його українського 

перекладу було встановлено типові прийоми відтворення військових реалій 

українською мовою. 

 Військові реалії, серед яких назви посад, підрозділів та установ у 

Збройних силах Франції, відтворюються в українському перекладі за 

допомогою стратегії адаптації, а саме: неологізмів та приблизного перекладу, 

які включають такі конкретні прийоми передачі реалій (у порядку зменшення 

частоти уживання): калькування, описовий переклад поняття. Іншим прийомом 

відтворення реалій стала транскрипція (у тому числі з елементами освоєння) як 

традиційне відтворення латинізмів і галліцизмів українською мовою. 

Організація франкомовного військового дискурсу як сукупності текстів 

військового варіанта різних функціональних стилів утворює концептосистему 

ФВД в широкому сенсі, тобто сукупність концептосистем військових та 

воєнних текстів, які є оригіналами для подальшого перекладу українською 

мовою. За результатами аналізу функціонально-комунікативної системи 

франкомовного військового дискурсу було створено класифікацію офіційно-

ділових документів ФВД, релевантну для військового перекладу. Вона включає 

три підстилі: 1) законодавчий, до якого належить жанр тексту Оборонний 

кодекс; 2) нормативно-правовий, який включає жанр тексту інструкції 

Генерального штабу Збройних сил Франції; 3) дипломатичний, що охоплює такі 

жанри текстів, як вербальна нота військової місії Посольства Франції в 

Україні, резолюції та рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи. 

Відповідно до нашої класифікації офіційно-ділових документів ФВД, 
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жанри Оборонний кодекс, вербальна нота, резолюція ПАРЄ та рекомендація 

ПАРЄ належать до інтердискурсивних утворень, оскільки знаходяться на межі 

військового і юридичного (для Оборонного кодексу) та військового і 

дипломатичного дискурсів (для інших згаданих жанрів). Тексти жанру 

інструкція Генерального штабу Збройних сил Франції належать до військового 

дискурсу у «чистому» вигляді. З погляду військового перекладу приналежність 

військового тексту до конкретного жанру, а також «чистого» дискурсу або 

інтердискурсу орієнтує перекладача на вибір відповідної стратегії 

перекладацької діяльності, зокрема застосування репродуктивної або 

адаптивної стратегії, а також прогнозує арсенал мовних засобів, способів та 

прийомів відтворення перекладацьких домінант. 

Положення Розділу 1 відображені в двох публікаціях автора [24; 25]. 
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РОЗДІЛ 2. ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ 

ЖАНРІВ ФРАНКОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ В 

УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

2.1. Дискурсивні категорії жанрів тексту Оборонний кодекс, 

інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ в оригіналі та 

перекладі 

2.1.1. Категорія модальності.  

До основних категорій, які формують франкомовний військовий дискурс і 

отримують мовну реалізацію у досліджених жанрах тексту Оборонний кодекс, 

інструкція Генерального штабу ЗСФ, нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ, 

належать категорії модальності, персональності та діатези. Названі категорії 

становлять обов’язковий компонент морфологічного рівня оригінальних 

військових текстів, який повинен адекватно відтворюватись у перекладі. Вибір 

саме згаданих категорій грунтується на тому факті, що вони є специфічною 

жанровою ознакою військового варіанта текстів офіційно-ділового стилю, які 

складають матеріал нашого дослідження. Зважаючи на формоутворювальну 

роль категорій модальності, персональності та діатези для текстів 

франкомовного військового дискурсу, ми відносимо ці категорії до 

граматичних домінант перекладу текстів ФВД. 

Модальність – одна з центральних мовних категорій, яка відіграє 

основоположну роль у перекладі спеціальних військових текстів, зокрема 

офіційно-ділових документів ФВД. У більшості сучасних мовознавчих праць 

під цією категорією розуміють співвіднесеність змісту речення з дійсністю, що 

реалізується в модальній диференціації речення. В сучасних синтаксичних 

теоріях модальність визначається як категорія, властива кожному реченню, та 

вивчається в українській мові, зокрема В.Д. Шинкаруком [178], у французькій 

мові – І.В. Смущинською [144]. Cеред фундаментальних праць, присвячених 

темі модальності, слід назвати насамперед дослідження академіка В.В. 
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Виноградова. За його словами, категорія модальності належить до числа 

основних, центральних мовних категорій, які функціонують у різних формах у 

мовах усіх систем [37, с. 57]. Науковець розглядає модальність як семантичну 

категорію широкого обсягу. 

Якщо в радянському мовознавстві засновником концепції модальності 

був В.В. Виноградов, то в західноєвропейській лінгвістиці ця роль належить Ш. 

Баллі. Саме він дає визначення модальності, яке на сьогодні вважається 

класичним: «Модальність – це душа речення; як і думка, вона утворюється 

загалом унаслідок активної операції суб’єкта мовлення. Тобто, не можна 

надавати значення висловленню, якщо в ньому не було хоча б якогось 

вираження модальності» [9, с. 43-44]. Починаючи свою загальну теорію 

висловлення з логічного аналізу речення, Ш. Баллі підкреслив, що «мислити – 

означає робити судження, чи є річ, чи вона відсутня, або визначити, бажана 

вона чи небажана, або висловити побажання, щоб вона була чи не була»                   

[там само]. Вчений зауважує, що перша операція стосується розуму, друга ‒ 

почуття, третя ‒ волі, що завершується дією, яка і є однією з функцій                         

мовленнєвої діяльності.  

Чеський синтаксист П.Адаліц асоціює модальність із досить широким 

поняттям, окремо вказуючи на той факт, що попри наявність загальної 

дефініції, до нього входять різнорідні характеристики, серед яких виділяються: 

а) твердження, питання, спонукання; б) реальність, достовірність, вірогідність, 

нереальність; в) ствердження, заперечення; г)необхідність, можливість, намір 

[23, с. 54]. 

В.М.Бондаренко конкретизує визначення аналізованої категорії. Під 

модальністю він розуміє мовну категорію, яка вказує на характер відображених 

у змісті речення об’єктивних зв’язків і на ступінь достовірності змісту того ж 

речення з погляду мовця [Бондаренко 1979: 55]. Дослідник також констатує 

наявність різних теорій щодо суті цієї категорії, її меж, класифікації модальних 

значень та речень за модальною ознакою. Вчений зазначає, що модальність 

часто ототожнюють з предикативністю, а також із категорією способу дієслова. 
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Наступним проблемним питанням щодо мовної категорії модальності 

виступає категоріальна віднесеність. І.І.Мєщанінов називав модальність 

понятійною категорією, тобто такою, що передає в мові поняття, які існують у 

певному суспільному середовищі. Ці поняття не описуються за допомогою 

мови, а виявляються в ній, в її граматичній та лексичній будові. Понятійні 

категорії можуть експлікуватись у лексиці, синтаксисі і морфології, 

реалізуючись на формальному рівні синтаксису й морфології, вони стають 

граматичними поняттями [108, с. 96]. 

Р.О.Будагов відносить модальність до граматичної категорії [34, с. 294]. 

Ш.Баллі, В.В.Виноградов, Г.В.Колшанський, Л.С.Єрмолаєва розглядають 

модальність як семантичну категорію, котра має змішаний лексико-

граматичний характер [37, с. 53-87; 88, с. 94-98.]. За Л.С.Єрмолаєвою, 

модальність – це синтаксична категорія, але за межами синтаксичної 

модальності залишаються лексичні засоби вираження [68, с. 97].  

Сприйняття модальністі як функціонально-семантичної категорії 

базується на принципі від функції до засобів, який пропонує О.І. Бєляєва 

[18,с.3]. Як і О.В. Бондарко, дослідниця розуміє під функціонально-

семантичною категорією двосторонню єдність різнорівневих мовних одиниць 

на основі спільності семантичної функції, що виконується ними.  

Зв’язок модальності з мовленням, про наявність якого стверджує 

О.В.Бондарко, відносить модальність до актуалізаційної категорії [31, с. 59-67]. 

Вчений зазначає, що зв’язок актуалізаційних функцій із предикацією існує, 

однак такі функції виходять за межі предикації як такої і стосується ситуації, 

що позначається, в цілому. Актуалізаційна категорія є предикативною лише в 

тому випадку, коли вона представлена в синтагмі і є самому                             

акту творення речення. 

Модальність розглядається як складна структура, яка визначається тим, 

що в ній знаходить своє мовне відображення творчий характер мовної 

особистості, що відбиває у своїй свідомості відношення повідомлюваного до 

об’єктивної дійсності. В центр модальності поставлений суб’єкт-мовець як 
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джерело мовлення, який відповідає як за його зміст, так і за процес комунікації. 

Такий підхід до модальності як до семантико-прагматичної категорії підтримує 

у своїй роботі і І.В.Смущинська [144].  

Вдалою класифікацією категорії модальності ми вважаємо типологію, 

запропоновану Н.Ю.Шведовою. Дослідниця поділяє модальність на об’єктивну 

і суб’єктивну. Якщо об’єктивно-модальне значення виражає характер 

відношення повідомлюваного до дійсності, то суб’єктивно-модальне                    

значення відображає ставлення мовця до повідомлюваного» [60, с. 49]. 

Аналогічно В. М. Бондаренко виділяє два види модальності: а) об’єктивну; б) 

суб’єктивну [23, с. 54]. 

Ш. Баллі розрізняє три загальні різновиди модальності: інтелектуальне 

судження (всі утвердження та заперечення є модальними); афективну оцінку; 

побажання. Основою модальності є раціональне судження з оцінними та 

емоційно-експресивними відтінками смислу [9, с. 43].  

Думки щодо модальних значень досить різні. Крім суб’єктивної та 

об’єктивної модальності, виділяють також «внутрішню» (ставлення суб’єкта дії 

до виконаної ним дії) і «зовнішню» модальність (відношення змісту речення до 

дійсності щодо реальності-нереальності і ступеня впевненості мовця у 

висловлених ним фактах). Цю класифікацію запропоновано Л. С. Єрмолаєвою, 

яка вважає, що «в системі дієслівних способів реальними виступають дії не 

лише такі, що здійснились, а й такі, які здійснюються в певний відрізок часу, а 

також дії, реальність здійснення яких можлива, бажана, необхідна або ж тільки 

припускається. Нереальними виступають такі дії, що або не здійснилися, або не 

здійсняться у зазначений відрізок часу» [68, с. 98].  

Г. А. Золотова пропонує класифікацію, виділяючи у межах категорії 

модальності три значення [72, с. 16-23]: 

1) відношення висловленого до дійсності з погляду мовця; 

2) ставлення суб’єкта до дії; 

3) ставлення мовця до змісту висловлюваного. 

В.Г. Гак також розрізняє три види модальності: алетичну (модальність 
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об’єктивної можливості – pouvoir), епістемічну (модальність знання – savoir), 

деонтичну (наказова модальність – devoir, vouloir). Останні дві суб’єктивні та 

залежать від волі мовця. Кожна модальність має три ступеня: позитивну, 

негативну та проміжну. Будь-який вид модальності може супроводжуватись 

висловленням почуття та оцінки, які виділяють в особливий вид модальності, 

модальність норми та оцінки. Ці типи модальності пов’язані з суб’єктивно-

об’єктивними відношеннями у висловленні, з часовими відношеннями, з 

комунікативним завданням висловлення. [50, с. 315].  

Така розбіжність поглядів викликана тим, що категорія модальності може 

виражатись граматичними, лексичними і синтаксичними засобами реалізації. 

Загальноприйнятим вважається, що модальність варто вивчати на різних 

мовних рівнях, тому що засоби її вираження різнорівневі у кожній мові. В 

українській та англійській мовах, зокрема, виділяють такі засоби: граматичні 

(спосіб дієслова); лексичні (модальні слова); лексико-граматичні (модальні 

дієслова); інтонаційні. 

В.Г. Гак уважає, що основними засобами вираження модальності у 

французькій мові є:  

а) дієслівний спосіб та час, наприклад, наказовий спосіб (impératif), 

умовний спосіб (subjonktif) або майбутній час;  

б) модальні слова та частки: прислівники, сполучники, які вживаються з 

модальним значенням;  

в) модальні дієслова;  

г) дієслова модусу в головній частині з додатковим підрядним реченням 

(je dis que, je veux que); необхідно розрізняти поняття «модальне дієслово» зі 

звичайним значенням та «модусне дієслово», яке вживається в модусі. Pouvoir, 

devoir у прямому значенні ‒ це модальні дієслова, dire – модусне дієслово, 

vouloir може вживатися як у значенні модального дієслова, так і в значенні 

модусу;  

д) інтонація [там само]. 

Можна використовувати додаткові засоби: порядок слів (puissiez-vous …), 
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ад’єктивну конструкцію/прикметники на -blе (C'est incroyable), зворотно-

пасивну конструкцію (Cela ne se dit pas = On ne doit pas dire cela), інфінітивну 

конструкцію (Ce livre est à lire) [там само]. 

Як свідчить проведений граматичний аналіз текстів ФВД, у всіх 

досліджених жанрах переважає об’єктивний вид модальності. Основним типом 

речень, які реалізують об`єктивну модальність в текстах ФВД, вважаємо 

індикативно-розповідний тип з основними показниками – формами дійсного 

способу та нейтральним тоном повідомлення, який виявляється в тому, що 

відношення змісту висловлення до реалій об’єктивної дійсності сприймається 

беззастережно, відсутні елементи непередбачуваності, умовності, випадковості. 

Наприклад: Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la 

direction du personnel militaire de la marine… . subordonnée au chef d'état-major de 

la marine [261, p. 593]. ‒ Центри підготовки особового складу ВМС 

підпорядковуються управлінню особового складу ВМС [260, с. 592]. 

Відбувається лише констатація фактів, яку ми можемо спостерігати в тексті 

оригіналу за допомогою дієслова relеver, що перекладається українською 

мовою як «належати (до), підпорядковуватись, бути частиною». Текст 

перекладу показує нам, що нульова нейтральність розповідної реальної 

модальності повідомлення частіше передається формами зворотних дієслів, що 

пояснюється специфікою законодавчого стилю – узагальнено-абстрактним 

планом викладу та часовою невизначеністю. Аналізуючи матеріал у 

кількісному відношенні, помічаємо, що як в оригіналі, так і в тексті перекладу 

основним типом модальних речень постають індикативно-розповідні. Типові 

засоби вираження об’єктивної модальності у всіх досліджених жанрах ФВД та 

їх перекладах обмежуються формами дійсного способу та нейтральним тоном 

повідомлення. Наприклад: L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en 

conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou 

d'une insurrection armée [259, p. 22]. – Надзвичайний стан може бути 

оголошений лише за наказом Ради міністрів у разі неминучої загрози в 

результаті зовнішнього нападу або збройного повстання [260, с. 25]. Під час 
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відтворення модальності українською мовою форма теперішнього часу 

зберігається. Ця часова форма вживається не лише для позначення реального 

стану речей, але й передає дію, яка мислиться у майбутньому, 

супроводжуючись при цьому значенням можливості. Обмежувальний зворот ne 

que в тексті перекладу передається за допомогою частки лише, яка підкреслює 

винятковість. 

Специфікою документів законодавчого підстилю, до якого і відноситься 

жанр тексту Оборонний кодекс, є те, що вони можуть бути подані в 

імперативній (категоричній) формі. Саме імперативність не допускає 

можливостей змін встановлених раніше вимог діяти відповідним чином. У 

такому разі функцію категорії наказового способу, для якої відповідне 

модальне значення є первинним, категоріальним, реалізують дієслова дійсного 

способу. Наприклад: En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou 

d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité 

supérieure [259, p. 95]. ‒ У разі пошкодження обладнання, пожежі, аварії або 

нещасного випадку на морі командир військового корабля інформує вище 

командування [260, с. 97]. Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu 

détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête… [259, p. 

523]. ‒ Він направляє в найкоротший термін детальний звіт вищому 

командуванню або голові слідчої комісії… [260, с. 524]. Як і в оригіналі, так і в 

тексті перекладу засобом вираження модальності виступає форма дійсного 

способу дієслів у значенні наказового способу, причому виконання наказу 

передбачене в майбутньому – через певний проміжок часу або безпосередньо 

після моменту мовлення. У таких наказових висловленнях з індикативними 

формами завжди виражається волевиявлення стосовно майбутньої дії, яка 

однозначно сприймається як наказ. 

Прикладами вираження модальності в текстовому жанрі інструкція 

генерального штабу ЗСФ можуть бути: Ces taux so 

nt à respecter impérativement et ne doivent en aucun cas être dépassés tous 

grades confondus, quel que soit le niveau de notation [262, р. 85]. ‒ Ці показники 
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повинні обов’язково враховуватись та не повинні ні в якому разі порушуватися 

незалежно ні від військового звання, ні від рівня оцінювання. [263, c. 85]. У 

першій частині цього речення засобом вираження категорії модальності 

виступає прислівник impérativement, який несе в собі значення необхідності та 

перекладається «повинні обов’язково», в тексті перекладу перекладач обрав 

найуживаніший засіб вираження модальності необхідності та додав прислівник 

обов’язково для її підкреслення. Отже, можна зробити висновок, що 

модальність необхідності в тексті оригіналу реалізується на лексичному рівні, а 

у перекладі відтворюється засобами лексико-граматичного рівня (модальне 

дієслово + модальне слово). 

У жанрі тексту нота  ми можемо спостерігати реалізацію категорії 

модальності шляхом уживання перформативного дієслова, наприклад:  

Il est fortement conseillé à l’intéressé d’entamer dès à présent une préparation 

linguistique intensive. – Зацікавленій особі дуже рекомендується розпочати 

інтенсивну лінгвістичну підготовку [318; 319]. У тексті оригіналу і перекладу 

фіксуємо лексичні засоби вираження модальності необхідності, реалізовані 

модальним словом  і перформативним дієсловом рекомендувати. 

В текстовому жанрі резолюція ПАРЄ також наявне вираження 

модальності у значенні ставлення мовця до змісту висловлення. Dans cette 

résolution, l’Assemblée condamne vivement lʼéclenchement de la guerre entre deux 

de ses Etats membres. ‒ В цій Резолюції Асамблея активно засуджує розв’язання 

війни між своїми двома членами [284, р. 1; 285, с. 1]. У даному випадку 

модальність реалізується на лексико-граматичному рівні шляхом уживання 

прислівників та перформативного дієслова, як в оригіналі, так і в перекладі: 

condamner vivement – активно засуджувати. 

Серед модальних слів, які зустрічаються в досліджених жанрах ФВД, 

вирізняються alors, яке перекладається як «тоді, у такому випадку» і «тому; ну 

ось, отже» та donc, яке перекладається як «таким чином, отже, як наслідок, 

значить». Ці два модальних слова є найбільш характерними представниками 

модальних слів зі значенням висновку в аналізованих текстах, у зв’язку з тим, 
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що вони мають доволі широку семантику та сферу уживання. Так, alors може 

позначати висновок, наслідок, умову, причину; воно також може набувати 

значення частки ж та зрештою, мати значення вигуку. Так само і donc із 

модальним значенням може позначати висновок, наслідок, причину, 

відповідати частці ж та, подібно до alors, може вживатися як вигук. 

Наприклад, розглянемо вживання модального слова alors у жанрі 

інструкція: Le notateur doit alors souligner les domaines dans lesquels ce dernier 

devra impérativement porter ses efforts avant l'établissement définitif de sa notation 

[266, p. 8]. ‒ Оцінювач повинен також зазначити, де саме оцінюваному треба 

докласти зусиль перед вирішальним оцінюванням[267, с. 8]. У наведеному 

прикладі модальне слово alors реалізує значення умови і відтворюється у 

перекладі морфологічним засобом: з’єднувальним сполучником також.  

Наведімо інший приклад уживання модального слова alors, 

скориставшись текстом жанру Оборонний кодекс: Le comparant et son défenseur 

présentent alors leurs observations [259, p. 434]. ‒ Звинувачений і його захисник 

надають потім свої пояснення [260, c. 435]. 

Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se 

retirer [там само]. ‒ Потім голова запрошує доповідача, звинуваченого і його 

захисника залишити зал засідання [там само]. Обидва приклади демонструють 

відтворення модального слова alors оригіналу шляхом уживання обставинного 

прислівника часу у перекладі: alors – «потім».  

Le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche 

de sa résidence [259, p. 468]. ‒ Військовослужбовець може тоді просити 

призначити його на посаду, що є ближче до його місця проживання [260, с. 

469]. 

Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au 

militaire [259, p. 471]. ‒ Тоді до військовослужбовця застосовуються 

положення пункту 6 статті L4139-14 [260, с. 472]. У наведених прикладах 

знову спостерігаємо відтворення модального слова оригіналу через 

морфологічний засіб: займенниковий прислівник тоді. 
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Il est alors affecté dans un emploi de son grade 259, p. 474]. ‒ Після цього він 

отримує призначення на посаду відповідно до свого звання [260, с. 475]. 

Згаданий приклад відзначається вживанням прислівникового сполучника у 

поєднанні із вказівним займенником alors – «після цього». 

Il est alors radié des cadres, conformément aux dispositions de l'article L. 

4139-5-1 [259, p. 474]. ‒ У цьому випадку його вилучають зі штатів особового 

складу відповідно до положень статті L4139-5-1 [260, с. 474]. У названому 

фрагменті модальне слово оригіналу відтворюється у перекладі за допомогою 

модального словосполучення у значенні уточнення: alors – «у цьому випадку».  

Розглянемо випадки відтворення модального слова donc у жанрі тексту 

Оборонний кодекс: Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de 

parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international [261, p. 

476]. ‒ Отже, йому заборонено незаконно користуватися білим прапором 

парламентера або знаками розрізнення, що визнані міжнародним правом [260, 

с. 476]. 

Le militaire au combat lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens 

civils, sauf en cas de nécessité militaire [259, p. 477]. ‒ Отже, 

військовослужбовцю заборонено знищувати чи захоплювати цивільне майно, за 

винятком військової потреби[260, с. 477]. Згадані приклади відзначаються 

вживанням модального слова висновкового характеру отже у перекладі як 

відповідника лексеми donc оригіналу.  

Наведемо приклади уживання модального слова donc у жанрі інструкція 

Генерального штабу ЗСФ: 

Les officiers qui ont fait l'objet d'une dernière notation hors taux de progrès ne 

peuvent donc plus progresser [262, p. 30]. ‒ Офіцери, які після атестації 

отримали незадовільні результати, не можуть більше бути підвищені [263, с. 

30]. У наведеному фрагменті спостерігаємо відтворення модального слова donc 

оригіналу через сполучення модального дієслова могти із заперечною часткою 

та кількісно-означального прислівника більше у перекладі. 

Слід зазначити, що в жанрах тексту резолюція та рекомендація ПАРЄ  
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відсутні обидва модальних слова ‒ alors і donc. 

В текстовому жанрі Оборонний кодекс французькою мовою категорія 

модальності може виражатись дієсловом pouvoir, яке вживається на позначення 

можливості виконання дії. Наприклад: Lorsque l'état de siège est décrété, 

l'autorité militaire peut faire des perquisitions …[261, p. 29]. ‒ Коли оголошується 

надзвичайний стан, військові органи влади мають право здійснювати 

обшуки…[260, с. 30].  

Назване дієслово може відтворюватись словосполученням мати право у 

формі теперішнього часу, де іменник право, що означає можливість діяти 

певним чином, у сполученні з препозитивним дієсловом мати та 

постпозитивним інфінітивом, означає виконання дії, вираженої інфінітивом. В 

українському варіанті перекладач виокремив значення об’єктивної модальності 

з відтінком можливості. 

Модальне значення необхідності, яке в Оборонному кодексі також може 

виступати у вигляді модального дієслова devoir, може передаватись за 

допомогою прикметника повинен, що уважається універсальним засобом 

вираження модальності необхідності в законодавчих документах. Наприклад: 

Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments 

subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger 

ou à bord d'un navire étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire 

suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France 

et le pays de refuge un traité d'extradition [259, p. 105]. ‒ Коли особа, звинувачена 

в скоєнні злочину або правопорушення, вчинених на борту судна, або особа 

самовільно його залишила та знайшла притулок в іншій країні або на борту 

іноземного судна, командувач військово-морських сил повинен укласти та 

направити дипломатичними каналами запит про екстрадицію, якщо між 

даною іноземною державою та Францією укладено відповідний договір [260, с. 

105].  

У жанрі тексту інструкція Генерального штабу ЗСФ ми можемо 

спостерігати подібне явище. Наприклад: La notation littérale doit être 
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nécessairement assez précise pour bien évaluer individuellement et сollectivement le 

sous-officier [262, p. 35]. ‒ Текст характеристики обов’язково повинен бути 

чітко викладеним та змістовним, що дозволить дати об’єктивну оцінку 

діяльності унтер-офіцера [263, с. 35]. Категорія модальності в даному прикладі 

представлена в тексті оригіналу модальним дієсловом devoir, як і у тексті 

перекладу Оборонного кодексу, він перекладається прикметником повинен, але 

для посилення модальності дієслова вживається прислівник nécessairement. У 

тексті перекладу він перекладається прислівником обов’язково, в цьому 

випадку модальне слово логічно виділяє присудок та стоїть безпосередньо 

перед ним. 

Проведений порівняльно-перекладацький аналіз категорії модальності в 

оригіналах і перекладах жанрів Оборонний кодекс, інструкція Генерального 

штабу ЗСФ, нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ свідчить, що як у текстах 

оригіналу, так і в текстах перекладу основним показником реальних та реально-

потенційних модальних значень виступає індикатив. Аналіз п’яти досліджених 

жанрів франкомовного військового дискурсу доводить, що модальність, будучи 

формоутворювальною категорією військового дискурсу, у перекладі переважно 

передається тими ж засобами, якими вона знаходить вираження у тексті 

оригіналу, тобто повними граматичними еквівалентами. Утім, було зафіксовано 

декілька жанрових особливостей, а саме: в жанрі тексту інструкція 

Генерального штабу ЗСФ,  де регулюються конкретніші питання 

життєдіяльності Збройних сил Франції, лексичні засоби вираження модальності 

оригіналу (прислівники у значенні необхідності як особлива група модальних 

слів) відтворюються на лексико-граматичному рівні перекладу через модальне 

дієслово у сполученні з модальними словами-уточненнями. У жанрах тексту 

Оборонний кодекс та інструкція спостерігались випадки відтворення модальних 

слів іншими частинами мови у перекладі, зокрема через займенникові 

прислівники, обставинні прислівники часу або з’єднувальні сполучники. 
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2.1.2. Категорія персональності. 

Сьогодні беззаперечним є розуміння граматичних категорій як 

результатів когнітивної діяльності людини і втілення системи найважливіших 

для певної мовної спільноти значень. Унаслідок когнітивної виділеності 

граматичну семантику вважають привілейованими значеннями, що мають 

особливий статус. Однією з найважливіших для осмислення світу та 

встановлення соціальної взаємодії є категорія персональності, про що свідчить 

граматичний характер відповідних категорійних значень. У науковій літературі 

існують різні тлумаченн категорії персональності. Група дослідників 

функціонального напрямку (А.В. Бондарко, І.Р. Гальперін, А.А. Худяков та ін.) 

під персональністю розуміють систему ознак семантичного суб’єкта, що 

граматично функціонує як категорія особи. [32, с. 16-17; 52, с. 54; 158]. 

Категорія особи, як основний засіб вираження семантики персональності, є 

центром категорії персональності.  

Категорія персональності визначає мовця та віддзеркалює здатність 

дієслівних форм висловлювати відношення між дією (станом) та суб’єктом, 

який має статус підмета, та визначає того, хто говорить, учасника мовлення. Ця 

семантична категорія, будучи складовою частиною предикативності, є 

обов’язковим компонентом будь-якого вислову або тексту [143, с. 55]. Сутність 

семантичної категорії персональності полягає у протиставленні першої, другої 

й третьої особи, які перебувають у тісному взаємозв’язку в межах висловлення і 

вказують на членів комунікативної ситуації. Персональність відбиває 

структурованість світу і разом із тим засвідчує його єдність завдяки постійному 

зв’язку між членами опозиції. Мовець і співрозмовник конкретизуються у 

просторі й часі відносно одне одного й третьої особи (предмета). Характерні 

риси для цих опозицій виражаються у мові, в тому числі через семантичну 

категорію персональності, що виступає основою відповідного функціонально-

семантичного поля. Семантика персональності виражається у мові на рівні 

лексики й граматики, носіями відповідного значення виступають різні 

формально-змістові компоненти речення. Граматична реалізація центральних 
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засобів вираження семантики персональності свідчить про її фундаментальний 

характер, особливу важливість для світогляду народу. На думку В. Гумбольдта, 

саме в поєднанні найпростіших понять, які пронизують всю мову, виявляються 

справжні глибини мовної інтуїції; саме особа і просторові відношення 

відіграють найважливішу роль і є співвіднесеними одне з одним [цит. за 52, с. 

104]. 

На думку інших учених, зокрема М.Казариної, І.Кузнєцової, 

Л.Широкобокової, персональність – це комунікативний аспект речення, що 

характеризує фактори ситуації, означуваної реченням, у їх відношенні до 

учасників мовної ситуації [73; 96; 179]. 

Спробу ранжування засобів мовного вираження персональних значень 

бачимо у праці А.А. Худякова. Він окреслив напрями аналізу категорії 

персональності/імперсональності в англійській мові. Імперсональність 

(відсутність висловлень від 1-ї особи) розглядається як різновид персонального 

значення, який є наслідком взаємодії кількох категорій і має своєрідну 

реалізацію у площині кожної з трьох осіб. Категорія 

персональності/імперсональності постає як «градуальна категорія, що 

варіюється у досить широкому діапазоні між особовими реченнями і 

безособовими реченнями» [158]. У категорії персональності має місце 

градуювання персональних значень за багатьма смисловими опозиціями, 

зокрема означеність/неозначеність, агенсивність/деагенсивність, що зумовлено 

як власною поняттєвою природою персональності, так і її взаємодією з іншими 

поняттєвими категоріями. 

Н. Ю. Ясакова трактує категорію персональності як протиставлення 

персональності / імперсональності, пов’язуючи дану опозицію з 

односпрямованим градуюванням персональної семантики, де інваріантним 

виступає конкретно-особове значення. Водночас дослідниця враховує 

багатовекторність змістового градуювання персональності в межах кожної 

особи та реалізацію смислових протиставлень між сферами різних осіб [цит. за 

158].  
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Категорія персональності знайшла своє закономірне відображення і в 

офіційно-ділових документах військового дискурсу французькою мовою. 

Використовуючи метод лінгвістичного спостереження, ми встановили інвентар 

засобів реалізації категорії персональності у п’яти жанрах текстів ФВД: 

Оборонному кодексі, інструкції Генерального штабу ЗСФ, ноті, резолюції та 

рекомендації ПАРЄ. 

Основними засобами вираження категорії персональності, релевантними 

для перекладу обраних жанрів ФВД, за результатами аналізу, виявились: 1) 

флексії відмінювання дієслів; 2) особові та присвійні займенники; 3) 

неозначено ‒ особові конструкції, у яких функцію підмета виконують 

неозначено-особові займенники (on); 4) безособові конструкції, де функцію 

формального підмета виконують особові займенники без ознак персоналізації 

(il est établi).  

Наведемо приклад на матеріалі текстового жанру Оборонний кодекс: On 

appelle organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions 

suivantes…[261, р. 11]. ‒ Міжвидовою службою називають службу, яка виконує 

наступні завдання…[260, с. 12]. Категорія персональності у французькому 

реченні виражена неозначено-особовим займенником on та формою 

теперішнього часу 3 особи однини дієслова appeler, яке вживається в 

неозначено-особовому значенні, оскільки носій дії нерелевантний для даного 

контексту. Неозначено-особова конструкція оригіналу відтворюється в тексті 

перекладу граматичним еквівалентом, а саме: неозначено-особовим дієсловом у 

формі теперішнього часу 3-ї особи множини.  

У даному випадку можна говорити про формальну трансформацію на 

граматичному рівні у перекладі, яка не впливає на зміст оригінального речення. 

Наведена трансформація (зміна форми дієслова у третій особі однини на форму 

третьої особи множини в перекладі) пов’язана із системними розбіжностями у 

вираженні категорії персональності двох мов. Для української мови 

неозначено-особове речення характеризується відсутністю граматичного 

підмета й уживанням присудка у формі 3-ї особи множини (кажуть, вказують, 
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позначають, розуміють).  

Одним із основних способів представлення категорії персональності в 

текстах військового дискурсу після особових речень стають безособові 

конструкції (односкладні речення без граматичного суб’єкта дії (безпідметові)). 

Вони є найвіддаленішими за ступенем усунення суб’єкта. Формальний підмет у 

реченнях такого типу вказує не на об’єкт дійсності, а на дійсність у цілому. 

Відтворення категорії персональності відбувається з урахуванням нормативних 

граматичних параметрів мови перекладу, а також стилістичних особливостей, 

притаманних відповідному жанру текстів франкомовного військового дискурсу.  

Наприклад: Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est 

établi une notation intermédiaire [там само]. ‒ У випадку переведення по службі 

між двома річними атестуваннями, призначається проміжне атестування 

[там само]. Особовий займенник il, позбавлений жодних ознак персоналізації, в 

даному реченні виступає в ролі формального підмета, а задієслівне слово 

notation слід вважати прямим (тобто безприйменниковим) додатком до 

безособової конструкції, специфіка якого полягає в тому, що на семантичному 

рівні воно позначає не об’єкт дії, а її суб’єкт. В тексті перекладу безособовість 

виражена неозначено-особовим реченням з нульовим суб`єктом і зворотно-

пасивним предикатом призначатися, яке становить синтаксичний синонім 

безособового пасиву. Отже, категорія персональності оригіналу (безособовість) 

відтворюється в українському перекладі неозначено-особовим реченням у 

вигляді безособової пасивної конструкції.  

В жанрі тексту інструкція Генерального штабу ЗСФ також можна 

констатувати категорію персональності, виражену безособовим реченням.  

Наприклад: Il est interdit à tout dernier notateur de faire subir une baisse de 

service. ‒ Останньому атестуючому забороняється понижувати рівень… [264, 

р. 6; 265, с. 6]. Тут ми спостерігаємо аналогічне відтворення безособовості 

оригіналу через неозначено-особове речення із нульовим підметом і присудком, 

вираженим зворотним дієсловом заборонятись (синтаксичний синонім 

пасивної конструкції). 
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 У текстовому жанрі резолюція ПАРЄ безособовість може бути виражена у 

такий спосіб: 

 Elle estime qu’il est important (важливо) de donner suite à cette résolution en 

examinant plus en détail la situation humanitaire particulière en Ossétie du Sud. ‒ 

Вона вважає за важливе контролювати хід виконання цієї Резолюції шляхом 

більш детального розгляду питань специфічної гуманітарної ситуації в 

Південній Осетії [286, р. 1; 287, с. 1].  

В українському перекладі безособове речення оригіналу перетворюється 

на повне двоскладове речення із дієслівним складеним присудком («вона 

вважає за важливе контролювати»). 

Il reste environ 26 000 personnes déplacées vivant dans des centres collectives. 

‒ В колективних центрах у Тбілісі і в інших частинах Грузії залишається 

приблизно 26 000 переміщених осіб [там само]. 

У даному прикладі безособовість оригіналу знову відтворюється 

неозначено-особовим реченням у перекладі із зворотним дієсловом 

«залишатись» у функції присудка. Il faut (необхідно) souligner (підкреслити) 

que la Russie a fourni une assistance humanitaire en particulier en Ossétie du Nord 

et en Ossétie du Sud. ‒ Росії також має бути віддане належне за гуманітарну 

допомогу, що вона надала, зокрема, в Північній Осетії і в Південній Осетії [там 

само]. 

У наведеному фрагменті безособове речення оригіналу відтворюється 

безособовим реченням у перекладі з нульовим підметом та складеним 

дієслівним присудком «має бути віддане належне». 

Il existe toujours de nombreux motifs d’insécurité et de peur pour toutes les 

parties en raison des incidents de part et d’autre de cette frontière administrative, 

des prises d’otages et également de l’éventualité d’une reprise des combats. ‒ Там 

зберігається велика доля небезпеки і страху з боку всіх сторін транскордонних 

інцидентів, захоплення заручників, також існує можливість відновлення 

озброєних сутичок [там само, р. 2; с. 2]. 

Безособове речення оригіналу відтворюється через особове двоскладове 
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речення перекладу із зворотно-пасивним предикатом зберігатись. Таку 

конструкцію в перекладі ми вважаємо статальним пасивом (пасив стану), де 

агенс (семантичний суб’єкт дії) не виконує функції граматичного суб`єкта 

(підмета) у реченні.  

Інша безособова конструкція ‒ il y a, ‒ яка вживається в аналізованих 

жанрах ФВД, служить для позначення наявності одного або декількох 

предметів та перекладається залежно від контексту як «є, знаходиться, лежить, 

стоїть» і т.д. Така конструкція в різних контекстах несе модальне значення, яке 

обирається у перекладі залежно від факторів комунікативної ситуації та змісту 

висловлення.  

На матеріалі текстового жанру Оборонний кодекс ми можемо 

спостерігати, що категорія персональності у французьких реченнях передана 

саме цією безособовою конструкцією ‒ s’il y a lieu (дослівний переклад – «якщо 

це має місце»). Для її відтворення перекладач обирає контекстуальний 

відповідник у разі потреби, що несе подібне смислове навантаження та 

відповідає жанрово-стилістичним нормам мови перекладу. Наприклад: Lorsque 

l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du 

troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la 

défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, 

la réunion d'un conseil d'enquête [261, р. 11]. – Якщо начальник (командир) 

другого рівня вважає, що дисциплінарне стягнення третьої групи 

обґрунтоване, він передає заяву про накладання стягнення міністру оборони 

або уповноваженому ним начальнику (командиру), який наказує, у разі потреби, 

провести засідання військового дисциплінарного суду [260, с. 12]. 

Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible 

d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de 

deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger 

des jours d'arrêts dans l'attente du prononcé de cette sanction [там само]. ‒ Коли 

порушення, здійснене військовослужбовцем, підпадає під стягнення другої або 

третьої групи, начальник (командир) другого рівня або, якщо треба, міністр 
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оборони може вирішити тримати його під вартою протягом певного часу, 

поки не буде винесене рішення [там само]. Відтворюючи  безособовий зворот s'il 

y a lieu українською мовою, перекладач, у першому прикладі, обирає 

контекстуальний відповідник «у разі потреби», а у другому ‒ «якщо треба», що 

не впливає на розуміння читачем тексту Оборонного кодексу та не відбивається 

на прагматичній цінності перекладу. 

Наступним прикладом передачі категорії персональності безособовим 

зворотом у жанрі Оборонний кодекс можна вважати зворот c’est, який служить 

для виділення прямого додатка, де підметом виступає вказівний займенник се, а 

присудком форма теперішнього часу дієслова être 3-ї особи однини: est. 

Українською мовою цей зворот передається, з одного боку, на синтаксичному 

рівні через зміну порядку слів у реченні, з іншого боку, за допомогою 

морфологічних засобів, серед яких вказівні займенники це, саме, модальна 

конструкція у такому випадку оформлюється інтонаційно. Наприклад: Le chef 

d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées 

reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont 

reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, 

c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui 

communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le 

sanctionner [там само].‒ Начальник Штабу ЗС або підпорядкований орган 

командування заслуховує обвинуваченого військовослужбовця з тим, щоб він 

зміг дати пояснення фактів, які йому закидають. Однак, коли 

військовослужбовець є начальником (командиром) першого рівня, у такому 

випадку його безпосередній начальник (командир) другого рівня приймає його і 

ознайомлює його з усіма матеріалами та документами, на підставі яких 

передбачається накласти на нього стягнення [там само].  

У наведеному фрагменті фіксуємо відтворення безособового звороту c’est 

через модальну конструкцію із вказівним займенником: «у такому випадку». 

Отже, як бачимо, у перекладі відбувається заміна синтаксичного засобу 

вираження персональності оригінального речення на лексичний. 
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Зазвичай безособові конструкції утворюються за допомогою 

неперехідних дієслів, а перехідні дієслова можуть використовуватись у 

безособових конструкціях тільки за умови зменшення їхньої валентності за 

допомогою пасивної або зворотної форми. Наведемо приклад із жанру тексту 

Оборонний кодекс: Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne 

prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour 

l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade 

supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée 

ou, à défaut, d'une autre armée [259, р. 13]. ‒ Якщо військовий порядок звернення 

по команді не передбачає військовослужбовця вищого за званням, то, 

відповідно до п’ятого пункту L4137-3, звертаються до військовослужбовця 

вищого за званням, ніж у військовослужбовця, справа якого розглядається, в 

іншому підрозділі того ж виду збройних сил або, за відсутності, іншого виду 

ЗС [260, с. 13]. У французькому тексті категорія персональності передається 

особовим займенником il, який не вказує на суб’єкт дії, не перекладається 

українською, та перехідним дієсловом faire у пасивній формі, що має 

безособове значення, а прямий додаток appel на семантичному рівні позначає 

суб’єкт дії. В українському перекладі ця категорія перекладається формою 

зворотного дієслова «звертатися» в теперішньому часі 3-ї особи множини ‒ 

«звертаються». Окрім того, необхідно зазначити, що безособова конструкція 

оригіналу відтворюється в перекладі за допомогою неозначено-особового 

речення.  

Наведемо приклад із жанру інструкція Генерального штабу ЗСФ: 

Il fait partie intégrante de la notation, ce feuillet est annexé au BNO et 

communiqué obligatoirement au noté. ‒ Він є невід’ємною частиною атестації, 

додається до атестаційного бюлетеня офіцерів і передається обов’язково 

атестованому [262, р. 60; 263, с. 59]. 

У наведеному фрагменті спостерігаємо відтворення безособової 

конструкції оригіналу через особове речення у перекладі (Il fait partie – «Він є 

невід’ємною частиною атестації»), причому особовий займенник у перекладі 
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стає референтом суб’єкта, позначеного у попередньому реченні перекладу: 

листок-повідомлення цифрового аспекту характеристики (формуляр додатка до 

додатка VIII.A). 

Аналогічним прикладом відтворення безособової конструкції оригіналу в 

жанрі інструкція може слугувати такий: 

Il fait apparaître, pour chaque officier ou assimilé noté, le relevé des niveaux 

globaux chiffrés attribués au cours des quatre derniers millésimes – Він показує для 

кожного атестованого офіцера або прирівняного зміст загальних цифрових 

рівнів, що надані впродовж чотирьох останніх років [там само]. У фрагменті 

також має місце передача безособової конструкції оригіналу Il fait apparaître у 

перекладі шляхом уведення особового займенника він – референта суб’єкта із 

попереднього речення. Таким чином, можна стверджувати, що в цілому 

категорія персональності у досліджених жанрах франкомовного військового 

дискурсу і в текстах їх перекладу представлена комплексом морфологічних, 

синтаксичних та лексичних засобів. До типових морфологічних засобів 

вираження персональності оригіналу належать особові займенники і дієслівні 

флексії, а також неозначено-особові звороти із займенником on та безособові 

аналітичні конструкції зразка il y a, c’est.  

Серед синтаксичних засобів реалізації категорії персональності типовими 

для всіх жанрів текстів ФВД виявились за ступенем частоти: 1) особові 

речення; 2) безособові речення; 3) неозначено-особові речення. Всі тексти 

оригіналу є поліперсональними (в текстах наявні займенники il, elle, ils, elles), 

змішаними (для вираження категорії персональності використовуються 

займенники, особові форми дієслів), експліцитними (в текстах є конкретні 

мовні одиниці для вираження категорії персональності).  

У перекладах українською мовою було встановлено жанрові особливості 

відтворення неозначено-особових речень та безособових конструкцій 

оригінальних текстів ФВД. Серед них можна визначити: 1) відтворення 

неозначено-особових речень граматичними еквівалентами у всіх досліджених 

жанрах ФВД (дієсловами у 3-й особі множини та зворотно-пасивними 
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дієсловами із постфіксом -ся); 2) передачу безособових конструкцій через 

лексичні контекстуальні відповідники у жанрах Оборонний кодекс та 

інструкція генерального штабу ЗСФ; 3) передачу безособових конструкцій у 

жанрах резолюція ПАРЄ та інструкція Генерального штабу ЗСФ шляхом 

уживання повних двоскладових речень у перекладі. 

2.1.3. Категорія діатези жанрів ФВД в оригіналі та перекладі.  

Категорія діатези займає провідне місце серед категорій, релевантних                               

для перекладу військових текстів, формуючи каркас франкомовного                      

військового дискурсу та відмежовуючи його від інших видів соціально 

орієнтованих дискурсів.  

На мовному рівні ця категорія виражається дієсловом у певному 

лексичному значенні та синтаксичній функції. Частиномовну сутність дієслова 

пов’язують насамперед із тим, що слова відповідного лексико-граматичного 

класу мають значення дії або стану. Така класифікація цієї частини мови 

ґрунтується на досить виразному, але певною мірою спрощеному поділі 

дієслівної лексики за двома згаданими значеннями. Процесуальність властива 

всім дієсловам незалежно від їхнього лексичного значення. Дієслово як процес 

виражає динамічну змінну ознаку дії і стану упродовж їхнього тривання, чим 

відрізняється від прикметника й прислівника, які передають статичну ознаку. 

Граматичні категорії, що характеризують дієслово, тісно пов’язані з його 

значенням і синтаксичною функцією. Категорія діатези властива всім 

дієслівним формам. Вчення про стан дієслова у лінгвістичній науці має свою 

довгу історію. Цю проблему здавна досліджували багато науковців, зокрема 

Ф.Ф. Фортунатов, О.М. Пешковський, В.В. Виноградов, Р.О. Якобсон, Ю.Д. 

Апресян, Н.Д. Арутюнова та багато інших (системний огляд див., напр., 69, с. 

333-335). Проблема системно-мовного статусу та функціонування в тексті 

категорії стану важлива як для внутрішньомовного аспекту досліджень, так і 

для порівняльно-перекладацького вивчення мов.  

О.О. Потебня відносить її до категорії, яка відображає відношення між 



89 

суб’єктом та об’єктом дії, точніше відношення присудка до підмета та додатка. 

Дієслово є основною ланкою в реалізації граматичних відношень між суб’єктом 

і об’єктом дії [126, с. 17-29].  

У розгляді дієслівного стану спостерігається різний підхід учених до цієї 

категорії: одні беруть до уваги семантико-граматичні відтінки суб’єктно-

об’єктних відношень, що виражені в дієсловах; інші ототожнюють стан із 

категорією перехідності/неперехідності; деякі вчені спираються тільки на 

граматично виявлену кореляцію суб’єктно-об’єктних відношень, лишаючи поза 

увагою суб’єктні відношення з нульовим об’єктом. Розрізняють такі стани 

дієслів: активний (або дійсний), пасивний і зворотно-середній [151, с. 231] . 

За В.Г. Гаком, у французькій мові станом є лексико-граматична категорія, 

яка позначає відношення між суб’єктом та об’єктом дії і виражається у формі 

дієслова. Як і в українській мові, ця категорія виявляється тільки у перехідних 

дієсловах [49, с. 150]. Науковець схиляється до поділу категорії стану на 

активну, пасивну та зворотну.  

Розбіжність у поглядах на категорію стану пояснюється насамперед її 

складністю в різних мовах. Як уважає В.В.Виноградов, у категорії стану 

сплелися шляхи розвитку різних граматичних і лексичних явищ у галузі 

дієслова [38, с. 639]. 

Відтворення граматичних категорій оригіналу в перекладі, у тому числі 

категорії стану, традиційно ставало об’єктом наукових розвідок, переважно в 

ракурсі перекладацьких трансформацій. Зрозуміло, що відтворення граматичної 

форми оригіналу як такої не може служити метою перекладу. Метою є передача 

думки в її цілому, ‒ думки, вираженню якої в оригіналі можуть відповідати інші 

формальні засоби. Завжди потрібно враховувати надзвичайну специфічність 

кожної мови, з якої чи якою робиться переклад. Точний у формально-

граматичному відношенні переклад буває неможливим узагалі через відсутність 

формальних відповідностей; часто він не відповідає нормі сполучуваності 

цільової мови, а в ряді випадків він і стилістично неможливий.  

Поширеною граматичною трансформацією для подолання системно-
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мовних розбіжностей є заміна одних частин мови іншими. Наприклад, серед 

чинників, що зумовлюють необхідність такої транспозиції, В.І. Карабан виділяє 

стилістичні, які визначають у мові перекладу вживання слова іншої частини 

мови, та мовленнєві традиції (по-різному формується структура речення) [76, с. 

46]. Слід зазначити, що транспозиція у чистому вигляді майже не зустрічається, 

вона поєднується із іншими прийомами перекладу, що зумовлюється 

валентністю двох мов на рівні словосполучення та речення. 

Як в українській, так і у французькій мовах категорія стану може 

передаватись дієсловами у пасивній формі, які вживаються тоді, коли в центрі 

уваги знаходиться особа або предмет, що піддається дії, а не особа чи предмет, 

що діють. У пасивному стані назва особи чи предмета, що піддаються дії, є 

підметом і стоїть на першому місці, отримуючи тому більше уваги, ніж додаток 

в активному звороті.  

Так, у французькій мові засобом вираження пасивного стану може 

виступати поєднання дієслова бути (être) та дієприкметника минулого часу. 

Наведемо приклад із текстового жанру інструкція Генерального штабу ЗСФ: 

La notation des officiers des armées est définie dans la présente instruction. ‒ В цій 

інструкції дано визначення атестування офіцерів ЗС [264, р. 1; 265, с. 1]. 

Категорія стану в оригіналі виражена конструкцією аналітичного пасиву 

être défini у формі теперішнього часу жіночого роду, в українській мові 

перекладач обирає безособову дієслівну форму на -но.  

Граматична еквівалентність перекладу забезпечується за рахунок 

використання формальної граматичної трансформації заміни одного 

синтаксичного засобу іншим. У цьому випадку спостерігаємо трансформацію 

форми без зміни змісту висловлення, а саме: двоскладне речення оригіналу з 

пасивною конструкцією відтворюється односкладним безособовим реченням. 

На синтаксичному рівні висловлення відбувається заміна аналітичної дієслівної 

сполуки оригіналу на безособове дієслово у перекладі, що граматично не 

виражає дійову особу. Стилістичний фактор не дозволяє залишити у перекладі 

пасивну конструкцію. 
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Наведемо інші приклади граматичних трансформацій у текстовому жанрі 

інструкція:  

Si le service demandé est incompatible avec l'état de grossesse, le militaire 

féminin en est dispensé sur présentation d'un certificat médical. ‒ Якщо вагітність 

унеможливлює виконання службових обов’язків, військовослужбовець-жінка 

звільняється від них після пред’явлення медичної довідки [270, р. 8; 271, с. 7]. 

У даному прикладі категорія стану виражена, в першій частині 

складнопідрядного речення складеним іменним присудком із значенням 

пасивності être incompatible у формі теперішнього часу 3-ї особи однини та, у 

другій частині цього ж речення, пасивною конструкцією être dispensé у формі 

теперішнього часу 3-ї особи однини. В тексті перекладу категорія стану у 

першому випадку передається дієсловом унеможливлювати в теперішньому 

часі, а у другому випадку – зворотним дієсловом із постфіксом -ся. Отже, 

робимо висновок про те, що в наведеному фрагменті мають місце дві 

граматичні трансформації. У першій частині речення відбувається синтаксична 

трансформація: складений іменний присудок оригіналу із значенням пасивності 

відтворюється простим дієслівним присудком у активному стані, який не вказує 

на суб’єкт дії, а належить до граматичного суб`єкта, що позначає причину дії. У 

другій частині речення пасивна конструкція оригіналу відтворюється в 

перекладі граматичним еквівалентом (двочленним процесуальним пасивом без 

визначення суб’єкта дії). 

Як у текстовому жанрі інструкція, так і в жанрі Оборонний кодекс 

зустрічаємо передачу пасивних конструкцій оригіналу зворотними дієсловами 

на -ся у перекладі. Наприклад: La politique de défense est définie en conseil des 

ministres. - Політика оборони визначається Радою Міністрів [261, р.2; 260, с. 

2]. Відтворення пасивного значення відбувається шляхом формальної 

синтаксичної трансформації без зміни змісту висловлення. Складений іменний 

присудок французької мови, який маркує статальну пасивну конструкцію est 

définie, передається простим дієслівним присудком «визначається», що реалізує 

процесуальний пасив, і є типовою формою утворення пасивних конструкцій в 
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українській мові.  

В текстовому жанрі інструкція Генерального штабу ЗСФ було 

виокремлено випадки передачі категорії стану через прийом транспонування. 

Наприклад: Après avoir été noté en premier ressort, l'officier est noté en second 

ressort par une autorité désignée qui peut l'apprécier au vu de son bulletin de 

notation des officiers.. ‒ Після атестації в першій інстанції 

військовослужбовець проходить її в другій призначеною посадовою особою, яка 

може оцінити його на підставі атестаційної картки військовослужбовця [264, 

р. 6; 265, с. 5]. 

Переклад інфінітивної конструкції аналітичного пасиву в Passé Composé ‒ 

après avoir été noté ‒ є цікавим прикладом використання номіналізації 

дієслівного присудка. Складний присудок, виражений тричленною 

конструкцією аналітичного пасиву в інфінітиві з прийменником après, 

передається українським непрямим додатком ‒ «після атестування». 

Під час порівняльно-перекладацького аналізу категорії стану в жанрі 

тексту інструкція було встановлено ще один вид граматичного перетворення: 

трансформацію пасивного стану в активний. Це зумовлюється характерністю 

для української мови активних конструкцій із прямим додатком у постпозиції. 

Українська мова уникає пасивних конструкцій. Тому слід, де це можливо, 

надавати перевагу дієсловам активного стану над пасивними дієсловами.  

Наприклад: Une nouvelle feuille de notes est rédigée et signée par le premier 

notateur puis communiquée à l'intéressé. – Перший оцінювач складає та підписує 

нову оціночну відомість потім сповіщає про результати зацікавленій особі 

[266, р. 9; 267, с. 8]. 

Як наслідок трансформації пасивного стану в активний, у жанрах ФВД 

інструкція та Оборонний кодекс було виявлено заміну синтаксичних ролей, які 

виконуються в реченні. Так, у наведеному вище прикладі агентивний додаток 

par le premier notateur трансформується в підмет ‒ «перший оцінювач» ‒ у 

тексті перекладу. У Оборонному кодексі було зафіксовано аналогічний приклад: 

Le conseil de défense et de sécurité nationale est présidé par le Président de la 
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République… ‒ Президент Республіки здійснює керівництво Радою національної 

безпеки та оборони … [261, р. 1; 260, с. 1]. 

Особливостями передачі категорії стану в жанрах резолюція і 

рекомендація ПАРЄ можна вважати наступні:  

L’Assemblée s’inquiète particulièrement de l’escalade… ‒ Асамблея серйозно 

стурбована ескалацією… [274, р.2; 275, с. 2] та L’Assemblée s’inquiète de ce que 

les dispositions de la loi géorgienne relative aux territoires occupés … ‒ Асамблея 

висловлює стурбованість тим, що положення грузинського закону про 

окуповані території… [там само].  

В тексті оригіналу в обох реченнях категорія стану передається 

зворотним дієсловом s’inquiéter  в теперішньому часі, в формі 3-ї особи однини 

s’inquiète, а в тексті перекладу, в першому прикладі, воно трансформується в 

пасивний дієприкметник «стурбована», тобто відбувається транспозиція.  

В другому прикладі категорію стану перекладач відтворює за допомогою 

кліше «висловлює стурбованість», яке вживають у дипломатії. Як бачимо, 

формальна тотожність конструкцій не завжди є передумовою їх механічного 

калькування. Заміну одного морфологічного засобу іншим представлено у 

вигляді трансформації французького зворотного дієслова зі значенням 

пасивності в українське активне дієслово. Наприклад: l’Assemblée se félicite de 

l’attitude constructive des autorités géorgiennes… ‒ Асамблея вітає 

конструктивне відношення грузинської влади [там само]. 

В.І.Карабан, А.В.Федоров, В.Н.Комісаров сходяться у своїх дослідженнях 

на тому, що поділ складних випадків перекладу на граматичні та лексичні 

явища – досить умовний, адже в кожній мові граматичне тісно пов’язане з 

лексичним і спосіб передачі в перекладі граматичних форм і конструкцій 

нерідко залежить від їхнього лексичного наповнення [75; 153; 90]. Одне й те 

саме граматичне явище залежно від конкретного лексичного вираження може 

перекладатися у різний спосіб. Практика доводить необхідність дотримання 

функціональної, а не формальної точності під час перекладу. Зі свого боку, 

можемо додати, що у випадку відтворення категорії стану відбуваються 
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трансформації не тільки на синтаксичному (у межах синтаксичної конструкції 

речення), а й на морфологічному рівні мови (в категоріях і формах окремої 

частини мови), тому їх не завжди можна чітко розділити. 

Отже, за результатами порівняльно-перекладацького аналізу категорії 

стану в досліджених жанрах ФВД можна зробити такі висновки. У французьких 

текстах всіх п’яти жанрів значення пасивності виражається, по-перше, за 

допомогою складеного іменного або дієслівного присудка; по-друге, за 

допомогою зворотних дієслів. У перекладах українською мовою було 

встановлено такі жанрові особливості передачі категорії діатези: (1) переважне 

відтворення пасивної аналітичної конструкції через граматичні еквіваленти для 

жанрів інструкція Генерального штабу ЗСФ та Оборонний кодекс. Такими 

еквівалентами в українській мові стали зворотні дієслова з постфіксом -ся; 

усічені пасивні дієприкметники на -но, -то. (2) частотна передача пасивного 

стану через активний із зміною синтаксичних ролей для жанрів інструкція, 

резолюція та рекомендація ПАРЄ; (3) передача пасивного стану через активний 

шляхом уживання додаткових лексичних засобів (кліше дипломатичної фахової 

мови) для жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ. 

Як правило, для відтворення категорії стану в перекладі вживаються 

формальні граматичні трансформації без зміни змісту висловлення. На нашу 

думку, більшість наведених трансформацій категорії стану відбувається на 

системно-мовному рівні і не залежить від конкретного жанру тексту. Утім, слід 

зазначити, що висока частотність уживання пасивних конструкцій є 

особливістю документів саме військового дискурсу і повинна бути відтворена у 

перекладі як граматична домінанта оригіналу.  
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2.2. Передача структури текстових жанрів ФВД у перекладі 

2.2.1. Структура жанрів тексту Оборонний кодекс та інструкція 

Генерального штабу ЗСФ в оригіналі та перекладі. 

Офіційно-діловий стиль, до якого відносяться тексти досліджуваних 

документів, функціонує у сфері адміністративно-правової суспільної 

діяльності. Він реалізується в текстах, які належать, зокрема, до таких жанрів: 

закон, указ, розпорядження, договір, акт. Основну форму реалізації офіційно-

ділового стилю становить письмова форма. У свою чергу, комунікативною 

функцією офіційно-ділових документів є встановлення умов взаємовідносин 

двох сторін, наприклад: держава – громадянин; суспільство – його члени 

(статут, закон); керівник – підлеглий (накази, укази, вказівки, директиви, 

інструкції) [74, с. 7]. Саме це і визначає характерні особливості мови текстів 

офіційно-ділового стилю: традиційність засобів вираження, суворість 

композиції, особлива фразеологія з функціональним компонентом 

стилістичного забарвлення, синтаксичні штампи, відсутність образності. 

Відомо, що офіційному стилю не властива емоційно-експресивна забарвленість. 

Водночас, підкреслюючи «неемоційність» офіційно-ділового мовлення, деякі 

мовознавці, наприклад А.Н. Кожин, О.А. Крилова та інші, вважають його 

експресивним. У таких випадках під експресивністю розуміють саме ті мовні 

властивості, які покликані найбільш адекватно передавати зміст і оптимально 

забезпечувати спілкування у військовій сфері. Тоді офіційний текст може бути 

позбавлений експресії не сам по собі, а тільки порівняно зі стилем ораторського 

мовлення, оскільки мова цієї сфери повинна бути точною, щоб не допускати 

жодних непорозумінь [86, с. 197]. 

Кількість документів дедалі більше зростає, як і потреба у їх вивченні та 

якісному відтворенні. Вивчення особливостей структури офіційних документів 

ФВД з позицій перекладознавства, лінгвістики, компаративістики сприяє 

стрункості, шаблонності, транспарентному викладові змісту автентичних 

текстів. Кожен жанр текстів ФВД, який ми вивчаємо, вирізняється певними 
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специфічними ознаками, зокрема технікою укладання, своєрідною 

композицією, проте їх всіх об’єднує чітка структура, що характеризується 

наявністю вступної, основної та заключної частини, а також їхнім подальшим 

поділом на частини, розділи, підрозділи, секції, статті, абзаци, пункти, 

підпункти. 

Залежно від типу документа, текстовий матеріал має ту чи ту форму 

організації. Неправильне відтворення як стильових, так і жанрових компонентів 

структури тексту може призвести до спотворення змісту документа й 

адміністративно-правових наслідків. Цей факт стає вирішальним при відборі 

мовних засобів. Отже, у перекладі документів необхідно не тільки зберігати 

змістовий бік, а й підбирати структури, найближчі до структур у тексті 

оригіналу з погляду як синтаксису, так і граматичних конструкцій. Текст 

повинен сприйматися перекладачем як система відносин ієрархічно залежних 

одиниць.  

Текстові жанри Оборонного кодексу та інструкції ФВД мають схожу 

зовнішню структуру, яка складається із заголовка і декількох підзаголовків, 

частин різного ступеня ієрархізації, таких, як глава, назва глави, стаття з назвою 

і номером, а також окремі пронумеровані пункти і підпункти статей. Усі 

зовнішні елементи ідентично відтворюються в тексті перекладу, включаючи 

збереження шрифту і кегля основного тексту, заголовків, підзаголовків, 

пунктів, підпунктів, виносок.  

Наприклад, архітектоніка (внутрішня змістова структура) текстового 

жанру інструкція виглядає так: 

1. жанр документа (інструкція); 

2. повна назва документа – є офіційною частиною офіційного документа. 

Вона повинна бути лаконічною і визначати предмет; 

3. скорочена назва акта є його інформаційним номером і містить дату 

прийняття та код (у дужках), наприклад: №13050/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG; 

4. вступна частина – преамбула (посилання, декларативна частина) є його 

невід’ємною частиною, дає стислу інформацію про необхідність та мету 
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документа, передує викладу норм і є вступом чи вступною частиною 

нормативного документа, яка підводить фахівця до розуміння подальшого 

викладу; 

5. основна частина, яка, залежно від форми та обсягів документа, 

розбивається на частини, розділи, підрозділи, секції, глави, статті, пункти, 

підпункти. Найчастіше використовуються чотирьохчленні структури: (1) 

частини – (2) статті – (3) пункти – (4) підпункти (наприклад, 1.1.1.1.). Зазначені 

структурні одиниці документа ФВД містять завершені положення, мають 

порядковий номер та назву, яка відображає їхній зміст. Вони можуть 

складатися з кількох частин, які уточнюють і конкретизують у логічно 

завершеному вигляді викладені в них приписи. Текст цього документа повинен 

бути побудований логічно, детально та ясно повинні бути описані: 

- порядок реалізації документа на практиці; 

- функціональні права та обов’язки виконавців норм документа. 

Будь-яка фраза в тексті документа повинна мати однозначне тлумачення. 

6.  заключна частина – прикінцеві положення, вони містять норми, які 

вказують на набуття документом чинності: дату ухвалення, посаду, прізвище та 

ім’я повноважних посадових осіб, які скріпили документ підписом або 

скасовують дію попереднього документа. У разі потреби встановлюється 

перелік суб’єктів, що контролюють його виконання. 

7. Додатки (якщо вони є);  

Чіткість композиційної структури нормативно-правового документа 

жанру інструкція, на прикладі Настанови №13050/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG про 

систему оцінювання добровольців у Сухопутних військах від 25 червня 2008 

року, укладеного французькою мовою [266] та перекладеного українською 

мовою [267], продемонстровано у таблиці 1.1. Нормативно-правовий документ 

жанру інструкція – це текст, що складається за чіткими регламентаціями та 

правилами, хоч головна схема і передбачає певні модифікації. Правила його 

побудови зумовлені його прагматикою: це текст прескриптивного характеру, 

що й визначає його провідну іллокутивну функцію – впливати на адресата з 
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метою здійснення ним певних дій. Це документ, основою якого є 

імперативність. 

Структура оригіналу та перекладу Настанови про систему оцінювання 

добровольців у Сухопутних військах від 25 червня 2008 року 

Французька  Українська  

1., 2. Instruction relative à la 

notation des engagés volontaires de 

l'armée de terre 

1., 2. Настанова про систему 

оцінювання добровольців у 

Сухопутних військах 

3. 13050/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG 3. 13050/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG 

З прикладу ми можемо констатувати, що відтворення зовнішніх елементів 

структури жанру інструкція у тексті перекладу повністю збігається з текстом 

оригіналу. Внутрішня композиційно-смислова структура згаданого жанру 

також складається з однакової кількості змістових компонентів. До них 

належать: преамбула (інтродуктивна частина), основний масив тексту 

(інформативна частина), заключення (фінальна частина). Даний розподіл 

повністю зберігається у перекладі нормативно-правового документа. 

4.La présente instruction fixe les 

principes et les modalités de la notation 

des engagés volontaires de l'armée de 

terre (EVAT). 

4.Дійсна настанова зазначає 

принципи та умови системи 

оцінювання добровольців, що 

вступають на службу до Сухопутних 

військ (ДСВ).   

5. PRINCIPES. 

Les caractéristiques de la notation. 

5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 Характеристика системи оцінювання. 

6. TEXTE ABROGÉ. 

L'instruction n° 13050/DEF/PMAT/EG/B 

du 14 novembre 2006 relative à la 

notation des engagés volontaires de 

l'armée de terre est abrogée. 

Pour le ministre de la défense et par 

délégation : 

6.СКАСОВАНИЙ ДОКУМЕНТ 

Настанова №13050/DEF/PMAT/EG/B 

від 14 листопада 2006 року про 

оцінювання добровольців 

Сухопутних військ є скасованою. 

Для міністра оборони та за наказом: 

Заступнику начальника управління 
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Le général, 

sous-directeur « gestion », 

Jean-Marc RIPOLL. 

генералу    Жану-Марку РІПОЛЮ 

7.ANNEXE II. 

DÉTERMINATION DU TAUX DE 

PROGRÈS DE LA FORMATION 

7.ДОДАТОК ІІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ХОДУ 

ПІДГОТОВКИ 

Архітектоніка (внутрішня змістова структура) жанру тексту Оборонний 

кодекс франкомовного військового дискурсу виглядає так: 

1. жанр документа (закон, кодекс і т. ін.); 

2. повна назва; 

3. основна частина.  

Французька Українська 

1,2 

CODE DE LA DÉFENSE 

Partie législative 

1,2 

ОБОРОННИЙ КОДЕКС 

Законодавча частина 

3 

PARTIE 1 PRINCIPES GENERAUX DE 

LA DÉFENSE LIVRE 1 LA 

DIRECTION DE LA DÉFENSE 

TITRE 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Chapitre 1 Chapitre unique 

Section 1 Défense 

Article 1 ou Sous-section 1 

Paragraphe 1 

3 

ЧАСТИНА 1 ЗАГАЛЬНІ 

ПРИНЦИПИ ОБОРОНИ КНИГА 

1 УПРАВЛІННЯ ОБОРОНОЮ 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ 

ПРИНЦИПИ 

Глава 1 Єдина глава 

Пункт 1 Оборона 

Стаття 1 або Підпункт 1  

Параграф 1 

Як зазначалося вище, частини, книги, розділи, глави, пункти мають назви 

та складаються з пронумерованих статей або підпунктів. Статті та підпункти 

позначаються арабськими цифрами. 

Таким чином, проаналізувавши особливості відтворення структури 

текстових жанрів ФВД Оборонний кодекс та інструкція у перекладі, ми можемо 



100 

стверджувати, що нормативною основою перекладу цих жанрів є забезпечення 

інваріантності форми і змісту та пріоритетне відтворення референційних 

значень мовних одиниць мовою перекладу. Перекладач повинен 

послуговуватися стандартизованими відповідниками як для позначення 

композиційних одиниць, так і під час перекладу стилістично забарвлених і 

стилістично незабарвлених функціональних конструкцій, зокрема у преамбулах 

та прикінцевих положеннях, що полегшить його роботу та покращить якість 

перекладу. 

2.2.2. Особливості передачі структури жанрів нота, резолюція ПАРЄ, 

рекомендація ПАРЄ у перекладі.  

Дипломатичні документи відіграють значну роль в організації 

зовнішньополітичної діяльності держав, встановленні міжнародних зв’язків, 

розвитку двосторонніх та багатосторонніх відносин. Військова дипломатія 

зародилась давно та є важливою сферою діяльності держави. Це дипломатична 

діяльність у військовій сфері, процес становлення якої затягнувся на багато 

років. На сьогоднішній день, сучасні тенденції міжнародних відносин, 

особливості військово-політичного становища у світі здебільшого по-новому 

поставили питання про подальший розвиток військово-дипломатичної 

діяльності та військового перекладу. 

Військово-дипломатичні представництва проводять велику роботу з 

укладання та перекладу різних документів (вербальних та особистих нот, 

особистих листів, пам’ятних записок, меморандумів, заяв та комюніке, 

телеграм), які використовуються щоденно та відносяться до односторонніх 

документів. Крім названих вище традиційних документів дипломатичного 

листування, в наш час дедалі частіше використовуються і нові документи, до 

яких належать декларації, резолюції, рекомендації, заяви глав держав, урядів, 

міністрів закордонних справ, законодавчих органів держави з питань 

зовнішньої політики.  

Укладання та переклад таких документів регламентуються певними 
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нормами і традиціями, а також обов’язковими нормативами, які визначаються 

відповідними інструкціями, положеннями, наказами. До документів такого 

роду ставляться єдині вимоги: грамотність, чіткість викладу, правильне 

виділення головного змісту, переконлива аргументація, логічна послідовність, 

мова має бути простою та лаконічною. Всі названі риси притаманні офіційно-

діловому стилю, завданням якого є задовольнити потребу суспільства в 

документальному оформленні різних актів державного, політичного, 

військового життя. В офіційно-діловому стилі набуває особливого значення 

взаємовідношення форми та змісту документів певного жанру. Залежно від 

типу документа, комунікативного завдання, текстовий матеріал документа 

набуває тієї чи тієї форми композиційної організації. Цей факт стає 

вирішальним при доборі мовних засобів як під час укладання документа, так і 

під час його перекладу. При цьому у різних жанрах документів мовні засоби 

отримують різне смислове та логіко-структурне навантаження. За певними 

засобами закріплюється конкретне значення та смисл у кожному типі 

документів. Архітектоніка військово-дипломатичного тексту, його 

композиційні особливості теж є жанровою ознакою. 

Односторонні дипломатичні документи є продуктом зовнішньополітичної 

діяльності однієї держави, до якої належать, зокрема ноти (особисті, вербальні, 

урядові, колективні та ін.), що вважаються одним із найпоширеніших 

документів дипломатичного листування. Вербальна нота означає документ, 

який виступає формою оперативної письмової реакції на певний факт, ситуацію 

або подію міжнародного життя та використовується для вирішення нагальних 

потреб. Переклад такого типу документа потребує не тільки мовної, а й 

екзистенціальної, референційної та стилістичної перекладацької компетенції, 

яка має базуватися передовсім на глибокому розумінні композиційно-

стилістичних особливостей даного жанру.  

Тексти нот складаються та перекладаються відповідно до офіційно 

прийнятої форми (стандарту). У них потрібно використовувати дипломатичні 

кліше, властиві тому чи тому виду нот. Невід’ємними стилістичними рисами 
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нот є достовірність, логічний виклад матеріалу, повнота і своєчасність 

інформації, точність і лаконізм формулювань, коректність, доказовість. Процес 

стандартизації мови нот – це канонізація певних конкретних висловів, а саме: 

вживання усталених виразів, кліше, штампів, що є стилістично визначальними 

для такого роду документів.  

Цей тип документа складається та перекладається від третьої особи. 

Документ може адресуватися як установі або її структурному підрозділу, так і 

конкретній особі. Як уважає Е. Сатоу, необхідність представлення тексту від 

третьої особи звужує жанрові та функціональні можливості тексту [137, с. 350-

445]. Зазвичай такий документ має підписуватися, або іноді в кінці тексту 

ставляться ініціали осіб, які підготували ноту. Ноти посольств містять так звані 

протокольні формули. М. Бахтін стверджує, що такі формули великою мірою 

притаманні текстам документів, де форма несе смислове навантаження, 

оскільки навіть вибір функціональних ознак є певним сигналом до адресата, 

який має отримати ноту та відреагувати на неї [13, с. 230-275]. 

На формальному рівні аналізу жанр ноти становить текстову структуру, 

яка має достатньо чітку регламентованість. Зовнішнім вираженням 

композиційної будови дипломатичних текстів є рубрикація, поділ на абзаци. 

Виділяють наступні частини: «шапка» і сам текст. «Шапка» відрізняється 

інформативною насиченістю: в ній є референційні відомості про відправника, 

дата та місце написання. Позначення часу протікання дії створює необхідний 

часовий фон, оскільки будь-який факт, який повідомляється у тексті, повинен 

бути включений у певні просторово-часові рамки. Позначення місця та часу 

зумовлене самою сутністю дипломатичної комунікації. 

Наведемо приклад на матеріалі жанру вербальна нота військової місії при 

Посольстві Франції в Україні [302; 303]: 

AMBASSADE DE FRANCE 

EN UKRAINE 

Mission militaire 

№ 110/07/AD       A Kiev, le 11 

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ 

В УКРАЇНІ 

Військова місія 

№ 110/07/АД Київ, 11 травня 
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mai 2007 2007 р. 

Текст є головним елементом документа. Він складається з кількох 

композиційних блоків, а саме: 

-блок висловлення поваги; 

Наприклад: 

La mission militaire près 

l’ambassade de France présente ses 

compliments au ministère de la 

défense d’Ukraine et a l’honneur 

d’informer le département de la 

coopération internationale de ce qui 

suit :…   

Військова місія при 

Посольстві Франції в Україні 

засвідчує свою повагу до 

Міністерства оборони України і 

має честь проінформувати 

Департамент міжнародного 

співробітництва про таке.   

У цьому фрагменті привертає увагу конструкція, яка висловлює модальне 

ставлення до адресата: présenter ses compliments ‒ «засвідчувати свою повагу», 

а avoir l’honneur d’informer ‒ «мати честь проінформувати» ‒ є прикладом 

дослівного перекладу.  

 - блок посилання на відповідні документи; 

Наприклад: 

Dans le cadre de l’action 14 du plan 

de coopération militaire bilatérale 

2007. 

Згідно з заходом 14 Плану 

двостороннього військового 

співробітництва на 2007 рік. 

В даному блоці спостерігаємо калькування назви вихідного документа з 

метою точної передачі інформації про першоджерело. 

-інформаційний блок 

Наприклад: 

La partie française vous prie de 

trouver ci-après le projet de 

programme de la table ronde du 

mercredi 28 novembre 2007 sur le 

thème du «cadre juridique des 

Французька сторона направляє 

вам в додатку проект програми 

круглого столу на середу 28 

листопада 2007 р.,  темою якого 

є «Юридичні рамки зовнішніх 
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Дієслово prier в даному прикладі виконує функцію зв’язки. У наведеному 

блоці можна помітити велику кількість прецизійної лексики, яка становить 

лексичну домінанту будь-якого дипломатичного документа: дата, місяць, рік 

проведення заходу, повна назва заходу. 

 - заключна формула ввічливості; 

Наприклад: 

La mission militaire près 

l’ambassade de France saisit cette 

occasion pour renouveler au 

ministère de la défense d’Ukraine, 

l’assurance de sa haute 

considération. 

Військова місія при Посольстві 

Франції в Україні користується 

нагодою щоб поновити 

Міністерству оборони України  

свої запевнення у високому до 

нього ставленні. 

L’assurance de sa haute considération – «запевнення у високому до нього 

ставленні» – це кліше, запозичене з французької мови, яке вживають у текстах 

дипломатичного дискурсу. 

Така послідовність є умовною, вона залежить від призначення документа.  

Членування будь-якого тексту спрямоване в першу чергу на те, щоб 

допомогти адресату сприйняти інформацію найбільш повно та адекватно, воно 

має на меті оптимальну реалізацію комунікативної функції тексту. Крім того, 

членування тексту, за І.Р. Гальперіним, ‒ це складний багатоаспектний процес, 

який залежить від функціональної спрямованості тексту, від його прагматичної 

установки. По-друге, це суб’єктивний процес, який залежить від задуму, 

прагматичної установки автора [52, с. 63-64]. Науковець відзначив, що у тексті, 

який не виконує естетико-пізнавальну функцію, головним принципом 

членування виступає логічна організація повідомлення [там само, с. 54].  

Як ми стверджували раніше, головними вимогами до дипломатичних 

текстів та до їх перекладу є недвозначність, чіткість та аргументованість у 

викладенні суті справи. Дроблення інформації на смислові відрізки, логічна 

послідовність і закономірність зв’язку забезпечують легке та однозначне 

opérations extérieures ». операцій». 
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декодування військово-дипломатичних текстів. Членування текстів на абзаци 

повинно ліквідувати можливість неадекватного сприйняття, допомогти 

однозначно зрозуміти оригінал та відтворити його в тексті перекладу. І.Р. 

Гальперін наголошує, що у дипломатичних документах прийнятий особливий 

вид членування тексту: «цифрові та буквені показники членування 

зустрічаються тут дуже часто» [52, с. 55].  

Останні дослідження говорять про потребу виділення окремого різновиду 

офіційно-ділового стилю – мови документів міжнародних організацій. Як 

стверджує дослідниця документів міжнародних організацій В.В. Калюжна, 

підстиль зазначених текстів не може відноситись до жодного із різновидів 

офіційно-ділового стилю, оскільки міжнародні організації, як правило, 

розглядають широке коло проблем, що торкаються як військових, так і 

політичних, економічних, юридичних проблем [74, с. 4]. За класифікацією, яка 

датується 1982 роком, документи міжнародних організацій поділяються на: 

-інформаційні (меморандуми, нотатки, звіти, повідомлення, заяви, 

доповіді, огляди, робочі документи сесій); 

-регламентуючі (устави, конституції, правила процедур, конвенції, 

договори); 

-заключні (резолюції, декларації); 

-резюмувальні (протоколи засідань, резюме дебатів) [там само, с. 5]. 

Для нашого дослідження військового перекладу нами були обрані деякі 

жанри заключних документів , а саме резолюції та рекомендації ПАРЄ. ПАРЄ 

готує, приймає та затверджує чотири види заключних документів: 

рекомендації, резолюції, консультативні висновки та директиви. Рекомендації – 

це пропозиції ПАРЄ, виконання яких лежить за межами компетенції Асамблеї, 

проте входять до компетенції урядів країн-членів Ради Європи. Резолюції 

включають рішення ПАРЄ з питань, щодо яких вона уповноважена діяти, або 

погляди, за які тільки вона несе відповідальність. Резолюції можуть бути 

адресовані національним парламентам [див. напр., 210].  

Дані жанри текстів відносяться до односторонніх документів зовнішньо-
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дипломатичного листування. Для підтвердження нашої тези нижче ми 

розглянемо структурні характеристики названих текстових жанрів, що 

належать до дипломатичного підстилю офіційно-ділового стилю. Резолюції та 

рекомендації ПАРЄ звернені до урядів країн та покликані інформувати про 

офіційну позицію Парламентської Асамблеї з того чи того 

зовнішньополітичного питання, давати оцінку подіям у світі, пропонувати 

способи розв’язання міжнародних проблем. Це дозволяє вважати резолюції та 

рекомендації особливими дипломатичними документами, такими, що сприяють 

зміцненню довіри між країнами, є прикладом нового підходу до вирішення 

актуальних світових проблем, можуть викликати широкий резонанс у світі, 

демонструють миролюбну зовнішню політику міжнародної організації.  

Резолюції та рекомендації належать до одного з трьох жанрових 

різновидів дипломатичних документів – документів інформативного плану 

[107, с. 61]. 

Хоча рекомендації та резолюції міжнародних організацій з міжнародних 

питань уважаються новим видом дипломатичних документів, що останнім 

часом увійшли в дипломатичну практику, вже можна визначити їх характерні 

риси: а) самостійний характер цих документів на відміну від документів, що 

виступають допоміжними щодо основного дипломатичного документа; б) 

поширеність цих документів у дипломатичній практиці; в) охоплення ними 

значного тематичного кола; г) особливий рівень адресанта – адресата; д) 

обов’язкове оприлюднення цих документів; е) невеликий обсяг текстів цих 

документів [102, с. 92-99]. У жанрах рекомендації та резолюції ПАРЄ, як і в 

інших дипломатичних документах, фахівці виділяють такі обов’язкові 

структурні елементи, як смислове ядро, аргументаційну частину й частину, що 

викладає факти [83, с. 73]. На практиці, на початку тексту завжди 

проставляється його назва, за винятком текстів, відсутність назви у яких є 

диференціальною та маркувальною ознакою. Назва кожного типу військово-

дипломатичного документа обумовлює не тільки інформацію, яка в нього 

закладається, а й форму. Таким чином, пресупозиція закладена в самій назві 
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типу тексту. А.П. Коваль, наприклад, зазначає, що назва різновиду документа 

зумовлює особливості викладу та побудови тексту документа, характеризує 

призначення та ступінь обов’язковості виконання положень, що в ньому 

викладаються, а також підвищує його інформативність [84, с. 28].  

В. Дресслер указував на те, що зв’язок заголовка та дискурсу пояснює 

існування глибинної структури тексту. Він уважає: якщо можна написати до 

будь-якої історії відповідний заголовок, то тоді заголовок повинен бути тісно 

пов'язаний з темою, або заголовок повинен бути семантичною конденсацією 

дискурсу [198, S. 64-71].  

Назва допомагає орієнтуватися у смисловій, архітектонічній, 

композиційній організації тексту і виконує функцію текстотворення. Важливим 

елементом жанрів тексту рекомендації та резолюції ПАРЄ є їхній 

інформаційний номер (скорочена назва), який стоїть перед повною назвою 

документа і представлений цифровим кодом – номенклатурною одиницею, в 

круглих дужках вказується рік. В тексті перекладу інформаційний номер 

ставиться після повної назви документа. 

Наведемо приклад структури жанру резолюція ПАРЄ: [288; 289] 

Résolution 1683 (2009)  

La guerre entre la Géorgie et la 

Russie: un an après 

Війна між Грузією і Росією: рік 

потому  

 Резолюція 1683 (2009) 

Смислове ядро як основна частина будь-якого дипломатичного документа 

містить суть питання, що розглядається в документі, є концентрованим 

вираженням позиції міжнародної організації з приводу конкретної проблеми. 

Аргументаційна частина, від якої насамперед і залежить обсяг тексту 

дипломатичного документа, покликана мотивувати причини звернення з 

дипломатичним документом, обґрунтувати позицію тієї чи тієї міжнародної 

організації, переконати в її правомірності, вплинути на читача документа. 

Частину, що викладає факти, не в усіх текстах дипломатичних документів 

можна виокремити як самостійний блок, проте саме тут міститься інформація 

про події, що стали приводом до дипломатичної дії. 
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Аналіз текстових жанрів рекомендація та резолюція ПАРЄ підтвердив, що 

не завжди структурні частини тексту дипломатичного документа розміщені у 

визначеній послідовності й мають чітку структуру викладу. Проте кожній 

частині притаманний певний комунікативний спосіб викладу. Смисловий центр 

тексту передається описово, опис змінюється на міркування, коли виникає 

потреба обґрунтувати позицію, а міркування переходить у розповідь, коли 

викладаються факти, що спричинили дипломатичну дію. Незважаючи на такі 

різні з першого погляду способи викладу, що поєдналися в одному тексті, усі 

структурні елементи перебувають у тісному взаємозв’язку й обумовлені один 

одним.  

Архітектоніка резолюцій та рекомендацій ПАРЄ виглядає так: 

1. жанр документа (Резолюція, рекомендація); 

2. назва документа; 

3. основна частина, яка розбивається на пункти, підпункти.  

За своєю структурою текстові жанри резолюція та рекомендація ПАРЄ є 

сукупністю зв’язаних за змістом і пронумерованих відповідним чином 

параграфів. Нумерація параграфів має практичне значення, оскільки полегшує 

технічну обробку та переклад цих текстів, допомагає уникнути плутанини і 

непорозумінь. Підтвердження цьому можна спостерігати на прикладі Резолюції 

1633 (2008) Наслідки війни між Грузією та Росією [282; 283]. 

Таблиця 2.3 

 Структура тексту оригіналу та перекладу  

Французька Українська 

1 RÉSOLUTION 1633 (2008) 2 НАСЛІДКИ ВІЙНИ МІЖ ГРУЗІЄЮ І 

РОСІЄЮ 

2 CONSÉQUENCES DE LA 

GUERRE ENTRE LA GÉORGIE 

ET LA RUSSIE 

1 РЕЗОЛЮЦІЯ 1633 (2008) 

3. 1. L’Assemblée parlementaire est 

fermement attachée à la quête de la paix 

3. 1. Парламентська Асамблея твердо 

дотримується пошуків миру та 
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et aux principes énoncés dans le Statut du 

Conseil de l’Europe. 

2. L’Assemblée condamne le 

déclenchement d’une guerre entre deux 

Etats membres de l’Organisation et 

déplore les souffrances humaines 

provoquées par cette guerre. 

22. l’Assemblée prie instamment la 

Géorgie et la Russie: 

22.1. de mettre en œuvre de façon 

inconditionnelle tous les points de 

l’accord de cessez-le-feu conclu sous les 

auspices de l’Union européenne… 

принципів, що закріплені в Статуті 

Ради Європи. 

2. Асамблея засуджує початок війни 

між двома державами-членами 

Організації, а також жалкує про 

викликані нею людські страждання. 

 

22. Асамблея закликає Грузію і Росію: 

22.1. виконати без яких-небудь умов 

всі пункти Угоди про припинення 

вогню, досягнутої за посередництва 

ЄС… 

Основну роль у композиції жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ 

відіграє такий технічний прийом, як суворе членування. Перш за все, текст 

ділиться на параграфи, а параграфи можуть бути поділені на абзаци. Поділ 

тексту на параграфи та абзаци з відповідною нумерацією, рубрикація і графічне 

розміщення частин тексту забезпечують комунікативну легкість, ясність та 

чіткість. Структура параграфів, що утворюють тексти, є різною, бо може 

містити від одного до кількох речень. Крім цього, параграф може містити також 

певну кількість відповідним чином пронумерованих абзаців. У такому випадку 

абзаци не є відокремленими, семантично незалежними одиницями, а пов’язані 

один з одним низкою логічного повідомлення. Завдяки такому композиційному 

малюнку текстові жанри резолюція та рекомендація ПАРЄ мають ясний і чіткий 

виклад матеріалу, що полегшує не тільки сприйняття його адресатом, а й сам 

процес перекладу цих документів. 

Аналіз військово-дипломатичних документів, що належать до жанрів 

нота, резолюція, рекомендація ПАРЄ та текстів їх перекладу висвітлює 

необхідність дуже уважного підходу до збереження структури цих документів. 

Чітка організація тексту, його розподіл на тематичні блоки є обов’язковим для 
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такого виду документів. Збереження композиції в тексті перекладу, що включає 

як зовнішню форму, так і внутрішній розподіл на смислові блоки, є домінантою 

перекладу дипломатичних документів, зокрема для жанрів нота, резолюція і 

рекомендація ПАРЄ. Усталена структура міжнародних документів становить 

результат тривалої міжнародної практики. Стосовно перекладу змісту кожного 

зі структурних блоків можна відмітити певну свободу вибору перекладацького 

методу, яку визначають внутрішньомовні системні та функціональні 

особливості тексту оригіналу і перекладу, але і ця свобода є обмеженою 

рамками дипломатичного стилю.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Унаслідок порівняльно-перекладацького аналізу було встановлено типові 

системні (міжмовні) розбіжності, зумовлені особливостями організації 

франкомовного та українського військових дискурсів, які реалізуються 

переважно на морфологічному рівні мови. Серед основних дискурсивних 

категорій, які формують каркас ФВД, виступаючи граматичними домінантами 

військового перекладу, було визначено категорію модальності, категорію 

персональності та категорію стану (діатези).  

Відповідно до даних порівняльно-перекладацького аналізу офіційно-

ділових документів, що належать до жанрів Оборонний кодекс, інструкція, 

нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ у функціонально-комунікативній 

системі ФВД, за критерієм абсолютної частоти вживання переважає 

об’єктивний тип модальності. Під час емпіричного розгляду п’яти обраних 

жанрів було виявлено різнотипні засоби вираження об’єктивної модальності як 

на морфологічному, так і на лексичному рівнях. 

Морфологічними засобами, які реалізують об`єктивну модальність у 

досліджених жанрах, виступають: 1) дійсний спосіб дієслів як показник 

відношення змісту висловлення до дійсності; 2) дійсний спосіб дієслів у 

значенні імперативності; 3) форми теперішнього часу для позначення наявного 

стану речей; 3) форми теперішнього часу у функції можливості за певних умов 

(у модальних аналітичних конструкціях «дієслово-зв`язка + інфінітив»); 4) 

модальні дієслова з семантикою (а) можливості виконання дії (pouvoir); (б) зі 

значенням необхідності дії (devoir); 5) модусні дієслова. Було з’ясовано, що 

морфологічні категорії дійсного способу, теперішнього часу та модальних 

дієслів за критерієм абсолютної частоти уживання характерні для всіх п’яти 

досліджених жанрів ФВД. 

Лексичними засобами вираження об`єктивної модальності в оригінальних 

текстах ФВД стали: 1) модальні слова (alors, donc); 2) прислівники 

(nécessairement). Як показав аналіз, лексичні засоби реалізації модальності 
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неоднорідно розподілені у текстовому корпусі ФВД і представлені переважно у 

жанрах тексту інструкція генерального штабу ЗСФ та Оборонний кодекс. 

У жанрі Оборонний кодекс переважають дієслова дійсного способу з 

імперативною семантикою, що пояснюється функціональною спрямованістю 

законодавчого підстилю: функція волевиявлення адресанта по відношенню до 

адресата. Жанр тексту інструкція Генерального штабу ЗСФ, який відзначається 

дещо меншим ступенем декларативності, ніж Оборонний кодекс, демонструє 

високу частоту уживання модальних дієслів, а також модальних слів та 

прислівників.  

Модальні слова як лексичні показники об’єктивної модальності 

практично не зустрічаються в дипломатичних жанрах резолюця і рекомендація 

ПАРЄ. Утім, резолюції та рекомендації вирізняються високою частотою 

використання перформативних дієслів і прислівників, що пояснюється 

стилістичними причинами (кліше та конструкції дипломатичного підстилю). 

До засобів відтворення модальності оригіналу в текстах перекладу на 

морфологічному рівні за критерієм абсолютної частоти уживання відносимо: 1) 

зворотні дієслова в аналітичних пасивних конструкціях (двочленний пасив без 

позначення суб’єкта дії; тричленний пасив із наявністю агенса; безособовий 

пасив); 2) пасивні конструкції типу «модальне дієслово + інфінітив»; 3) 

дієслова теперішнього часу дійсного способу у значенні імперативності; 4) 

еквіваленти і функціональні аналоги модальних дієслів оригіналу 

(словосполучення + постпозитивний інфінітив мати право). Згадані засоби 

характерні для передачі модальності у всіх досліджених жанрах ФВД. 

На лексичному рівні були встановлені жанрові особливості передачі 

модальності у перекладі. У текстових жанрах Оборонний кодекс та інструкція 

переважають такі засоби передачі модальності оригіналу: 1) прислівники у 

модальному значенні необхідно, обов`язково, активно; 2) обставинні 

прислівники, займенникові прислівники, з’єднувальні сполучники, сполучення 

модальних дієслів та кількісно-означальних прислівників, модальні 

словосполучення, які відображують логічний виклад думки (отже, таким 
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чином, потім, тоді, після цього, також, у цьому випадку). 

Прийомами відтворення морфологічних засобів реалізації модальності 

для всіх досліджених жанрів ФВД стали граматичні еквіваленти (дійсний 

спосіб, теперішній час); (б) для жанрів Оборонний кодекс та інструкція 

Генерального штабу ЗСФ були зафіксовані формальні граматичні 

трансформації без зміни змісту висловлення (поява категорії зворотності 

дієслова у перекладі; передача аналітичних конструкцій оригіналу через 

додавання модального дієслова або модального словосполучення + інфінітив). 

Прийоми формальної граматичної трансформації пов`язані з регулярними 

міжмовними перетвореннями і можуть розглядатись як репродуктивна 

стратегія перекладу.  

До прийомів передачі лексичних засобів вираження модальності у жанрах 

Оборонний кодекс та інструкція Генерального штабу ЗСФ відносимо (а) 

еквіваленти прислівників та модальних слів оригіналу; (б) функціональні 

аналоги модальних слів (відтворення лексичних засобів мови оригіналу 

морфологічними засобами мови перекладу). 

Згідно із даними порівняльно-перекладацького аналізу п’яти жанрів ФВД, 

категорія персональності представлена в них засобами трьох рівнів: 

морфологічного, лексичного та синтаксичного. До морфологічних засобів 

реалізації категорії персональності в текстах оригіналу належать флексії 

дієслів; особові займенники; неозначено-особові звороти із займенником on; 

безособові аналітичні конструкції з формальним підметом на зразок il y a, c’est.  

Лексичні засоби вираження категорії персональності охоплюють назви 

осіб – учасників комунікативної ситуації (референтів) та їхніх кореферентів. 

На синтаксичному рівні засоби вираження персональності у досліджених 

жанрах ФВД реалізуються (у порядку зменшення абсолютної частоти) в 

особових, безособових та неозначено-особових реченнях.  

Загалом для реалізації категорії персональності в текстах оригіналу 

притаманні категорії поліперсональності, змішаності та експліцитності. 

Серед прийомів відтворення категорії персональності досліджених жанрів 
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ФВД у перекладі, за даними аналізу, можна визначити такі жанрові 

особливості: 1) формально-граматичні трансформації морфологічного рівня без 

зміни змісту висловлення у всіх п’яти жанрах ФВД (передача неозначено-

особових речень оригіналу через граматичні еквіваленти мови перекладу – 

дієслова у 3-й особі множини та зворотно-пасивні дієслова із постфіксом -ся); 

2) заміна морфологічного засобу вираження персональності оригіналу 

лексичним засобом цільової мови у жанрах Оборонний кодекс та інструкція 

генерального штабу ЗСФ (відтворення французьких безособових конструкцій 

через лексичні контекстуальні відповідники українською мовою); 3) формальні 

синтаксичні трансформації без зміни змісту оригінального висловлення у 

жанрах резолюція ПАРЄ та інструкція Генерального штабу ЗСФ (відтворення 

безособових конструкцій вихідної мови шляхом повних двоскладних речень з 

використанням особового займенника-референта у перекладі). 

За результатами аналізу до формоутворювальних категорій ФВД, 

релевантних для військового перекладу, поряд із модальністю та 

персональністю, було віднесено категорію діатези, а саме – пасивний стан. У 

досліджених жанрах текстів ФВД значення пасивності реалізують складені 

іменні та дієслівні присудки, а також зворотні дієслова. Згідно із даними 

аналізу були встановлені жанрові особливості передачі категорії діатези в 

українському перекладі. Переважними засобами відтворення пасивних 

конструкцій у жанрах інструкція Генерального штабу ЗСФ та Оборонний 

кодекс  виступають граматичні еквіваленти цільової мови, серед яких (а) 

зворотні дієслова з постфіксом -ся; (б) віддієприкметникові присудкові форми 

із закінченнями -но, -то.  

Серед прийомів відтворення категорії пасивного стану ОТ у перекладі 

були встановлені формальні граматичні трансформації без зміни змісту та з 

частковою зміною змісту висловлення, зокрема: 1) транспонування однієї 

частини мови до іншої (транспозиція) для жанрів інструкція Генерального 

штабу ЗСФ, резолюціяПАРЄ; 2) заміна пасивного стану висловлення ОТ на 

активний стан у ПТ (заміна синтаксичних ролей) для жанрів інструкція, 
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резолюція та рекомендація ПАРЄ; (3) передача пасивного стану через активний 

шляхом уживання додаткових лексичних засобів (кліше дипломатичної фахової 

мови) для жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ. 

Спираючись на результати порівняльно-перекладацького аналізу 

оригіналу і перекладу текстів різних жанрів ФВД, можна стверджувати, що 

названі формальні граматичні трансформації (крім (3) не залежать від жанру 

тексту, оскільки у перекладі відбувається пристосування до граматичних норм 

цільової мови. Тому, за виключенням останньої,  такі трансформації можна 

вважати репродуктивною стратегією відтворення категорії стану. 

Проведений аналіз композиції у текстових жанрах Оборонний кодекс, 

інструкція, вербальна нота, резолюція, рекомендація ПАРЄ дозволяє 

стверджувати, що основним прийомом її відтворення у перекладі стає 

еквівалентність форми і змісту. Елементи зовнішньої структури як частини 

композиції Оборонного кодексу та інструкцій ФВД послідовно відтворюються 

в тексті перекладу: зберігаються ідентична ієрархія заголовків, глав, статей, 

пунктів, підпунктів, а також шрифт і кегль оригінального документа. 

Внутрішня змістова структура жанрів Оборонний кодекс та інструкція чітко 

відтворюється у перекладі згідно із послідовністю смислових частин оригіналу, 

зокрема, жанр, повна назва документа, скорочена назва документа, 

інформаційний номер та код, інтродуктивна, інформативна, фінальна частина і 

додатки.  

Переклад текстів дипломатичного підстилю ФВД, до яких належать 

жанри нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ, вимагає від перекладача 

дотримання внутрішньої змістової структури оригіналу у цільовому тексті: вид, 

назва, основна частина, параграфи. Проте було виявлено відхилення у 

зовнішній структурі оригіналу і перекладу для жанрів резолюція і рекомендація: 

у перекладі назва документа завжди передує позначенню його виду і номера, на 

відміну від вихідного тексту. У перекладі назв смислових блоків та їхнього 

мовного наповнення у жанрах нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ 

використовуються стандартизовані відповідники (для термінів та кліше) і 



116 

функціональні аналоги (для функціональних конструкцій з абсолютним 

стилістичним забарвленням і протокольних формул, характерних для офіційно-

ділового стилю та його дипломатичного підстилю). 

Отже, за результатами порівняльно-перекладацького дослідження, 

домінантами перекладу жанрів ФВД Оборонний кодекс, інструкція, нота, 

резолюція і рекомендація ПАРЄ стали: 1) відтворення модальності, 

персональності, діатези (стану) із переважним застосуванням репродуктивної 

стратегії перекладу для всіх досліджених жанрів ФВД; 2) еквівалентність 

форми для всіх досліджених жанрів ФВД і мінімальне варіювання внутрішньої 

змістової структури для жанрів резолюція і рекомендація ПАРЄ, що 

зумовлюється традиціями оформлення документів такого зразка у мові 

перекладу. 

Положення Розділу 2 відображені в публікаціях автора[26; 27; 28]. 
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РОЗДІЛ 3. ВІДТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ 

ЛЕКСИКИ ТА ІНТЕРДИСКУРСИВНИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ЖАНРІВ 

ФРАНКОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ В ПЕРЕКЛАДІ 

Словниковий склад будь-якої мови можна розподілити на 

загальновживану лексику (слова, які уживаються незалежно від місця 

проживання, професії та способу життя мовців) і лексику обмеженого вжитку, 

серед якої виділяють діалекти, жаргон та спеціальну (професійну) лексику. Для 

перекладу текстів ФВД релевантною в лексичному плані стає військова 

підмова, притаманна всім жанрам текстів військового дискурсу. Військова 

підмова є особливою формою існування мови, яка має професійну 

спрямованість. Центром цієї лексичної підсистеми є військова термінологія. 

Окремі аспекти термінології військової справи різних мов досліджено у працях 

Л. Л. Нелюбіна, В. Н. Шевчука, І. М. Матюшина, Є. А. Єліної, Р. Х. Салимової,  

Н. Д. Фоміної [117; 176; 177; 106; 67; 132; 155].  

Склад військової лексики розглядається у лінгвістиці з різних точок зору. 

Н.Д. Фоміна вважає військову лексику особливим прошарком лексичних 

одиниць, оскільки вони обслуговують спеціальну професійну галузь людської 

діяльності – організацію збройних сил, оперативно-тактичне мистецтво, 

виготовлення і практичне застосування зброї, називаючи будь-які артефакти, 

об’єкти і процеси військової справи. Водночас військова лексика може бути 

частиною стилістично недиференційованого словникового складу (належати до 

загальнонаціональної мови) та виступати засобом соціально-мовленнєвої 

характеристики її носіїв.  

У складі військової лексики виокремлюють військові терміни та 

військово-побутову лексику. Військові терміни – це слова або 

словосполучення, які відповідають поняттям військової справи. Військово-

побутова лексика є перехідним явищем між військовою термінологією і 

загальновживаним словником [155, с. 3–8]. 
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А.Н. Колгушкін розрізняє військову лексику за ступенем функціональної 

обмеженості використання лексичної одиниці та виділяє у складі військової 

лексики загальну, спеціальну (військову), загальнонаукову. [87, с. 10-12]. 

Р. Х. Салимова у військовій лексиці виокремлює термінологічну 

спеціальну лексику та професійну загальновживану лексику, яка є спеціальною 

мовною сферою, обмеженою рамками будь-якої професії, що перебуває між 

термінологічною лексикою та літературною загальновживаною лексикою [132, 

с. 1]. 

Є. А. Єліна, вивчаючи лексичний склад мови військовослужбовців, 

розділяє його на загальновживану та спеціальну військову лексику. До 

спеціальної відносить військову термінологію, військово-командні, військово-

ритуальні одиниці. Військова термінологія включає вузькі, власне військові 

терміни, термінологізовані одиниці, загальновживані терміни, 

терміносполучення та жаргонізми [67, с. 15]. 

Як зазначає В.В. Балабін у підручнику «Основи військового перекладу», 

військова лексика є особливим видом спеціальної лексики, оскільки в силу 

специфічної комунікативно-функціональної спрямованості вона перебуває на 

стику двох функціональних стилів мови ‒ офіційно-ділового та науково-

технічного [6, с. 254]. 

Більш того, за визначенням Ю.Г. Кочаряна, запропонованим у роботі 

«Функціональні особливості військово-морського сленгу», військова лексика 

включає не лише термінологію, до якої належать слова, що вживаються у 

зв’язку з військовими поняттями, але й емоційно забарвлені елементи 

військового лексикону, які є у більшості випадків стилістичними синонімами 

відповідних військових термінів. Найскладнішими для перекладу є військові 

терміни, які передають реалії дійсності, що не існують у іншій країні [95]. 

Згідно з визначенням, запропонованим М.К. Гарбовським, під військовим 

терміном слід розуміти «спеціальне найменування, яке має просту або складну 

формальну структуру (словосполучення), що співвідноситься з певним 

поняттям із сфери військової справи (військової науки, техніки, 
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життєдіяльності військ і таке інше), в семантичній структурі якого є сема 

“військовий”, “бойовий”» [57, с. 48]. 

В.Н. Шевчук надає таку дефініцію поняття «військовий термін»: слово 

або словосполучення, що використовується для позначення певного 

спеціального поняття, яке належить до того чи того розділу військової науки 

або до військової техніки [177, с. 8]. 

І. М. Матюшин розуміє під військовим терміном лексичну одиницю, яка 

виконує функцію номінації певного референта військової справи у сфері 

офіційної військової комунікації [106, с. 8]. 

Усі автори відзначили певні характеристики військової лексики і 

військової термінології. Але найбільш фундаментальний підхід у вивченні 

цього поняття запропоновано Л. Л. Нелюбіним. Науковець розглядає військову 

лексику з позицій військового перекладу. Він систематизує військову лексику 

на три основні групи: військову термінологію, військово-технічну термінологію 

та емоційно забарвлену військову лексику [119, с. 13]. 

У розумінні військового терміна автор виходить із лінгвістичного 

уявлення про терміни як слова і словосполучення спеціальної (наукової, 

технічної тощо) мови, створені або запозичені для точного визначення 

спеціальних понять та позначення спеціальних предметів у певній галузі знань. 

Вони відрізняються від слів загальновживаної мови чіткою семантичною 

окресленістю меж предметної галузі та специфічним відтворенням понять. 

Терміни не лише закріплюють поняття назвою, але і уточнюють його, 

відмежовуючи від суміжної галузі знань, тому вони повинні бути однозначні та 

лаконічні. Терміни з’являються унаслідок прагнення мови до ущільнення та 

достовірності в передачі інформації, яка може виключити можливість 

довільного та суб’єктивного її тлумачення [132, с. 94–95].  

У широкому розумінні під термінологією франкомовного військового 

дискурсу в цій роботі маються на увазі терміни або терміни-словосполучення, 

за допомогою яких у текстових жанрах ФВД передаються військові спеціальні 

поняття. Термінологічний склад аналізованих жанрів за своїм змістом, 
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структурою, походженням не є однорідним. Основною ознакою більшості 

жанрів текстів ФВД, релевантною для їх перекладу, стає терміносистема 

(термінологічний каркас) фахової мови у галузі військової справи. За даними 

термінологічного та стилістично-перекладацького аналізу, основними 

одиницями спеціальної військової лексики у досліджених текстових жанрах 

ФВД виступають: 

1. Позначення військових звань та посад. Наведемо приклад із жанру 

Оборонний кодекс: (1) La responsabilité et les pouvoirs de défense sont 

automatiquement et successivement dévolus au ministre de la defense… – Обов’язки 

та повноваження з питань оборони автоматично і поступово покладаються 

на міністра оборони… [261, р. 1; 260, с. 1];  

Розгляньмо приклади, добрані з жанру інструкція (2) INSTRUCTION N° 

2450 relative à la notation des officiers d'active et de réserve …. et des chefs de 

musique. ‒ ІНСТРУКЦІЯ № 2450 щодо атестування офіцерів діючої армії та 

офіцерів резерву …, начальників військових оркестрів [262; 263]. 

(3) Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection 

générale de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de 

gendarmerie, qui porte le titre de chef de l'inspection générale de la gendarmerie 

nationale. – Начальник Головного управління національної жандармерії має в 

своєму розпорядженні генеральну інспекцію національної жандармерії під 

керівництвом начальника генеральної інспекції національної жандармерії [268, 

р. 10;269, с. 9]. 

2. Назви родів військ: l'armée de terre – Сухопутні війська; l'armée de l'air 

– Військово-повітряні сили. Наведемо приклади з жанру інструкція: (1) 

INSTRUCTION N° 13020 relative à la notation de sous-officiers d'active de l'armée 

de terre. ‒ ІНСТРУКЦІЯ № 13020 про порядок атестування унтер-

офіцерського складу діючих підрозділів Сухопутних військ [264; 265]. 

(2) INSTRUCTION N° 2450 relative à la notation des officiers d'active et de 

réserve de la marine, de l'armée de l'air. ‒ ІНСТРУКЦІЯ № 2450 про атестування 

офіцерів діючої армії та офіцерів резерву ВМС, ВПС [262; 263]. 
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3. Номінація артефактів (об’єктів, предметів, зокрема видів зброї та їхніх 

компонентів), а також процесів, які стосуються планування, підготовки та 

проведення бойових дій – військова термінологія у вузькому сенсі. 

4. Назви військових установ, структурних підрозділів та міжнародних 

військових організацій: L'économat des armées ‒ Департамент фінансів ЗС, 

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe – Організація безпеки та 

співробітництва в Європі. Наведемо приклад із жанру Оборонний кодекс: (1) 

L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les 

commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la 

défense. ‒ Департамент фінансів ЗС очолює директор, який обирається із 

загального складу комісарів та призначається указом за пропозицією міністра 

оборони. 

Інший приклад ілюструє жанр рекомендація ПАРЄ: (2) l’Assemblée 

recommande au Comité des Ministres de rester en liaison avec l’Union européenne, 

les Nations Unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE), et les autres acteurs internationaux. ‒ Асамблея рекомендує, щоб 

Комітет Міністрів продовжував підтримувати зв’язок з ЄС, ООН, 

Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та іншими 

міжнародними акторами;  

Таким чином, можемо зробити висновок, що спеціальна лексика 

військової справи, яка становить певні труднощі під час перекладу документів 

ФВД, містить не тільки терміни, а й так звані військові реалії, які стосуються 

насамперед позначень родів військ, військових звань, посад і назв структурних 

підрозділів, установ та міжнародних військових організацій. У наступному 

підрозділі детальніше буде розглянуто типи спеціальної військової лексики, 

проаналізовано їх уживання у різних жанрах текстів ФВД, а також визначено 

прийоми їх відтворення у перекладних текстах. 
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3.1. Лексичний склад текстових жанрів ФВД та їх відтворення у 

перекладі 

3.1.1. Спеціальна військова лексика жанрів Оборонний кодекс та 

інструкція Генерального штабу ЗСФ в оригіналі і перекладі. 

 Мова жанрів тексту Оборонний кодекс та інструкція Генерального 

штабу ЗСФ на лексичному рівні їх перекладу представлена як спеціальною 

(термінологічною) лексикою, так і загальновживаними словами, кількісне і 

якісне співвідношення яких варіюється залежно від призначення, тематики 

документів, їхньої юридичної сили та потенційного кола читацької аудиторії. 

Загальновживана фонова лексика використовується в різних мовних сферах, 

зрозуміла будь-якому носієві мови та виконує основну комунікативну функцію, 

забезпечує зрозумілість і доступність документів ФВД. Цей найстійкіший 

прошарок лексики активно використовується для творення і трансферу нових 

похідних лексем і конструкцій. Спеціальна лексика – це слова і поєднання слів, 

що позначають поняття певної галузі знання або діяльності, до складу якої 

можуть входити терміни та термінологічні словосполучення.  

Терміни та терміносполучення повинні бути однозначними. Вживання 

багатозначних слів призводить до помилкового ототожнення різних думок. 

Однозначність припускає використання одного терміна в одному і тому ж 

значенні, який може означати тільки одне поняття. Проблеми з дотриманням 

цього правила виникають нерідко через прагнення до так званої «елегантної 

різноманітності». Деякі вчені говорять про існування безперервної тенденції 

утворення полісемічних та омонімічних термінів. Значення терміна 

відрізняється від значення, з яким він уживається у загальнонаціональній 

літературній мові, або якщо у межах фахової мови використовується тільки 

один із лексико-семантичних варіантів полісемічного слова. Однією з причин 

цього явища Ф.А. Циткіна зазначає постійний процес «диференціації наукових 

понять і «розхитування» первісно однозначного терміна в процесі його 

вживання та подальше доосмислення його поняття» [159, с. 53]. Цей процес 
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подібний до процесу зміни значень лексичних одиниць загальномовного 

словникового складу.  

Для ілюстрації скористаємось прикладом, який наведено у праці Л.А. 

Янкової і В.С. Лесневського «Мова та стиль дипломатичних документів», де 

автори розрізняють значення терміна «імунітет»залежно від сфери 

функціонування:  

медичний термін – несприйнятливість організму до збудників 

захворювання; 

юридичний термін – виключне право не підкорятись деяким загальним 

законам, яке надається особам, що обіймають особливе становище у державі; 

дипломатичний термін – 1) сукупність прав та привілей, які надаються 

дипломатичним представникам іноземних держав; 2) недоторканність особи 

дипломатичного представника [185, с. 26]. Термін «імунітет» є міжгалузевим 

терміном-полісемантом. Міжгалузеві терміни в нашій роботі розуміються як 

такі, що, маючи одну й ту саму мовну форму, можуть позначати різні явища, 

процеси, об’єкти та використовуватись у кількох споріднених або віддалених 

галузях.  

Перекладацький аналіз жанрів ФВД показав, що поряд зі спеціальною 

військовою та воєнною лексикою простежується активне функціонування 

економічної, юридичної, дипломатичної термінології. Як було вже зазначено, 

спеціальна лексика у текстах ФВД представлена по-різному, залежно від жанру 

документа або його композиційної частини.  

Такі жанри, як наприклад, Оборонний кодекс, або інструкції, розміщені в 

офіційному бюлетені Збройних сил Франції, у багатьох випадках містять 

правничу термінологію. Отже, навіть на прикладі лише двох жанрів текстів 

ФВД можна стверджувати, що поряд із переважаючим вживанням 

термінологічної лексики військової справи у згаданих жанрах ФВД задіяні ще 

інші терміносистеми, що обов’язково відбивається у перекладі  

На це звертає увагу В.В. Калюжна, яка вважає, що в офіційних 

документах спостерігається ситуативне закріплення певної частини з 
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термінології економіки та юриспруденції [74, с. 98]. На нашу думку, в 

офіційних документах ФВД економічна, правова, дипломатична термінології 

закріплені як у ситуативному, так і у внутрішньо-текстовому плані, тобто 

уживання термінів залежить не лише від екстралінгвістичних факторів 

комунікативної ситуації, а і від жанрової специфіки військового документа. Під 

час термінологічного і порівняльно-перекладацького аналізу ми зіткнулись із 

випадками, коли невійськова термінологія набуває рівнозначного статусу в 

офіційному документі ФВД поряд із військовою.  

Отже, за результатами проведеного термінологічного дослідження були 

визначені маркери спеціальної військової лексики у текстових жанрах ФВД, а 

також було розглянуто особливості їх відтворення у перекладі. Так, спеціальну 

лексику, яку вживають у текстових жанрах Оборонний кодекс та інструкція 

Генерального штабу ЗСФ франкомовного військового дискурсу, можна 

диференціювати на кілька типів. Перший тип охоплює фахові терміни 

військової справи. 

Під фаховими термінами, релевантними для військового перекладу 

текстів ФВД, маються на увазі термінологічні одиниці різних словотворчих 

типів, які належать до терміносистеми військової справи і задовольняють 

стандартним вимогам до терміна. Серед таких стандартних вимог (семантичних 

особливостей «ідеального» терміна) вітчизняні дослідники називають, зокрема: 

1) систематичність; 2) дефінітивність, тобто наявність чіткого визначення 

відповідного поняття; 3) відносну незалежність від контексту; 4) точність та 

лаконічність; 5) однозначність в межах однієї терміносистеми; 6) відсутність 

синонімічності; 7) експресивну нейтральність [66, с. 14-15]. 

Серед словотворчих типів термінів у роботах із термінознавства 

виділяються (а) терміни-кореневі слова; (б) похідні терміни, утворені за 

допомогою префіксації або суфіксації; (в) терміни- складні слова; (г)терміни-

словосполучення; (д) терміни-абревіатури; (е) символи; (є) номенклатура [там 

само, с. 13]. Значного поширення в сучасній військовій терміносистемі набули 

саме терміни-словосполучення, що на сучасному етапі є одним із основних 
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засобів термінологічної номінації. Аналітичні терміни мають виразні 

систематизовані властивості, ними легше передати ієрархічні відношення, 

належність до класифікаційного ряду, який ґрунтується на родо-видовому 

співвідношенні понять.  

Наведемо приклад на матеріалі жанру Оборонний кодекс: (1) La stratégie 

de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques 

susceptibles d'affecter la vie de la Nation … ‒ Стратегія національної безпеки має 

за мету виявлення загроз і ризиків, які можуть плинути на життя країни… 

[259, р. 1; 260, с. 1]. Термінологічне словосполучення терміносистеми 

військової справи stratégie de sécurité nationale, яке зафіксоване у словнику, 

перекладається за допомогою еквівалента – багатоосновного терміна 

«стратегія національної безпеки». Еквівалент – стала лексична відповідність, 

яка повністю збігається із значенням іншомовного слова-терміна [246, с. 146].  

Наведемо інший приклад з того самого джерела: (2) La politique de défense 

a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre 

les agressions armées. ‒ Метою політики оборони є забезпечення 

територіальної цілісності та захисту населення від збройної агресії. Elle 

contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la 

sécurité nationale. ‒ Вона сприяє боротьбі проти інших загроз, які ставлять під 

загрозу національну безпеку. [там само, р. 1; с. 1].  

На прикладі цього фрагмента бачимо, що Politique de défense, agression 

armée та sécurité nationale є термінологічними словосполученнями 

терміносистеми військової справи, які передаються в тексті перекладу як 

«політика оборони», «збройна агресія» та «національна безпека» за допомогою 

термінів-словосполучень, які зафіксовані у словнику [246 , с. 34; 77; 146]. 

Розглянемо ще один приклад із Оборонного кодексу: (3) L'état de siège ne 

peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent 

résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. ‒ Надзвичайний стан 

може бути оголошено наказом Ради міністрів у разі неминучої загрози в 

результаті зовнішнього нападу або збройного повстання. ‒ [259, р. 11; 260, с. 
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11]. 

Термінологічне словосполучення терміносистеми військової справи état 

de siège передається українською в тексті перекладу за допомогою терміна-

словосполучення «надзвичайний стан», зафіксованого у словнику [246, с. 205]. 

Проілюструємо аналогічні прийоми відтворення «чистих» термінів військової 

справи на матеріалі жанру Оборонний кодекс: 

(4) En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, 

soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières 

prévues à l'alinéa suivant. ‒ У разі виникнення загрози, ці заходи можуть 

полягати у впровадженні загальної мобілізації або у попередженні, що 

визначено у статті L. 2141-1, або спеціальних положеннях у наступному 

пункті [261, р. 1; 260, с. 1].  

Mobilisation générale є термінологічним словосполученням військової 

справи, в тексті перекладу перекладається терміном-словосполученням 

«загальна мобілізація» [246, с. 140]. 

(5) Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit 

pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel à des militaires d'un 

grade supérieur d'un autre corps statutaire au sein de la même armée …. ‒ Коли 

загальний порядок підпорядкування статутної структури не передбачає 

наявність військовослужбовця вищого за званням представленої сторони в 

суді, звертаються до військовослужбовця вищого за званням іншого 

структурного підрозділу того ж виду ЗС… [259, р. 482; 260, с. 480]. 

Термінологічне словосполучення hiérarchie militaire перекладається 

українською без урахування внутрішньої форми терміна-оригіналу («військова 

ієрархія»), а з огляду на усталену форму даного терміна в мові перекладу, тобто 

як «порядок підпорядкування». Прийомом перекладу є термін-

словосполучення, зафіксований у словнику [235, с. 561]. 

Розгляньмо передачу термінів військової справи на матеріалі текстів 

жанру інструкція Генерального штабу ЗСФ: 

(6) La notation des officiers des armées est définie dans la présente instruction. 
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‒ В цій інструкції дано визначення атестування офіцерів ЗС [262, р.2; 263, с. 2]. 

Термін військової справи notation des officiers відтворюється в тексті перекладу 

терміном-словосполученням «атестування офіцерів», що є повним лексичним 

еквівалентом терміна-словосполучення вихідної мови [235].  

(7) La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant une 

période de congé de reconversion supérieure à dix jours ouvrés par mois est  

réduite… ‒ Грошове забезпечення військовослужбовця, який отримує 

додатковий дохід під час періоду перепідготовки, що перевищує десять 

робочих днів на місяць, скорочується… [270, р. 25; 271, с. 23]. 

Термін військової справи rémunération перекладається еквівалентним 

терміном-словосполученням «грошове забезпечення» [235,  с. 125].  

Необхідно зазначити, що останній приклад ілюструє вживання терміна-

омоніма «грошове забезпечення» у перекладі, який отримує термінологічний 

статус лише в контексті названого жанру тексту військового дискурсу (в 

даному випадку інструкції як жанру тексту нормативно-правого підстилю 

ФВД). На противагу цьому, термін оригіналу rémunération належить до 

фахових термінів військової справи, про що свідчить його фіксація як у 

термінологічному словнику, так і в звичайному двомовному словнику з 

позначкою військовий [див. 235; 244]. 

Другим типом спеціальної лексики військової справи, релевантним для 

перекладу текстових жанрів ФВД, стали міжгалузеві терміни та 

словосполучення. Наведемо кілька прикладів із документів ФВД, що належать 

до жанру Оборонний кодекс: 

(1) Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, 

après rapport de la commission. ‒ Бюджет розробляється і затверджується 

академією після доповіді адміністративно-фінансової комісії [259 р. 241; 260, 

с. 239]. Термін budget відтворюється в тексті перекладу терміном-еквівалентом 

«бюджет», який належить до міжгалузевих термінів (за іншою класифікацією, 

термінів-полісемантів) вихідної та цільової мов. Полісемія цього терміна 

полягає у його функціонуванні в межах кількох різних терміносистем, окрім 
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військової справи, серед яких необхідно назвати насамперед економіку і 

політику. Окрім того, слід підкреслити, що термін є інтернаціоналізмом, тому 

його полісемантичність не викликає труднощів під час перекладу. 

 (2) Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :ordonner la 

remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement. ‒ 

Коли оголошується надзвичайний стан, військові органи влади мають право: 

конфіскувати зброю та боєприпаси, а також проводити їх пошук та знищення 

[261, р. 14; 260, с. 15]. 

Оригінальне словосполучення Remise des armes et munitions в 

ізольованому вигляді належить до нейтральних словосполучень із 

функціональним компонентом стилістичного забарвлення. Утім, без контексту 

лексема remise входить, з одного боку, до словникового складу одиниць 

загальновживаної лексики, які не мають термінологічного статусу, з другого 

боку, вона може становити термін-полісемант. У контексті наведеного 

фрагмента словосполучення з компонентом remise набуває статусу 

міжсистемної мовної одиниці (за опозицією «термін-нетермін»). Одиниця 

загальновживаної лексики у складі словосполучення стає терміном завдяки 

вживанню в законодавчому документі жанру Оборонний кодекс та 

відтворюється контекстуально як «конфіскувати зброю та боєприпаси».  

Слід підкреслити, що існує фаховий термін військової справи remise des 

armes, який перекладається як «капітуляція, здавання в полон», у цьому 

випадку саме контекст унеможливлює вживання еквівалентного 

словосполучення [235, с. 714]. Тому перекладач послуговується таким 

прийомом, як логічний розвиток поняття. 

Наведемо приклад на матеріалі текстового жанру інструкція: (3) Le 

processus de notation obéit aux dispositions fixées par l'instruction, c'est-à-dire un 

processus à deux niveaux. ‒ Атестаційний процес, що регулюється визначеними 

інструкцією положеннями, є двоступеневим процесом [262, р. 55; 263, с. 55]. 

Міжгалузеве термінологічне словосполучення processus de notation, в 

розглянутому контексті відноситься до галузі військової справи, а без 
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контексту уживається переважно у галузі освіти. У наведеному фрагменті 

словосполучення перекладається еквівалентом «атестаційний процес». 

Наведемо інші приклади уживання міжгалузевих термінів у жанрі тексту 

Оборонний кодекс та їхнього відтворення у перекладі українською мовою: 

(4) Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du 

commissariat des armées est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur 

les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits. ‒ У 

рамках своїх фінансової та бухгалтерської діяльності інтендантської служби 

ЗС відповідає за планування витрат за позиками, які були отримані від 

головного розпорядника. Вона може передавати ці кредити [259, р. 235; 260, с. 

233]. Оригінальний фрагмент демонструє використання терміна, який входить 

до терміносистеми іншої галузі знань, і, таким чином, до іншого дискурсу: 

crédits. Водночас уживання цього терміна в тексті ФВД надає йому 

термінологічного статусу в терміносистемі військової справи, тому його можна 

віднести до міжгалузевих термінів-омонімів. У перекладі він непослідовно 

відтворюється за допомогою термінологічної синонімії: «позики», «кредити». 

(5) L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer, dans 

les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs 

donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants. ‒ 

Завдання Органу соціального управління ЗСФ полягає у керуванні, у випадках 

встановлених наказом МО, прибутками від майна чи цінностей, дарованих або 

заповіданих управлінню з метою соціального захисту підопічних [259, р. 415; 

260, с. 413]. Наведений фрагмент ілюструє аналогічний випадок уживання у 

військовому дискурсі терміна revenus, який входить до терміносистеми 

економіки. В законодавчому жанрі тексту Оборонний кодекс він стає 

міжгалузевим терміном військової справи.  

 (6) Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration 

dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre 

compte à la première séance du conseil. ‒ Комітет в обмеженому складі може 

приймати рішення в рамках своїх повноважень, наданих йому 
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адміністративною радою, та прозвітувати перед нею на першому ж засіданні 

[259, р. 214; 260, с. 213]. Délégation – повноваження [248]. Наведений приклад 

характеризується уживанням в оригіналі лексеми délégation, яка без контексту 

становить водночас міжсистемну мовну одиницю, що може не мати 

термінологічного статусу, а також належить до міжгалузевих термінів-

полісемантів. Навіть у межах однієї терміносистемі військової справи даний 

термін має кілька значень: «апарат уповноваженого міністра збройних сил»; 

«грошовий атестат»; «право розпорядження»; «передача повноважень»; 

«повноваження». 

Контекст висловлення і конкретної змістової частини Оборонного 

кодексу Франції нівелює внутрішню полісемію, тому перекладач обирає 

значення терміна, керуючись дискурсивними, жанровими і змістовими 

ознаками мовного оточення оригіналу. 

(7) En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le 

directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et 

l'imputation. ‒ У випадку крадіжки, втрати чи пошкодження предмету колекції 

директор музею проводить службове розслідування з метою виявлення та 

покарання винних [259, р. 214; 260, с. 213]. У даному прикладі можна 

зафіксувати уживання терміна, що належить до терміносистеми кримінального 

права: vol – «крадіжка». Таким чином, розміщення цього терміна у тексті ФВД 

надає йому статус міжгалузевої термінологічної одиниці [249]. 

Третім типом спеціальної лексики, що становить труднощі перекладу 

текстових жанрів Оборонний кодекс та інструкція Генерального штабу ЗСФ, 

стали власні назви як окремий підвид реалій. 

Аналізовані текстові жанри ФВД мають високу частоту вживання 

власних назв. Власні назви, на відміну від загальних, служать для виділення 

названого ними об’єкта з низки подібних для його індивідуалізації та 

ідентифікації; виділяється наступна класифікація власних назв: антропоніми – 

імена людей; топоніми – географічні назви; теоніми – назви божеств; зооніми – 

клички тварин; астроніми – назви небесних тіл; космоніми – назви зон 
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космічного простору і сузір’їв; хрононіми («квазівласні імена») – назви 

відрізків часу, пов’язані з історичними подіями; ідеоніми – назви об’єктів 

духовної культури; хрематоніми – назви об’єктів матеріальної культури; 

ергоніми – назви об’єднань людей: товариства, організації тощо; гідроніми – 

назви водоймищ; етноніми – назви народів, етнічних груп [76, с. 187]. У 

традиційному перекладознавстві описані перекладацькі прийоми, які 

застосовуються під час перекладу власних імен. У більшості випадків такі 

процеси складно назвати перекладом як таким, оскільки, як правило, власні 

імена транскрибуються або транслітеруються. Проте, в деяких випадках, власні 

імена можуть перекладатись.  

В аналізованих документах частіше за все зустрічаються ергоніми, які 

неодноразово були об’єктом дослідження вітчизняних перекладознавців. Так, 

П.А. Матюша у своїй дисертації відносить загальні назви військових структур 

франкомовних країн до складених військових термінів тобто роздільно 

оформлених мовних одиниць, які мають різноманітні                    синтаксичні 

зв’язки між компонентами, та відносить їх до стійких словосполучень [105, с. 

39].  

Під загальними назвами військових структур він розуміє, передусім, 

складові частини конкретних назв, які, на відміну від останніх, ідентифікують, 

здебільшого, абстрактні поняття і належать до конкретних як родове до 

видового. Дослідник виокремлює окрему групу ергонімів – військові ергоніми. 

До них він відносить назви одиничних військових організаційних структур, до 

яких належать назви штабів, управлінь, департаментів, підрозділів, науково-

дослідних закладів оборонної галузі та інші назви військових структур. Усі 

вони характеризуються співвіднесенням із одиничним денотатом, 

диференціацією однакових речей, поступовою втратою етимологічного 

значення, специфікою написання, значеннєвою актуалізацією в мовленні, 

віддзеркаленням у свідомості як уявлення, а не поняття на відміну від 

загальних назв [там само, с. 41].  

У досліджених текстах було знайдено досить велику кількість військових 
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реалій, у тому числі ергонімів. Наведемо приклади, добрані з текстового жанру 

інструкція Генерального штабу ЗСФ: 

(1) La gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la 

défense pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à 

des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national. ‒ Національна 

жандармерія підпорядковується міністру оборони під час виконання 

військових завдань, а саме під час виконання завдань за межами території 

держави [268, р. 7; 269, р. 6]. 

Перекладаючи військову реалію-ергонім у наведеному фрагменті, 

перекладач послуговується традиційним прийомом калькування. 

(2) L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer 

de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général 

de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les 

missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions 

du ministre de l'intérieur. – Генеральна інспекція національної жандармерії 

забезпечує виконання вказівок міністра внутрішніх справ і начальника 

Головного управління національної жандармерії, проводить інспекцію                         

та виконує особливі завдання, визначені міністром внутрішніх справ                         

[268, р. 9; 269, р. 8]. 

Для відтворення ергоніма перекладач уживає прийом поелементного 

калькування зі зміною порядку слів (системна трансформація форми оригіналу 

без зміни змісту). 

(3) L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement 

public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et 

financière. – Вища національна школа передових технологій є державним 

закладом, автономним в адміністративному та фінансовому планах [268, р. 

18; 269, с. 17]. Переклад власної назви здійснено за допомогою калькування. 

(4) La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de 

sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. – Пожежно-

рятувальна бригада Парижа є військовою частиною інженерних військ [268, р. 
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30; 269, с. 29]. Переклад назви структурного підрозділу був зроблений за 

допомогою конкретизації sapeurs-pompiers – пожежно-рятувальна. 

(5) Instruction N° 2450 relative à la notation des officiers d'active et de réserve 

de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, 

du service des essences des armées et des chefs de musique. - Інструкція № 2450 

щодо атестування офіцерів діючої армії та офіцерів резерву СВ, ВМС, ВПС, 

військово-медичної служби, служби паливно-мастильних матеріалів, 

начальників військових оркестрів [262; 263]. 

У перекладі перекладач використовує термінологічний еквівалент на 

позначення реалії-ергоніма. 

Розглянемо приклади на матеріалі жанру тексту Оборонний кодекс: 

(6) L'économat des armées a pour objet le soutien logistique et la fourniture de 

services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France 

et à l'étranger. – Основним завданням Військового департаменту фінансів є 

матеріально-технічне забезпечення, постачання товарів, послуг для військових 

частин, які знаходяться на території Франції та за її межами [261, р. 48; 260, 

с. 46]. У даному прикладі має місце вживання неологізму «військовий 

департамент фінансів» для перекладу військової реалії-ергоніма, оскільки 

реалія économat des armées відсутня у мові перекладу. 

 (7) Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de 

l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement. – Інтендантська 

служба збройних сил займається питаннями харчового, речового, майнового 

забезпечення військовослужбовців [261, р. 50; 260, с. 49]. 

Відтворюючи реалію-ергонім Service du commissariat des armées 

перекладач уживає функціональний аналог поняття, уживаного у мові 

оригіналу, який є традиційним для цільової мови: «інтендантська служба 

збройних сил». 

Труднощі перекладу назв військових структур полягають у їхній 

дуалістичній природі, оскільки вони функціонують у тексті в ролі власних назв 

(одиниць, що позначають професійні об’єднання людей, які разом здійснюють 
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певний вид діяльності), а їхні складники за всіма ознаками можна віднести до 

розряду військової термінології тому, що загальні назви військових структур 

утворені складеними військовими термінами. Переклад частини ергонімів 

відбувається шляхом калькування. Калькування – особливий вид запозичення, 

коли структурно-семантичні моделі мови-джерела відтворюються поелементно 

(поморфемно) матеріальними засобами мови-приймача. Розрізняють повне та 

часткове калькування. При повному калькуванні слова, або словосполучення 

перекладаються буквально. Точна калька в лексичному і семантичному 

відношеннях повністю збігається із відповідником у мові-джерелі. При 

частковому калькуванні вислови частково перекладають, а частково будують з 

іншомовного матеріалу чи за іншомовним зразком: La gendarmerie nationale ‒ 

Національна жандармерія; l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées - 

Вища національна школа передових технологій. Наприклад: La gendarmerie 

nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois. ‒ 

Національна жандармерія – вид збройних сил, завданням якого є слідкувати за 

дотриманням законів [259, р. 35; 260, с. 34].  

Прикладом використання такої перекладацької трансформації, як 

конкретизація, може бути Le service des essences des armées ‒ Служба паливно-

мастильних матеріалів збройних сил. Наведемо фрагменти висловлень: Le 

service des essences des armées est un service interarmées. ‒ Служба                       

паливно -мастильних матеріалів Збройних сил є міжвидовою службою              

[259, р. 71; 260, с. 70].  

 Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en 

œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique 

énergétique du ministère de la défense. – Служба паливно-мастильних матеріалів 

збройних сил бере участь у плануванні та створенні бази паливних матеріалів 

для збройних сил, а також в розвитку енергетичної політики Міністерства 

оборони [там само]. 

Вилучення окремих слів можна спостерігати на рівні словосполучення: 

La gestion financière et comptable – Фінансове управління; Le service de santé et 
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de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ‒ Медична служба 

пожежно-рятувальної бригади Парижа. Наведемо приклади на рівні речення: 

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 

participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux 

articles R. 1321-11 à R. 1321-15. ‒ Медична служба пожежно-рятувальної 

бригади Парижа бере участь у виконанні завдань, передбачених у статтях R. 

1321-11 - R. 1321-15 [259, р. 56; 260, с. 55]. На прикладі наведеного фрагмента 

бачимо, що компонент de santé вилучено з перекладу. 

Проілюструємо приклад відтворення ергоніма у Оборонному кодексі, 

який становить реалію іншого типу і виду інституційного дискурсу: 

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant 

de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. ‒ Адміністративна рада 

скликається її головою в разі необхідності і принаймні три рази на рік [259, р. 

49; 260, с. 48]. У прикладі спостерігаємо уживання реалії-ергоніма Conseil 

d'admi nistration, який може функціонувати не лише у межах військового 

дискурсу. З функціонального погляду названий ергонім належить до одиниць 

політичного дискурсу та його підвиду – адміністративного дискурсу. У 

перекладі ергонім відтворюється прийомом повного калькування.  

Перекладаючи французькі назви військових структур українською мовою, 

необхідно враховувати ступінь розвитку та розгалуженості військової 

терміносистеми кожної мови, а також розбіжності у штатно-організаційній 

структурі збройних сил відповідної країни. У відтворенні реалій – ергонімів 

мовою перекладу в жанрах Оборонний кодекс та інструкція Генерального 

штабу ЗСФ спостерігаємо лексичні й граматичні трансформації, які 

відбуваються комплексно. До семантичних трансформацій французьких 

ергонімів належать такі: конкретизація, додавання та вилучення окремих слів, 

які переважно зустрічаються в перекладі жанру тексту Оборонний кодекс. 

Отже, під час аналізу військових реалій-ергонімів були встановлені жанрові 

особливості їх передачі у перекладі. Для жанру інструкція Генерального штабу 

ЗСФ переважає стратегія репродуктивного перекладу ергонімів з прийомами 
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уживання еквівалентів, повного та часткового калькування. У перекладах 

жанру Оборонний кодекс були зафіксовані частотні прийоми передачі ергонімів 

через неологізми, конкретизацію та вилучення компонентів власної назви. 

Тобто в даному випадку можна говорити про переважне застосування стратегії 

адаптивного перекладу ергонімів. 

3.1.2. Лексичні особливості жанрів тексту нота, резолюція ПАРЄ, 

рекомендація ПАРЄ та їх відтворення у перекладі українською мовою. 

Мові дипломатичних документів у перекладацькому та стилістичному 

плані присвячено значну кількість праць, зокрема Р.Ф.Возної, В.В.Калюжної, 

С.Г.Саєнка, які розглядають конкретні аспекти цього типу текстів [43а,; 74; 

135]. Деякі науковці не виділяють мову дипломатичних документів як 

самостійну, вважаючи її складовою частиною офіційно-ділового стилю. К.А. 

Логінова, наприклад, відносить дипломатичні документи до текстів офіційно-

ділового стилю та констатує лише те, що лексичні та синтаксичні особливості 

ділового стилю напряму залежать від жанру та змісту документа [99, с. 187]. 

Більшість дослідників 80-х років ХХ століття виокремлюють дипломатичні 

документи вже як складову окремого підстилю офіційно-ділового стилю [52; 

181, с. 16-24]. Дослідження проблеми перекладу термінів загалом знаходимо у 

працях В.І. Карабана, С. Влахова та С. Флоріна, Т. Кияка, І. Матюшина, 

О. Зарума-Панських [75; 42; 81; 70; 71]. Але не можна вважати вичерпним саме 

висвітлення проблематики якості відтворення термінів військової дипломатії у 

французько-українському перекладі. Термінологія у сфері військової 

дипломатії виконує важливу роль у сучасному міжнародному житті, а якість 

перекладу впливає на прийняття важливих для країни рішень. Терміни 

дипломатії, як і будь-які інші терміни, в ідеалі прагнуть однозначності, 

стилістичної нейтральності у межах своєї сфери застосування, входять до 

певних термінологічних рядів. Разом із тим, навіть у цій сфері слід зазначити, 

що терміносистема дипломатії містить елементи інших терміносистем: 

політики, економіки та юриспруденції, які можуть ускладнювати переклад. Це 
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явище знаходить своє пояснення у самому характері функціонування 

дипломатичних документів франкомовного військового дискурсу та історії 

їхнього виникнення. Загальновживані лексичні одиниці літературної мови, які 

входять до складу текстових жанрів ФВД, вирізняються не тільки сферою 

функціонування, а й тим, що за допомогою відповідних частин мови до їхнього 

значення додається «прикріпленість» до дипломатичних або військово-

дипломатичних документів.  

Аналіз лексичних особливостей жанрів нота, резолюція та рекомендація 

ПАРЄ засвідчує, що компоненти цих лексичних верств складають злагоджену 

взаємообумовлену систему дипломатичного підстилю. Лексичною основою 

будь-якого дипломатичного документа франкомовного військового дискурсу є 

загальновживана лексика з використанням суспільно-політичної лексики. До 

цього шару лексики належать поняття, пов’язані з політичним та суспільним 

устроєм держави, політичними партіями та організаціями. Інший шар – це 

спеціальна лексика. Спеціальна лексика, релевантна для перекладу текстових 

жанрів ФВД, є основним стрижнем, навколо якого будується весь документ. До 

неї можна віднести назви дипломатичних установ військового співробітництва, 

органів, процедур, посад, назви дипломатичних документів та їхніх частин, 

військових термінів тощо. Відсоток використання кожного лексичного шару не 

є однаковим. Якщо загальновживана лексика разом із суспільно-політичною 

лексикою  складає більшість елементів, то спеціальна лексика створює 

«військово-дипломатичний фон» документа ФВД.  

Спеціальну лексику, яку вживають у документах жанрів нота, резолюція 

та рекомендація ПАРЄ, можна диференціювати за кількома типами. Першим 

типом спеціальної військової лексики, що формує специфіку перекладу 

дипломатичних текстів ФВД, виступають фахові терміни військової справи. 

Переклад військового терміну терміном, який належить до 

терміносистеми військової справи, ми можемо спостерігати на прикладі жанру 

тексту резолюція ПАРЄ: (1) Le recours sans distinction à la force et l’utilisation 

d’armes par les troupes géorgiennes et russes dans des zones civiles peuvent être 
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considérés comme des crimes de guerre… ‒ Хаотичне застосування сили і 

озброєнь як грузинськими, так і російськими військами в районах із цивільним 

населенням може розглядатися як військовий злочин… [282, р. 2; 283, с. 2]. 

Словосполучення crime de guerre є військовим терміном та перекладається 

терміном-відповідником «військовий злочин» [222, с. 203 ]. 

Наведемо приклади, добрані з жанру тексту вербальна нота військової 

місії Посольства Франції в Україні: (2) La mission militaire près l’ambassade de 

France présente ses compliments au Ministère de la defense d’Ukraine… ‒ 

Військова місія при Посольстві Франції в Україні засвідчує свою повагу до 

Міністерства оборони України… [292; 293]. Термін mission militaire 

відноситься до терміносистеми військової справи. В тексті перекладу цей 

термін передається еквівалентом «військова місія» [235, с. 554]. 

(3) Le niveau général de connaissances demandées aux candidats est le 

suivant… notions sur la terminologie militaire permettant l’acquisition de 

connaissances tactiques de base dans les écoles de formation et d’application. – 

Загальний рівень знань кандидатів має бути такий … загальна військова 

термінологія, що дозволяє набути основних тактичних знань в училищах 

загальної підготовки і спеціалізації … [292; 293]. Terminologie militaire ‒ 

термінологічне словосполучення фахової мови військової справи, яке 

зафіксоване у словнику, та перекладається еквівалентом «загальна військова 

термінологія» [235, с. 808].  

(4) Les activités suivantes seront financées dans le cadre du plan de 

coopération militaire bilatérale 2007: … action hors plan – séminaire de maîtrise 

des aremements (non inscrit au plan de cooperation 2007). – Заплановано 

профінансувати такі заходи плану двостороннього військового 

співробітництва на 2007 р:… позаплановий захід – семінар з контролю 

озброєння (не внесений до плану співробітництва 2007) [294; 295]. 

У наведеному прикладі фіксуємо два термінологічних словосполучення: 

сoopération militaire та maîtrise des aremements – терміни військової справи, 

зафіксовані у словнику [246, с. 132; 235, с. 517]. У перекладі вони 
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відтворюються традиційним прийомом поелементного калькування. 

(5) La mission militaire vous serait grée, dès la reception de cette note 

d’étudier les éventuels besoins de l’Ukraine en matière de formation militaire. – 

військова місія буде вдячна вам за вивчення можливих потреб України в галузі 

підготовки військових кадрів після отримання цієї ноти [296; 297]. 

У названому фрагменті спостерігаємо уживання військового терміна 

formation militaire. У цільовому тексті перекладач удається до конкретизації з 

невмотивованим додаванням уточнювального елемента: «підготовка військових 

кадрів». Дане перекладацьке рішення можна піддати сумніву, оскільки для 

вихідного терміна formation militaire існує повний відповідник мовою 

перекладу, тобто повноцінний член військової терміносистеми української 

мови, зафіксований у спеціалізованому словнику: військова підготовка [235, с. 

412]. Тому конкретизація даного терміна в перекладі може призвести до 

небажаної термінологічної синонімії та неоднозначності тлумачення терміна, 

вживаного в оригіналі. Розглянемо інші приклади на матеріалі жанру вербальна 

нота: 

(6) Des insignes militaires français ont été trouvés sur ce chantier à l’occasion 

des premiers traveaux. – Від самого початку будівництва, на цьому об’єкті були 

знайдені французькі військові знаки відмінності [320; 321].  

У даному випадку в жанрі нота вживається військове термінологічне 

словосполучення insignes militaires. Цей термін зафіксований у словнику і 

відтворюється в перекладі шляхом калькування з додаванням уточнювального 

елемента (конкретизацією). Наведений варіант перекладу, на відміну від 

попереднього прикладу, вважаємо виправданим, оскільки конкретизація 

перекладача («знаки відмінності») підкреслює термінологічність та семантичну 

зв’язаність словосполучення insignes militaires, що відрізняє його від вільних 

словосполучень загальновживаної мови, які не належать до термінів [235, с. 

475]. Проілюструємо ще один приклад на матеріалі того самого жанру: 

(7) La mission de défense près l’ambassade de France a l’honneur d’annoncer 

que la candidature du commandant NESTERENKO Oleksandr à la session 2014-
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2015 de l’Ecole de guerre a été retenue. ‒ Служба з оборонних питань при 

Посольстві Франції в Україні має честь оголосити, що кандидатура 

Нестеренка Олександра була затверджена на навчання у Військовій академії 

Франції на період 2014-2015 рік [318; 319].  

У тексті оригінального фрагмента фіксуємо дві одиниці спеціальної 

лексики, що належать до військової терміносистеми, але не становлять 

військові терміни у «чистому» вигляді. За предметним розподілом С.Влахова і 

С.Флоріна їх можна віднести до військового різновиду суспільно-політичних 

реалій, які позначають назви навчальних закладів та органів управління, що 

займаються військовими питаннями: école de guerre, mission de défense près 

l’ambassade de France [42, с. 90-91].  

Перша із наведених реалій відтворюється мовою перекладу одним із 

традиційних прийомів – через калькування ‒ «Військова академія» (такий 

еквівалент знаходимо також у спеціалізованому словнику) [235, с. 322]. Даний 

ергонім присутній також в українській терміносистемі військової справи, тому 

не викликає труднощів у сприйнятті адресатами перекладу.  

Що стосується відтворення другої реалії ‒ mission de défense près 

l’ambassade de France ‒ можна констатувати, що перекладач уживає прийом 

приблизного перекладу, а саме – функціональний аналог «служба з оборонних 

питань при Посольстві Франції в Україні».  

Другим типом спеціальної лексики, релевантної для перекладу жанрів 

текстів вербальна нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ, стали міжгалузеві 

терміни і терміни-словосполучення. 

Прикладом такого явища в жанрі тексту резолюція ПАРЄ можна вважати 

термін statut: (1) l’Assemblée invite tous les Etats membres du Conseil de l’Europe 

et les Etats ayant le statut d’observateur…[286, р. 1] ‒ Асамблея запрошує всі 

держави-члени Ради Європи та держави, що мають статус спостерігача 

…[287, с. 1]. Statut ‒ це положення, статут (статут організації); статус, 

положення або стан (положення в суспільстві). Як дипломатичний термін statut 

– статус ‒ це правове положення фізичної або юридичної особи в 
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міжнародному праві. Інколи цей термін використовується на позначення 

правового положення або режиму певної території [224]. Контекст допомагає 

визначити відмінності між загальним і термінологічним використанням слова, 

саме він показує, що в даному випадку це слово використано в ролі 

дипломатичного терміна. В тексті перекладу ми спостерігаємо такий 

перекладацький прийом, як переклад за допомогою лексичного еквівалента.  

Іншим прикладом міжгалузевого терміна можна вважати назву 

текстового жанру рекомендація ПАРЄ: (2) Recommandation 1869 (2009), 

Recommandation 1857 (2009) ‒ Рекомендація 1869 (2009), Рекомендація 1857 

(2009). Саме слово recommandation (від лат. recommendatio – доручення): 1. 

письмовий або усний схвальний відгук про роботу, діяльність тієї чи тієї особи; 

2. вказівка, порада. Як термін у дипломатичному мовленнєвому жанрі 

рекомендація – це заключний документ Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

а саме пропозиції, виконання яких лежить за межами компетенції Асамблеї, 

проте входить до компетенції урядів країн-членів Ради Європи, національних 

парламентів та не має обов’язкового характеру. Цей термін, який є назвою 

заключного документа, перекладається за допомогою терміна «рекомендація», 

перекладач тут послуговується таким прийомом перекладу, як освоєння або 

адаптивне транскодування (коли форма слова у вихідній мові дещо адаптується 

до фонетичної та/або граматичної структури мови перекладу), що є адаптацією 

іноземної реалії [76, с. 21].  

Розглянемо інший дипломатичний термін ‒ résolution як назву текстового 

жанру резолюція ПАРЄ: (3) Résolution 1633 (2008), Résolution 1664 (2009) – 

Резолюція 1633 (2008), Резолюція 1664 (2009). Під час перекладу українською 

мовою цей термін  викликати певні труднощі. Слово має декілька основних, 

синонімічних варіантів перекладу: «рішення; резолюція, постанова». Згідно із 

«Коротким довідником дипломатичних термінів та понять», термін résolution 

позначає вид рішень, які приймаються міжнародною конференцією або органом 

міжнародної міжурядової організації; як правило, це носить характер 

рекомендації [232]. У нашому випадку є вужче позначення цього виду 
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документів: résolution – це рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи з 

питань, щодо яких вона вповноважена діяти, або погляди, за які вона несе 

відповідальність, вони можуть бути адресовані національним парламентам 

[210].  

Наведемо приклад уживання міжгалухевих термінів на матеріалі жанру 

вербальна нота військової місії посольства Франції в Україні : (4) La délégation 

française participant à cette réunion sera composée du capitaine de frigate Gérard 

Maléjac, attaché de défense, de l’adjudant-chef Laurant Vogein, son assistant. – До 

складу французької делегації, яка братиме участь у нараді, увійдуть капітан 2-

го рангу Жерар Малежак, аташе з питань оборони, аджюдан-шеф Лоран 

Вожен, його помічник [296; 297]. 

У наведеному прикладі спостерігаємо термінологічну одиницю délégation 

– термін дипломатії, що належить до інтернаціоналізмів і відтворюється 

українською мовою стандартним прийомом транскрипції з елементами 

освоєння – «делегація» [220, с. 141].  

(5) En complément à la note de référence, la partie française vous pris de 

trouver le projet de programme de la table ronde du mercredi 28 novembre 2007…. – 

Додатково до зазначеної ноти, Французька сторона направляє вам проект 

програми круглого столу на середу 28 листопада 2007 р. [310; 311]. 

Термін note належить до терміносистеми фахової мови дипломатії як 

підстилю офіційно-ділового стилю. Подібно до прикладу (4), він становить 

інтернаціоналізм, який відтворюється мовою перекладу шляхом транскрипції з 

елементами освоєння (пристосування до морфологічних норм цільової мови): 

«нота» [220, с. 350].  

Розглянемо приклади уживання міжгалузевих термінів, представлені у 

жанрі тексту рекомендація ПАРЄ: (6) L’Assemblée recommande au Comité des 

Ministres d’analyser les obstacles rencontrés par les autorités ukrainiennes en ce qui 

concerne la ratification des conventions du Conseil de l’Europe… ‒ Парламентська 

Асамблея рекомендує Комітетові Міністрів проаналізувати перешкоди, з 

якими зіткнулись органи державної влади України при ратифікації договорів 
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Ради Європи [272, р. 1; 273, с. 1]. 

У лексичному складі наведеного фрагмента фіксуємо термін ratification, 

який належить до терміносистеми дипломатії. Відтворення даного терміна в 

перекладі відбувається аналогічно до прикладів (4), (5) через транскрипцію та 

освоєння: «ратифікація» [220, с. 411].  

(7) L’Assemblée recommande au Comité des Ministres et au Secrétaire 

Général du Conseil de l’Europe de renforcer la présence du Conseil de l’Europe en 

Ukraine, notamment en désignant un représentant spécial du Secrétaire Général qui 

aurait pour mandat de suivre l’évolution en cours dans ce pays. ‒ Парламентська 

Асамблея рекомендує Комітетові Міністрів та Генеральному секретареві 

посилити присутність Ради Європи в Україні, зокрема шляхом                    

призначення спеціального представника Генерального секретаря в Україні, 

мандат якого полягатиме у спостереженні за поточними подіями в країні 

[272, р. 2; 273, с. 2]. 

 Термін mandat, який спостерігаємо у наведеному фрагменті, є 

інтернаціональним елементом терміносистеми фахової мови дипломатії та 

відтворюється через прийом транслітерації [220, с. 309].  

Третім типом спеціальної лексики, зафіксованим у текстових жанрах 

нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ, стали військові реалії, які належать до 

різних видів за предметним розподілом. 

У проаналізованих текстах зазвичай зустрічаються такі види реалій, як 

антропоніми. Досліджений матеріал показує, що основним прийомом передачі 

власних імен є транскрипція. Доказом цього можуть бути приклади власних 

імен, які було знайдено у нотах Посольства Французької Республіки до 

Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони 

України: Gérard OUDIN – Жерар УДЕН, Laurent VOGEIN – Лоран ВОЖЕН, 

Stéphanie VOGEIN – Стефані ВОЖЕ.  

Проілюструємо вживання антропонімів у жанрі нота на рівні речення: 

(1) La mission militaire accueillera M.Oudin à l’aéroport de Kiev Borispol le 

samedi 1-er septembre 2007. – Військова місія зустріне пана Удена в 
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Бориспільському аеропорту у суботу 1-го вересня [306; 307];  

(2) Epouse de l’assistant de l’attaché de defense, Mm Vogein dispose déjà de 

l’accréditation du ministère des Affaires étrangères d’Ukraine. – Будучи дружиною 

помічника аташе з питань оборони, пані Вожен уже має акредитацію 

Міністерства закордонних справ України [там само]. Наведені приклади 

демонструють використання перекладацького прийому транскрипції 

антропонімів. 

Іншим видом зафіксованих реалій у дипломатичних текстах виступають 

топоніми. Наведемо приклади на рівні речення у жанрі резолюція ПАРЄ:  

En outre, les rapports devraient couvrir toutes les zones affectées par le conflit 

en Géorgie, dont les régions d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, et également l’Ossétie 

du Nord, ainsi que le sort de tous les réfugiés et des personnes déplacées dans toutes 

ces zones. ‒ Більш того, ці звіти мають охоплювати всі регіони конфліктів у 

Грузії, включаючи регіони Південної Осетії і Абхазії, а також Північну Осетію 

і становище нових та старих біженців і переміщених осіб у всіх цих регіонах 

[288, р.2; 289, с. 2]. Як бачимо у тексті прикладу, топонім Ossétie du Sud ‒ 

Південна Осетія ‒ перекладається за допомогою напівкальки (напівзаміни), а 

топонім Géorgie має усталений відповідник ‒ Грузія, зафіксований у словнику. 

Іншими прикладами можуть бути топоніми Tbilissi – Тбілісі та Tskhinvali – 

Цхінвалі, які перекладаються за допомогою транскрипції.  

Цікавим прикладом відтворення топоніма може бути наступний фрагмент 

жанру нота: Le transport de Kiev à Paris et retour, sera à la charge de la pair 

française. – Дорога Київ-Париж-Київ буде оплачена французькою стороною. 

Наведений приклад становить інтерес тому, що топонім на позначення 

Києва функціонує в системі не тільки французької, а й, наприклад, в іспанській 

та в італійській мовах у формі транскрипції з російської мови, мови-

посередника. Хоча українська транскрипція назви нашої столиці (Kyïv) була 

прийнята Радою Європи наприкінці ХХ століття, О.І.Чередниченко в своїй 

книзі «Про мову та переклад» пояснює, що традиції відтворення українських 

власних назв у романських мовах не є досить усталеними, оскільки 
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безпосередні контакти цих мов з українською мають порівняно недовгу історію 

[162, с. 212-213]. Отже, у будь-якій мові власні назви людей і місцевостей, 

тобто антропоніми та топоніми, утворюють групу так званих ономастичних 

реалій, які мають виразну національну належність і присутність яких у тексті 

надає йому своєрідного місцевого забарвлення [там само, с. 210].  

Наступним видом реалій, виявленим під час аналізу текстових жанрів 

нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ стали ергоніми: Direction de la 

Coopération Militaire et de la Défense – Управління оборонного і військового 

співробітництва; Ecole speciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan – Спеціальна 

військова школа Сан-Сір Коеткідан; Centre interarmées de terminologie 

atlantique – Військовий центр атлантичної термінології; Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe ‒ Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі; Comité international de la Croix-Rouge ‒ Міжнародний Комітет 

Червоного Хреста. Переклад всіх названих ергонімів відбувається шляхом 

калькування, яке полягає у дослівному перекладі кожної частини ергоніма з 

наступним складанням цих частин в одне ціле.  

Наведемо приклади уживання ергонімів у жанрі тексту нота на рівні 

речення: (1) La mission de défense près l’ambassade de France en Ukraine présente 

ses compliments au Département de la coopération internationale de défense du 

ministère ukrainien de la défense et a l’honneur de l’informer de ce qui suit… ‒ 

Служба з оборонних питань при Посольстві Франції в Україні висловлює свої 

вітання Департаменту міжнародного оборонного співробітництва 

Міністерства оборони України та має честь повідомити про наступне… [314; 

315]. Ергонім оригіналу перекладається у даному фрагменті за допомогою 

кальки.  

(2) Suite à la réalisation de l’action UKR08A/5 concernant le stage 

linguistique aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan des élèves officiers Pavel Tretiakov 

et Vladyslav Druzhnov de l’Institut militaire Taras Chevtchenko… У зв’язку із 

завершенням реалізації заходу UKR08A/5, стосовно мовного стажування у 

Школі Сан-Сір Коеткідан курсантів Павла Трет’якова та Владислава 
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Дружнова… [там само]. 

Назва школи Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan перекладається за допомогою 

напівкальки (напівзаміни) як «школа Сан-Сір Коеткідан». Цікавим випадком 

відтворення антропоніма українською мовою є передача власної назви Pavel 

Tretiakov як Павло Трет’яков. У монографії О.І. Чередниченка «Про мову і 

переклад» зазначається, що значна кількість української ономастичної лексики 

(антропоніми і топоніми) засвоювалася романськими мовами через польську та 

російську мови. Випадки запозичення іншомовних власних назв не прямо, а 

через мову-посередника (в даному випадку російську) пояснюються 

історичними причинами. У цій ситуації відтворюється той склад фонем або 

графем, який характеризує систему саме мови-посередника, а не мови-джерела. 

Ім’я та прізвище курсанта Павла Третьякова відтворюється французькою 

мовою на основі російської транскрипції і має вигляд Pavel Tretiakov [162, с. 

210-212].  

(3) Dans le cadre de la réalisation de l’action UKR15B01/12 du plan de 

coopération militaire bilatérale 2013, concernant des consultations informellesentre 

le Département de la politique de défense et de la planification stratégique du 

ministère ukrainien de la défense et la Délegation aux affaires stratégiques (DAS) du 

ministère français de la défense, la partie française propose la chronologie 

suivante… – В рамках реалізації заходу UKR15B01/12 плану двостороннього 

військового співробітництва на 2013 рік, стосовно неформальних консультацій 

між Департаментом оборонної політики та стратегічного планування 

Міністерства оборони України та Делегацією зі стратегічних справ (ДСС) 

Міністерства оборони Франції, французька сторона пропонує наступну 

хронологію… [314; 315]. 

У цьому фрагменті переклад ергонімів здійснюється за допомогою 

послівного калькування. 

(4) Le poste de défense près de l’ambassade de France en Ukraine présente ses 

compliments au département de la coopération internationale du ministère ukrainien 

de la défense, et l’informe qu’une place pour un officier ukrainien a été accordée 
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pour le stage en France à l’Ecole de Guerre en 2014-2015. – Служба з оборонних 

питань при Посольстві Франції в Україні інформує, що одне місце було надане 

для українського офіцера для стажування у Французькій Військовій Академії в 

2014-2015 р. [322; 323] 

Назва вищого військового навчального закладу Ecole de Guerre було 

відтворено в тексті перекладу через прийом функціонального аналогу як 

«Французька Військова Академія». Ергонім Le poste de défense près de 

l’ambassade de France en Ukraine було перекладено шляхом неологізації як 

«Служба з оборонних питань при Посольстві Франції в Україні», оскільки в 

українському військовому дискурсі така реалія відсутня. 

(5) Dans le cadre de l’action 14 du plan de cooperation militaire bilatéral 

2007, la mission militaire vous informe que la 4-ème reunion plénière du Centre 

interarmées de terminologie atlantique se tiendra à Paris du 24 au 29 2007. – Згідно 

з заходом 14 Плану двостороннього військового співробітництва на 2007 рік, 

Військова місія вас інформує, що 4-те пленарне засідання Військового центру 

атлантичної термінології пройде в Парижі 24-29 вересня 2007 року [302; 303]. 

Назва центру перекладається українською мовою за допомогою прийому 

поелементного калькування із заміною порядку слів (системна трансформація 

форми без зміни змісту). 

Наведемо приклади, добрані з жанру тексту резолюція ПАРЄ: (6) 

L’Assemblée appelle les autorités russes à autoriser l’accès des observateurs de 

l’Union européenne et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe (OSCE) en Ossétie du Sud et en Abkhazie, qui se trouvent sous le contrôle de 

facto de la Russie. ‒ Асамблея закликає російські органи влади дати 

спостерігачам Європейського союзу та Організації з безпеки і співробітництва 

в Європі (ОБСЄ) дозвіл на доступ до Південної Осетії і Абхазії, що 

знаходяться під фактичним контролем Російської Федерації [282, р. 2; 283, с. 

2]. У цьому прикладі реалія-ергонім перекладається за допомогою усталеного 

відповідника (еквівалента), зафіксованого у словнику. 

(7) Il convient de mentionner également la contribution essentielle du Comité 
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international de la Croix-Rouge (CICR) pour son travail humanitaire en dehors de 

Tbilissi, ainsi que pour son action aux alentours de Tskhinvali, étant le seul acteur 

humanitaire international présent en Ossétie du Sud [14]. ‒ Потрібно також 

згадати про головний внесок Міжнародного Комітету Червоного Хреста 

(МКЧХ) за його гуманітарну роботу за межами Тбілісі, а також роботу за 

межами Цхінвалі, де він був єдиним міжнародним гуманітарним актором в 

регіоні Південної Осетії [286, р.2; 287, с. 2]. Так само, як і у прикладі (6), у 

цьому фрагменті від час відтворення ергоніма відбувається підбір усталеного 

словникового відповідника. 

Отже, дослідження дозволило з’ясувати, що загалом терміни, які 

зустрічаються у дипломатичних документах жанрів нота, резолюція та 

рекомендація ПАРЄ, передбачають одні й ті самі прийоми перекладу 

українською мовою, що й терміни інших галузей. Пріоритетними прийомами 

такого перекладу для військових термінів є відтворення за допомогою 

еквівалента, зафіксованого у термінологічному словнику для жанрів резолюція 

ПАРЄ і нота. (б) повного або часткового калькування для військових реалій –

ергонімів у жанрі нота, а також для топонімів у жанрі резолюція ПАРЄ; (в) 

транскрипції, у тому числі з елементами освоєння, для міжгалузевих термінів у 

жанрах нота, рекомендація ПАРЄ . а також для антропонімів у жанрі нота.  

У наступних підрозділах ми розглянемо засоби реалізації 

мінтердискурсивних зв’язків у жанрах Оборонний кодекс, інструкція, резолюція 

і рекомендація ПАРЄ , а також особливості їх відтворення у перекладі. 

3.2. Інтердискурсивні зв’язки текстових жанрів ФВД у 

перекладацькому аспекті 

В плані перекладу офіційно-ділових документів ФВД на увагу заслуговує 

їх жанрово-стилістична приналежність, яка зумовлює стратегію перекладу 

конкретних військових текстів. Під час аналізу функціонально-комунікативної 

системи військового дискурсу на підставі емпіричного матеріалу ми 

запропонували розподіл військових текстів ФВД на три підстилі: законодавчий, 
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нормативно-правовий і дипломатичний. Як уже було зазначено у першому 

розділі, особливість двох проаналізованих підстилів, а саме законодавчого і 

дипломатичного класів текстів ФВД, становить їхній міждискурсивний 

характер, тобто функціонування на межі двох дискурсів: військового і 

юридичного та військового і дипломатичного відповідно.  

Третій нормативно-правовий підстиль текстів ФВД ми віднесли до класу 

текстів військового дискурсу у «чистому» вигляді. Такий висновок було 

зроблено на основі параметрів змістового спрямування і функціонального 

призначення досліджених жанрів текстів.  

Для того, щоб з`ясувати сутність міждискурсивних зв’язків оригінальних 

текстів ФВД та висвітлити особливості їх відтворення у перекладі, необхідно 

детальніше вивчити характеристики кожного жанру на мікро- та макрорівнях 

аналізу. 

Під макрорівнем аналізу ми розуміємо рівень дискурсу, до якого текст 

належить за змістом та функцією; під мікрорівнем маються на увазі так звані 

«сліди дискурсу», тобто окремі мовні елементи, насамперед на рівні 

терміносистеми, які впливають на концептосистему текстового жанру ФВД і 

безпосередньо вказують на зв’язок із іншими видами дискурсів.  

Отже, розглянемо військовий дискурс та його складові на макрорівні 

аналізу. На нашу думку, військовий дискурс, у тому числі ФВД як особливий 

тип комунікативної діяльності, що реалізується у військовій інституційній 

сфері, містить у собі інваріантну ознаку – категорію «інтердискурсу». Поняття 

«інтердискурсу» не належить до традиційних категорій дискурсології і 

практично не розглядалось у межах категоріально-понятійного апарату 

перекладознавства. Утім, в останні роки термін «інтердискурс», поряд із 

похідними поняттями «інтердискурсивність» та «інтертекстуальність», активно 

вживається вітчизняними і зарубіжними мовознавцями на тлі створення 

типології дискурсу, а також розробки методології аналізу дискурсу [див., напр., 

172, с. 23-42; 59, с. 3-14]. 

Незважаючи на певну новизну категорії «інтердискурс», вона має свої 
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конкретно-історичні витоки у французькій школі аналізу дискурсу. Так, 

основоположник даного напряму М.Фуко у свої роботі «Археологія знання» 

веде мову про феномен «дискурсивної формації», тобто мовного вираження 

певної соціальної практики, упорядкованої та систематизованої особливим 

використанням мови, а також ідеологічно укоріненою та історично зумовленою 

ментальністю [157, с. 72]. Зв’язок дискурсивної формації з іншими типами 

дискурсів, дорівнюється, таким чином, поняттю «інтердискурс» і дозволяє 

реконструювати «порядок дискурсу», тобто ознаки і властивості певного виду 

дискурсу, лише на підставі аналізу міждискурсивної взаємодії.  

В дусі французької школи дискурс-аналізу інші дослідники, зокрема 

П.Серіо, розуміють інтердискурс у широкому та вузькому сенсі даного поняття. 

Наприклад, під інтердискурсом у широкому розумінні маються на увазі 

«зовнішні щодо дискурсивної практики позавербальні процеси, які виступають 

як соціокультурний та мовний контекст дискурсивних актів і зумовлюють їхні 

семантико-гештальтні характеристики» [140, с. 543]. У вузькому розумінні 

поняття інтердискурсу асоціюється із дискурсивно-лінгвістичними явищами, 

які виступають щодо дискурсної цілісності (послідовності) як зовнішні [там 

само].  

У вітчизняному мовознавстві термін «інтердискурс» було введено у 

науковий обіг К.Я.Кусько. Дослідниця відносить інтердискурс до 

міждискурсної категорії, яка може реалізуватись у різних типах дискурсу, 

зокрема юридичному, політичному, рекламному, медичному, лінгвістичному. 

Основною категоріальною ознакою інтердискурсу вважається наявність 

плюралістичного концепту (маркера) «інтер», який репрезентується на 

вербальному та екстравербальному рівнях дискурсу (наприклад, 

інтердержавний, інтермовний, інтерфаховий як компоненти структури слова) 

[див. 97, с. 22-30].  

Інші дослідники дотримуються думки про те, що семантична ознака 

«інтер» не є обов`язковим маркером інтердискурсу, оскільки інтердискурс 

реалізується в тексті на рівні глобалізованого змісту, а у мові – шляхом 
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уживання універсального, міждисциплінарного, словникового складу [85, с. 

69]. 

З нашого боку, ми припускаємо, що інтердискурс реалізується на макро- 

та мікрорівнях аналізу. В плані реалізації інтердискурсу на макрорівні нам 

близька позиція В.Є.Чернявської, яка вважає дискурс загалом «сукупністю 

тематично співвіднесених текстів, тобто комплексний взаємозв’язок типів 

текстів, які функціонують у межах однієї комунікативної сфери» [171, с. 11-22].  

Таким чином, можемо стверджувати, що франкомовний військовий 

дискурс складається із сукупності різних класів військових текстів, зокрема 

законодавчого, нормативно-правового і дипломатичного підстилів, які 

функціонують у єдиній комунікативній системі. Інваріантною ознакою ФВД на 

семантичному рівні є концептосистема текстів військового дискурсу, що 

ґрунтується на вербалізованих базових концептах ВІЙСЬКОВИЙ, ВОЄННИЙ, 

ВІЙНА, БІЙ/БОРОТЬБА, БЕЗПЕКА, ОБОРОНА. Крім того, ми поділяємо 

думку про інтердискурсивність як взаємодію між різними типами дискурсу, 

тобто міжсистемну інтеграцію різних інституціональних сфер спілкування, 

людського знання і культури [172, с. 23-42]. 

На наш погляд, на макрорівні аналізу можна говорити про 

інтердискурсивність як інваріантну ознаку ФВД, маючи два аргументи. З 

одного боку, тексти окремих жанрів, що входять до складу ФВД, займають 

проміжне положення між військовим та іншими типами дискурсів за 

функціональним призначенням і семантичним наповненням. З другого боку, 

концепт інтер завжди присутній у контексті перекладацького аналізу, оскільки 

йдеться про міжмовну взаємодію між текстами ФВД оригіналу та їх 

відтворенням в українському перекладі.  

У вітчизняних дослідженнях з дискурсології наводяться також інші 

ознаки дискурсу, які певною мірою можна асоціювати з категорією 

інтердискурсу. Так, інтерес в контексті нашої розвідки представляють такі 

визначення, як «полівекторний дискурс» та «інтерцівілізаційний дискурс». 

Наприклад, Е.Н.Мішкуров вивчає проблему перекладацького відтворення 
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«мовних ігор» в полівекторних дискурсах, у тому числі з погляду 

лінгвофілософії та лінгвокультурології [113, с. 349-356]. Ю.В.Щербініна 

концентрує свою увагу на дослідженні функції мовленнєвого впливу у 

полівекторних дискурсах, який реалізується в актах вербальної агресії [182, с. 

43-50].  

Під полівекторним дискурсом автори розуміють різноспрямованість, 

інтедисциплінарність дискурсу, що зрештою можна визначити як дискурсивну 

категорію: полівекторність = інтердискурс. Прикладами полівекторного 

дискурсу, на думку авторів, можуть бути політичний, художній, розмовний 

дискурси. Зі свого боку додамо, що і військовий дискурс становить яскравий 

зразок полівекторного дискурсу, оскільки навіть за традиційними жанрово-

стилістичними класифікаціями військовий дискурс містить три стилі: книжно-

письмовий, розмовний і просторічний із військовими варіантами кожного 

стилю і підстилю мовлення [див. схему 2 у Розділі 1 нашої роботи].  

Поняття «інтерцівілізаційного дискурсу» дослідники пов’язують із будь-

яким дискурсом, який відбувається в глобальному комунікативному просторі, 

оскільки в ньому беруть участь представники різних цивілізацій. За специфікою 

функціонування до інтерцивілізаційних дискурсів відносять насамперед 

політичний дискурс, спрямований на взаємодію представників різних націй та 

політичних напрямів [121, с. 105-106].  

Ми, у свою чергу, вважаємо військовий дискурс , принаймні окремі його 

підстилі, також інтерцивілізаційним, оскільки, по-перше, за сучасних умов 

даний тип дискурсу стає глобальним, тобто він присутній не лише у 

документах обмеженого доступу, а й у засобах масової інформації та мережі 

Інтернет. По-друге, сучасні бойові дії відбуваються дедалі більше не на полі 

бою, а в інформаційно-пропагандистському просторі, який зумовлює етнічне та 

культурне зіткнення цивілізацій. Ілюстрацією можуть бути ціннісні конфлікти 

між західною та східною цивілізаціями («християнство заходу» та «іслам 

Сходу»), а також опозиція «європейські vs (пост)радянські цінності» («свобода 

– імперія»), що ми спостерігаємо на прикладі анексії Кримського півострова та 
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збройного конфлікту на Сході України. 

Отже, на макрорівні аналізу ФВД має інваріантні ознаки 

інтерцивілізаційності, полівекторності та інтердискурсу. У наступних 

підрозділах ми розглянемо лексичний мікрорівень прояву інтердискурсивних 

зв’язків та особливості їх відтворення у перекладі.  

3.2.1. Інтердискурсивні зв’язки жанрів тексту Оборонний кодекс та 

інструкція Генерального штабу ЗСФ в оригіналі і перекладі. 

Тексти франкомовного військового дискурсу та їх трансляти, розглянуті 

на мікрорівні порівняльно-перекладацького аналізу, виявляють значну кількість 

так званих «слідів» іншого дискурсу, а саме – наявність мовних елементів, які 

без контексту належать до словникового складу та/або терміносистеми інших 

видів дискурсів. Термін «сліди дискурсу» виник у руслі французької школи 

дискурс-аналізу і активно розроблявся її представником М.Пеше. Дослідник 

дотримується думки про те, що будь-який дискурс взаємодіє з системою інших 

дискурсів і віддзеркалює «чужі» дискурсивні формації на рівні своїх 

вербальних та екстравербальних компонентів [123, с. 267-268].  

Таким чином, «сліди» інших видів дискурсів можна зафіксувати у текстах 

первинного виду дискурсу у вигляді інтердискурсивних маркерів. Функцію 

інтердискурсивних маркерів можуть виконувати будь-які мовні одиниці, але 

основними показниками інтердискурсу виступають лексичні одиниці, серед 

яких терміни, реалії, зокрема ергоніми, власні назви, лексеми з функціональним 

компонентом стилістичного значення, кліше і сталі вирази, метафори, стійкі 

словосполучення.  

На інших рівнях мови інтердискурсивними маркерами можуть виступати 

стилістично забарвлені синтаксичні конструкції, а також горизонтальна і 

вертикальна структура тексту (особливості композиції). 

Розглянемо елементи інших дискурсів, представлені інтердискурсивними 

маркерами різного типу, на прикладі фрагментів жанру Оборонний кодекс 



154 

Французької республіки: 

(1). Section 5 : Justice (Article L1142-7) 

Créé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5 

Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de 

l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines. Il concourt, par la mise en œuvre de 

l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes 

aux intérêts fondamentaux de la Nation [259, p. 9] ‒ 

(1.1.) Розділ 5: правосуддя ( стаття L1142 -7) 

Відповідно до закону № 2009-928 від 29 липня 2009 року ‒ стаття 5 ‒ 

Міністр юстиції повинен забезпечити, щоб у всіх обставинах 

<відбувалась> безперервність здійснення покарання, наприклад виконання 

вироків. Це сприяє реалізації державної політики та міжнародної 

взаємодопомоги у правоохоронній сфері, боротьбі з порушеннями основних 

інтересів нації [260, с. 8]. 

У наведених прикладах можемо спостерігати високу частоту вживання 

юридичних термінів, що належать до терміносистеми юридичної фахової мови 

та вживаються в текстах юридичного дискурсу: justice – правосуддя; loi – закон; 

article (art.) – стаття; le ministre de la justice – міністр юстиції; l'activité pénale 

– здійснення покарання; l'exécution des peines – виконання вироків; l'entraide 

judiciaire internationale – міжнародна взаємодопомога у правоохоронній сфері. 

Ми вважаємо згадані терміни інтердискурсивними маркерами, які експліцитно 

вказують на зв’язок жанру тексту Оборонний кодекс з юридичним дискурсом. 

Серед прийомів передачі юридичних термінів перекладач уживає 

термінологічні еквіваленти («правосуддя»); калькування («міністр юстиції»); 

генералізацію («здійснення покарання»); конкретизацію з пристосуванням до 

юридичних норм цільової мови («виконання вироків»); описовий переклад 

(«міжнародна взаємодопомога у правоохоронній сфері»). 

Іншим показником інтердискурсу в Оборонному кодексі може бути його 

композиційна форма, яка на рівні зовнішньої (вертикальної) структури 

реалізується у дрібному розподілі на частини, розділи, глави, статті, абзаци, а 
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на рівні внутрішньої (горизонтальної) структури виявляє змістові частини виду 

тексту, типового для законодавчого підстилю юридичного дискурсу: закон. Як 

приклад проілюструємо назви розділів: Section 5 : Justice (Article L1142-7) – 

Розділ 5: правосуддя ( стаття L1142 -7), а також вступні формули, характерні 

для юридичних документів: Créé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 ‒ art. 5 – 

Відповідно до закону № 2009-928 від 29 липня 2009 року ‒ стаття 5.  

Наведемо приклади елементів інших видів дискурсів у ОТ та їх 

відтворень у ПТ, ґрунтуючись на матеріалі Оборонного кодексу і його 

українського перекладу: 

(2) Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, 

pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-

telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, 

transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des 

mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs 

[259, p. 9] ‒ 

(2.1) У випадках, передбачених статтею L. 1111-2, лише міністр несе 

відповідальність за кожну з категорій, яка має найважливіше значення для 

життя країни, таких як сировина і промислова продукція, енергетика, харчова 

промисловість, транспорт, підприємства з будівництва об’єктів транспорту 

та зв’язку й будівель, телекомунікацій - заходи для більш повного задоволення 

потреб користувачів [260, с. 3-4]. 

Цитовані фрагменти демонструють елементи економічного дискурсу, які 

реалізуються через інтердискурсивні маркери термінів фахової мови економіки: 

matières premières; produits industriels; entreprises de travaux publics et de 

bâtiments; utilisateurs. Відтворюючи економічні терміни українською мовою, 

перекладач послуговується такими прийомами перекладу: повний відповідник 

(еквівалент) – («енергетика; сировина; транспорт; телекомунікації»); 

генералізація (produits industriels – «промислова продукція»); переклад 

нетермінологічного словосполучення термінологічним (denrées alimentaires – 

«харчова промисловість»); конкретизація (entreprises de travaux publics et de 
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bâtiments ‒ «підприємства з будівництва об’єктів транспорту та зв’язку й 

будівель»); пошук лексико-семантичного варіанту перекладу терміна оригіналу 

(utilisateurs – «користувачі»). 

Слід зазначити, що останній прийом перекладу виявляється хибним, якщо 

зважати на міждискурсивний контекст оригінального висловлення і лексичну 

сполучуваність термінів. В оригіналі йдеться про потреби споживачів у 

макроекономічному ринковому сенсі, а термін користувачі вживається у 

вужчому значенні: «користувачі комп`ютерних програм та технічних приладів» 

Розглянемо інший приклад на матеріалі того самого джерела: 

(3) Créé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 ‒ art. 5 

Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la 

préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la 

connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la 

population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes [259, p. 9].  

(3.1) Відповідно до закону № 2009-928 від 29 липня 2009 року ‒ стаття 5 

‒Міністр охорони здоров’я несе відповідальність за організацію та підготовку 

системи охорони здоров’я і санітарних засобів, необхідних для того, щоб бути 

обізнаними про серйозні загрози для здоров’я, їхню профілактику, захист 

населення, наприклад, надання допомоги жертвам [260, с. 8]. 

Аналізуючи названий приклад, ми стикаємось із інтердискурсивними 

маркерами медичного дискурсу, вираженими термінологією фахової мови 

медицини, а також міжгалузевими термінами і загальновживаною лексикою у 

термінологічному значенні (міжсистемними омонімами). Серед елементів 

терміносистеми медичної фахової мови у фрагменті фіксуємо: Ministre chargé 

de la santé – «міністр охорони здоров’я»; système de santé – «система охорони 

здоров’я»; moyens sanitaires – «санітарні засоби». Всі терміни відтворюються 

мовою перекладу за допомогою калькування із пристосуванням до 

стилістичних норм цільової мови (охорона здоров’я як усталений термін 

української медичної терміносистеми).  

До міжгалузевих термінів-інтердискурсивних маркерів відносимо: 
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menaces sanitaires ‒ «загроза для здоров’я». Термін-омонім menaces, так само, 

як і його український відповідник «загроза», може використовуватись у межах 

кількох терміносистем, у тому числі військової: наприклад, menace militaire 

extérieure – «зовнішня військова загроза». До названої групи міжгалузевих 

термінів-омонімів належить також лексема prévention «профілактика», що 

вживається не тільки у межах медичного дискурсу, а і в юридичному, 

технічному та військово-політичному сенсі.  

Порівняймо: prévention du crime – «попередження злочинності» (юр.); 

technique de prévention contre l'incendie – «техніка протипожежних заходів» 

(тех.); prévention des conflits – «попередження конфлікту»; prévention des 

situations d'urgence – «попередження надзвичайних ситуацій» (військ). В 

контексті інтердискурсивного маркера фахової мови медицини перекладач 

обирає еквівалент медичного терміна профілактика. 

Зрештою, міжсистемним омонімом, тобто одиницею, яка у своєму 

лексичному значенні може вживатись і як термін певної терміносистеми, і як 

загальновживане слово, ми вважаємо лексему protection «захист». За 

«первинною» семантикою (логіко-понятійним ядром значення) лексема 

protection має кілька лексико-семантичних варіантів перекладу: «захист, 

охорона, протекція, підтримка, запобігання». У своєму термінологічному 

значенні дана одиниця може виступати елементом кількох терміносистем, у 

тому числі військової, економічної, технічної, фінансової та спортивної 

фахових мов. Наприклад: protection antiaérienne – протиповітряна оборона 

військ; protection NBC – захист від зброї масового ураження; protection couteau 

– протиножовий бронежилет (військ.); canal de protection – запобіжний канал; 

béton de protection – важкий бетон (техн.); mesures de protection non tarifaires – 

нетарифні обмеження (екон.); barrière de protection sans panneaux – система 

безпеки без бар’єрів (спорт).  

 У наведеному фрагменті Оборонного кодексу лексему protection у складі 

словосполучення à la protection de la population уживано у нетермінологічному 

значенні, тому перекладач цілком коректно обирає для перекладу еквівалент із 
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стилістично недиференційованого загального словникового складу: «захист 

населення». 

Отже, можна стверджувати, що Оборонний кодекс, який належить до 

законодавчого підстилю ФВД, має типові ознаки інтердискурсивності, які 

відбиваються у перекладі. Вже на перших 10 сторінках документа 

спостерігаються значні «вкраплення» інтердискурсивних маркерів, переважно 

термінів інших фахових мов інституціональних дискурсів: юридичного, 

економічного, політичного, медичного, а також таких підвидів політичного 

дискурсу, як дипломатичний та адміністративний.  

Розглянемо інтердискурсивні маркери на матеріалі текстів нормативно-

правового підстилю ФВД. Жанром тексту, що був об’єктом нашого аналізу, 

стали інструкції Генерального штабу, надруковані в офіційному бюлетені 

Збройних сил Франції. 

 (1) VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS. 

La notation définitive, notation juridique, peut faire l'objet d'un recours auprès 

de la commission des recours des militaires mentionnée à l'article R. 4125-1 du code 

de la défense dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. La 

saisine de cette commission est le préalable obligatoire à l'exercice d'un recours 

contentieux devant la juridiction administrative compétente [262, p. 10]. 

 (1.1). ШЛЯХИ І ТЕРМІНИ ОСКАРЖЕННЯ 

Остаточна атестація, що є юридичним актом, може бути предметом 

оскарження в комісії оскаржень військовослужбовцем у двомісячний термін 

після дати оповіщення. Прийняття справи цією комісією є обов’язковою 

попередньою умовою для впровадження оскарження в судовому порядку 

компетентною судовою установою з адміністративних справ [263, с. 10].  

У межах наведеного фрагмента спостерігаємо високу частоту уживання 

інтердискурсивних маркерів, реалізованих термінами, що належать до фахової 

мови юриспруденції, а саме до судового дискурсу як підвиду юридичного 

дискурсу. Типові приклади таких маркерів становлять терміни recours 

«оскарження», а також зв`язані термінологічні словосполучення з компонентом 
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recours: l'objet d'un recours «предмет оскарження»; commission des recours 

«комісія оскаржень»; l'exercice d'un recours «впровадження оскарження». 

Названий термін належить до міжсистемних одиниць за опозицією «термін 

‒загальновживане слово». У термінологічному значенні лексема recours є 

міжгалузевим терміном, оскільки може використовуватись як елемент 

терміносистем різних фахових мов, зокрема в економічному дискурсі (та його 

підвидах – дискурсі банківської справи і фінансів), медичному та військовому 

дискурсах. Порівняємо: non-recours à la force – незастосування сили (військ.); 

credit sans recours – кредит без забезпечення (банк.спр.); médecine de premier 

recours – перша медична допомога (мед.); avoir recours à ... ‒ використати 

щось; користуватись чимось, вдатись до чогось (загальновж.) 

Відтворення названого терміна перекладачем спирається на 

міждискурсивний контекст оригінального документа і визначається юридичним 

контекстом наведеного конкретного фрагмента. Тому перекладач здійснює 

вибір на користь термінологічного еквівалента українського судового дискурсу: 

«оскарження». Інші зв’язані словосполучення відтворено за допомогою 

калькування («комісія оскаржень»); конкретизації з пристосуванням до 

стилістичних норм мови перекладу («впровадження оскарження в судовому 

порядку; юридичний акт»); описового перекладу («компетентна судова 

установа з адміністративних справ»). 

Отже, на підставі проведеного аналізу «слідів» дискурсу можна зробити 

висновок, що наявність широких інтердискурсивних зв’язків у жанрах тексту 

Оборонний кодекс та інструкція Генерального штабу ЗСФ підтверджує нашу 

гіпотезу про полівекторність та інтердискурсивність військового дискурсу, яка 

знаходить своє відображення у перекладі.  

Жанрові особливості відтворення інтердискурсивних зв’язків полягають у 

арсеналі прийомів відтворення інтердискурсивних маркерів. Типовими 

прийомами передачі термінів фахової мови юриспруденції в жанрі Оборонний 

кодекс стали: еквіваленти; калькування; генералізація; конкретизація; описовий 

переклад. Для передачі економічних термінів того самого жанру за даними 



160 

аналізу було використано еквіваленти, генералізацію та кокретизацію. Під час 

відтворення медичних термінів у Оборонному кодексі були зафіксовані 

еквіваленти і калькування. В жанрі інструкція Генерального штабу ЗСФ 

прийомами відтворення юридичних термінів стали еквіваленти, калькування, 

конкретизація, описовий переклад. 

У наступному підрозділі ми розглянемо інтердискурсивні маркери 

мікрорівня військового дискурсу та їх відтворення на матеріалі дипломатичних 

текстів ФВД. 

3.2.2. Інтердискурсивні зв’язки жанрів резолюція і рекомендація 

ПАРЄ та їх відтворення у перекладі українською мовою. 

Аналіз дипломатичних текстів жанру резолюція та рекомендація ПАРЄ на 

мікрорівні військового дискурсу демонструє високу частоту уживання «слідів» 

інших дискурсів. У порівнянні з розглянутими вище підстилями ФВД, елементи 

інших дискурсів у дипломатичних текстах переважно обмежуються двома 

видами дискурсивних формацій: юридичним і політичним дискурсом (його 

дипломатичним підвидом).  

Ми вважаємо такий результат логічним, оскільки дипломатичні тексти 

ФВД, зокрема жанри резолюція і рекомендація ПАРЄ, функціонують не в галузі 

військової комунікації, а у сфері міжнародної дипломатії, тобто призначені для 

спілкування і обміну інформацією насамперед між політиками й дипломатами 

найвищого рівня, які, у свою чергу, залучають військові органи управління для 

вирішення поставлених у документах завдань. Тому можна дійти висновку, що 

жанри резолюція і рекомендація ПАРЄ становлять нетипові (маргінальні) зразки 

текстів військового дискурсу, оскільки належать до нього лише за критерієм 

військової тематики і семантичного наповнення, під яким розуміється 

концептосистема з високою частотою уживання вербалізованих базових 

концептів ВІЙСЬКОВИЙ/ВОЄННИЙ, БІЙ, БОРОТЬБА, БЕЗПЕКА, ОБОРОНА.  

Розглянемо «сліди» інших дискурсів, представлені різними типами 

інтердискурсивних маркерів, а також їх відтворення у перекладі, на матеріалі 



161 

рекомендації ПАРЄ № 2026 (2013) під назвою «Ситуація в Сирії»: 

(1) 5. L’Assemblée se félicite du fait que, dans le contexte des menaces 

occidentales de frappes militaires, le politique prenne le dessus et que les intenses 

efforts diplomatiques aient conduit, à la mi-septembre 2013, à un accord-cadre entre 

les Etats-Unis et la Russie sur l’élimination des armes chimiques syriennes, et à 

l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies énonçant les 

modalités de son application [280, p.1].  

(1.1.) 5. Асамблея вітає той факт, що на тлі західної загрози військового 

удару, політичні події взяли гору, і інтенсивні дипломатичні зусилля дозволили 

укласти до середини вересня 2013 р. рамкову угоду між Росією і США про 

ліквідацію сирійської хімічної зброї та прийняття резолюції Радою Безпеки 

Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), яка встановила б здійснення цього 

заходу [281, с. 2]. 

У наведеному фрагменті спостерігаємо приблизно однакову кількість 

елементів військового дискурсу та інтердискурсивних маркерів, які вказують на 

приналежність мовних одиниць до політичного дискурсу. Так, одиницями 

терміносистеми фахової мови військової справи виступають терміни у складі 

функціонально забарвлених словосполучень ВД: menaces occidentales de frappes 

militaires – західна загроза військового удару; l’élimination des armes chimiques 

syriennes – ліквідація сирійської хімічної зброї.  

Елементи політичного дискурсу в тексті прикладу маркують: (а) зв’язані 

словосполучення з функціональним компонентом стилістичного значення, у 

тому числі ті, що мають у своєму складі дипломатичні терміни: le politique 

prenne – політичні події; efforts diplomatiques – дипломатичні зусилля; adoption 

d’une résolution – прийняття резолюції; (б) терміни дипломатичного підвиду 

політичного дискурсу accord-cadre – рамкова угода; résolution – резолюція; (в) 

суспільно-політичні реалії-ергоніми Assemblée – Асамблея; Conseil de sécurité 

des Nations Unies – Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН); (г) 

кліше дипломатичної фахової мови L’Assemblée se félicite du fait que – Асамблея 

вітає той факт. 
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Серед прийомів відтворення інтердискурсивних маркерів у перекладі 

фіксуємо еквіваленти (у випадку з термінами фахової мови дипломатії); 

калькування (для зв’язаних словосполучень із функціональним компонентом 

стилістичного значення і кліше); транскрипцію з елементами освоєння та 

традиційні еквіваленти для реалій-ергонімів. Розглянемо «сліди» іншого виду 

дискурсу на матеріалі одного джерела:  

(2) 3. L’Assemblée réaffirme avec force qu’il ne peut y avoir d’impunité pour 

ceux qui commettent des crimes contre l’humanité, quels qu’ils soient et où qu’ils 

soient. Toutes les allégations de violations et de crimes, perpétrés pendant le conflit 

syrien, en vertu des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole de Genève de 

1925 concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou 

similaires et de moyens bactériologiques, doivent faire l’objet d’enquêtes 

approfondies et leurs auteurs, quels qu’ils soient et où qu’ils soient, doivent être 

traduits en justice, y compris, le cas échéant, devant la Cour pénale internationale 

[280, p.1].  

(2.1) 3. Асамблея ще раз наполягає на тому, що не можуть залишитися 

безкарними ті, хто скоїв злочини проти людяності, хто б вони не були і де б 

вони не знаходилися. Всі повідомлення про порушення та злочини, скоєні 

протягом сирійського конфлікту і які є порушенням Женевських конвенцій 1949 

року і Женевського протоколу 1925 року про заборону використання хімічної і 

біологічної зброї, повинні бути належним чином розслідувані, а винні, хто б і де 

б вони не були, мають бути притягнуті до правосуддя, в тому числі, при 

необхідності, і до Міжнародного кримінального суду [281, с. 1]. 

У наведеному прикладі можна зафіксувати високу частоту уживання 

елементів юридичного дискурсу, виражених інтердискурсивними маркерами 

кількох типів. Серед елементів юридичного дискурсу знаходяться: (а) 

загальновживані лексеми з функціональним компонентом стилістичного 

значення d’impunité – безкарні; auteurs – винні; (б) кореневі терміни і терміни-

словосполучення юридичної фахової мови та терміносистеми міжнародного 

права: d’enquêtes – розслідувати; violations – порушення; crimes – злочини; 



163 

crimes contre l’humanité – злочини проти людяності; (в) зв’язані 

словосполучення з термінологічним компонентом traduits en justice – 

притягнути до правосуддя; (г) юридичні реалії-ергоніми: Cour pénale 

internationale – Міжнародний кримінальний суд.  

Прийоми відтворення згаданих інтердискурсивних маркерів традиційно 

полягають у пошуку еквівалента для «чистих» термінів і загальновживаних 

лексем, а також у калькуванні для реалії-ергоніма. В одному випадку 

перекладач послуговується генералізацією для передачі зв’язаного 

словосполучення traduits en justice. На нашу думку, наведене словосполучення 

доцільніше перекласти як «притягнути до судової відповідальності». Такий 

переклад чітко маркує місце словосполучення у терміносистемі юридичної 

фахової мови і більше відповідає стилістичним і жанровим нормам мови 

перекладу. В іншому випадку перекладач не дотримується норми перекладу 

термінів міжнародного права, перекладаючи crimes contre l’humanité як 

«злочини проти людяності» (коректний варіант – «злочини проти людства»). 

Розглянемо інтердискурсивні маркери та їх відтворення на матеріалі 

іншого жанру тексту, що належить до дипломатичного підстилю – резолюції. 

(1) 2. L’Assemblée condamne fermement les violations des droits de l’homme 

généralisées, systématiques et graves, constituant des crimes contre l’humanité, 

commises par les forces militaires et de sécurité syriennes, et, notamment, le recours 

à la force contre les civils, les exécutions arbitraires, l’assassinat et la persécution 

des manifestants, les disparitions forcées, la torture et les violences sexuelles, y 

compris contre des enfants. Elle condamne également les violations des droits de 

l’homme perpétrées par certains des groupes armés combattant le régime [290, p. 1]. 

(1.1) 2. Асамблея рішуче засуджує поширені, систематичні та значні 

порушення прав людини, які можна порівняти із злочинами проти людства, що 

були вчинені з боку сирійських військових сил та спецслужб, а саме: 

використання сили проти цивільних осіб, довільні страти, вбивства та 

переслідування протестантів, примусові зникнення, тортури та сексуальне 

насилля, включаючи і по відношенню до дітей. Вона також засуджує 
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порушення прав людини, вчинені деякими військовими угрупуваннями, що 

виступають проти режиму [291, с. 1]. 

У наведеному прикладі можна помітити елементи трьох дискурсів: 1) 

військового як первинного виду дискурсу, що аналізується; 2) юридичного; 3) 

дипломатичного. До типових маркерів військового дискурсу належать терміни, 

які входять до терміносистеми військової справи: forces militaires – військові 

сили; sécurité – спецслужби; civils – цивільні особи; groupes armés – військові 

угруповання.  

Елементами юридичного дискурсу є: (а) зв’язані словосполучення з 

термінологічним компонентом, який може належати у тому числі до 

міжгалузевих термінів-омонімів: recours à la force – використання сили; 

exécutions arbitraires – довільні страти; persécution des manifestants – 

переслідування маніфестантів; disparitions forcées – примусове зникнення; 

violences sexuelles – сексуальне насилля; (б) терміни і термінологічні 

словосполучення, які належать до терміносистеми юридичної фахової мови та 

фахової мови міжнародного права: assassinat ‒ навмисне вбивство; violations 

des droits de l’homme – порушення прав людини; crimes contre l’humanité ‒ 

злочини проти людства; (в) міжсистемні одиниці у термінологічному значенні: 

torture – тортури. 

До елементів політичного дискурсу (його дипломатичного підвиду) 

відносимо: (а) одиницю régime – режим, яка без контексту становить 

міжгалузевий термін-омонім терміносистем різних галузей знання; (б) 

усталений вираз (кліше) дипломатичної фахової мови L’Assemblée condamne 

fermement – асамблея рішуче засуджує… 

Прийомами відтворення інтердискурсивних маркерів мовою перекладу 

виступають: 1) калькування для зв’язаних словосполучень із термінологічним 

компонентом, термінів-словосполучень і кліше; 2) еквіваленти для «чистих» 

термінів; 3) транскрипція для міжсистемних одиниць. Крім того, необхідно 

зазначити, що у перекладі зв’язаного словосполучення persécution des 

manifestants перекладач припустився помилки, застосувавши хибний мовний 
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відповідник лексеми manifestants – «протестанти». Такий переклад призводить 

до небажаної мовної омонімії, оскільки протестанти – термін релігійної 

фахової мови, який позначає прихильників християнської течії протестантизму. 

Необхідно замінити таку лексему у перекладі на нормативний відповідник 

української мови «протестувальник», або скористатись транскрипцією ‒ 

«маніфестанти». 

Отже, можна зробити висновок про те, що тексти дипломатичного 

підстилю ФВД, що належать до жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ, 

демонструють високу частоту вживання елементів інших видів дискурсів, 

релевантну для перекладу даних типів текстів. Серед «слідів» дискурсів, 

зареєстрованих у досліджених жанрах текстів, назвемо юридичний, політичний 

(із підвидами дипломатичного і адміністративного дискурсів), економічний та 

медичний дискурси. У текстових жанрах резолюція та рекомендація ПАРЄ 

було виявлено елементи переважно двох видів дискурсів: юридичного і 

дипломатичного. Для обох жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ було 

зафіксовано однакові прийомі передачі інтердискурсивних маркерів у 

перекладі: еквіваленти для вузькофахових термінів; калькування для кліше і 

колокацій; транскрипція та у деяких випадках калькування для реалій-

ергонімів. На нашу думку, значна кількість зафіксованих елементів інших 

дискурсів у текстах ФВД всіх досліджених жанрів зумовлюється специфікою 

самого військового дискурсу, що включає в себе планування, регулювання і 

контроль військових питань у різних сферах людської життєдіяльності. Отже, 

наявність інтердискурсивних маркерів на мікрорівні досліджених текстів 

підтверджує гіпотезу про полівекторність франкомовного військового дискурсу 

як його інваріантну ознаку. Таким чином, відтворення інтердискурсивних 

маркерів становить жанрово-стилістичну домінанту перекладу текстів ФВД. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Спеціальна військова лексика текстів франкомовного військового 

дискурсу досліджених жанрів становить лексичну домінанту їх перекладу. Вона 

реалізується насамперед у термінології ФВД, тобто у термінах різних 

словотворчих типів, серед яких було виявлено кореневі слова і терміни-

словосполучення, що належать до терміносистеми фахової мови військової 

справи. Названа терміносистема формує термінологічний каркас 

проаналізованих жанрів Оборонний кодекс, інструкція Генерального штабу 

ЗСФ, нота, резолюція та рекомендація ПАРЄ, зумовлюючи стратегію і 

прийоми їх перекладу. 

Окрім військових термінів у вузькому розумінні серед одиниць 

спеціальної лексики, релевантних для перекладу ФВД, було виділено військові 

реалії, зокрема одиниці на позначення військових звань, посад, родів військ, а 

також значну кількість власних назв, у тому числі ергонімів (назв військових 

установ, структурних підрозділів та міжнародних організацій), антропонімів, 

топонімів та етнонімів (назв народів та етнічних груп). За результатами 

порівняльно-перекладацького аналізу в текстах ФВД було встановлено кілька 

типів спеціальної військової лексики: 1) фахові терміни як складові 

терміносистеми фахової мови військової справи; 2) міжгалузеві терміни, тобто 

терміни-омоніми, які можуть функціонувати у межах різних терміносистем, 

маючи відповідно різне термінологічне значення; 3) військові реалії; 4) власні 

назви як окремий підвид реалій, що маркують ономастичний колорит країни 

вихідної мови, і реалізують особливості позначень у системі військового 

управління та суспільно-політичного устрою. 

Серед перекладацьких прийомів відтворення спеціальної військової 

лексики у текстах ФВД виокремлено (а) термінологічні еквіваленти («переклад 

терміна терміном» усередині терміносистеми військової справи та для 

міжгалузевих термінів); (б) повне і часткове калькування (переважно для 

реалій-ергонімів); (в) функціональні аналоги (для деяких військових реалій та 
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ергонімів); (г) конкретизацію (для термінів-сполучень у дипломатичних 

текстах); д) вилучення (переважно для військових реалій-ергонімів); (є) 

транскрипція (для антропонімів); (ж) адаптивне транскодування (для 

міжгалузевих термінів та термінів-інтернаціоналізмів). До жанрових 

особливостей передачі спеціальної військової лексики у перекладі відносимо 

відтворення військових реалій-ергонімів. Для жанру Оборонний кодекс 

типовою стратегією передачі ергонімів став адаптивний переклад. Для жанру 

інструкція Генерального штабу ЗСФ стратегією передачі ергонімів за даними 

аналізу став репродуктивний переклад. У випадку передачі військових термінів 

у перекладі були зафіксовані такі жанрові особливості: (1) переважне уживання 

еквівалентів у жанрах резолюція ПАРЄ і нота; (2) для передачі міжгалузевих 

термінів характерним прийомом стала транскрипція з елементами освоєння у 

жанрах нота і рекомендація ПАРЄ; (3) відтворення військових ергонімів у 

жанрах нота і резолюція ПАРЄ відбувається за допомогою повного та 

часткового калькування. 

Під час дискурсивного і порівняльно-перекладацького дослідження 

текстів ФВД було встановлено наявність міждискурсивних зв’язків у всіх 

жанрах текстів на макро- та мікрорівнях аналізу. Інтердискурсивні зв’язки як 

інваріантна ознака військового дискурсу формують жанрово-стилістичну 

домінанту перекладу текстів ФВД. Було виявлено, що на макрорівні дискурс-

аналізу законодавчий підстиль текстів ФВД, зокрема такий жанр тексту як 

Оборонний кодекс Французької Республіки, займає проміжне положення між 

військовим та юридичним дискурсами, виходячи із функціональної специфіки 

та змістового спрямування документу. Даний факт відображується на відборі 

засобів перекладу термінологічних одиниць оригінальних текстів (вибір 

відповідника у терміносистемі військової або юридичної фахової мови залежно 

від контексту). 

Нормативно-правовий підстиль текстів, зокрема досліджений вид тексту 

інструкція, за жанровою специфікою належить до військового дискурсу в 

«чистому» вигляді, оскільки є документом Генерального штабу ЗСФ, що 
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виконує функцію регламентації життєдіяльності французької армії. Жанрова 

приналежність даного виду текстів визначає репродуктивну стратегію їх 

перекладу, зокрема еквівалентний переклад термінів фахової мови військової 

справи, які переважно представлені у складі цих текстів. 

На макрорівні аналізу дискурсу було виявлено, що тексти 

дипломатичного підстилю ФВД, зокрема розглянуті жанри резолюція та 

рекомендація ПАРЄ, становлять маргінальні зразки текстів військового 

дискурсу, оскільки в «чистому» вигляді утворюють іншу дискурсивну 

формацію – дипломатичний дискурс. Їх можна вважати складовою частиною 

військового дискурсу лише за критерієм наявності концептосистеми з високою 

частотою вживання базових концептів військового варіанту офіційно-ділового 

стилю, тобто за військовою тематикою і відповідним семантичним 

наповненням. Проміжне положення дипломатичних текстів ФВД між двома 

дискурсами визначає, по-перше, вибір відповідного засобу перекладу 

лексичного та стилістичного рівня, по-друге, застосування конкретного 

прийому під час перекладу термінів, кліше та ергонімів.  

На мікрорівні аналізу текстів ФВД та їх перекладів було встановлено 

інтердискурсивні маркери, тобто конкретні мовні одиниці, які вказують на 

взаємодію первинного дискурсу, що аналізується, та інших видів дискурсів. За 

результатами проведеного аналізу, ознаки інших дискурсів у текстах ФВД 

маркують міжгалузеві терміни; реалії, у тому числі ергоніми невійськових 

предметних галузей; лексеми і зв’язані словосполучення з функціональним 

компонентом стилістичного значення; стилістично забарвлені кліше; 

композиція тексту (горизонтальна і вертикальна структури). 

Отже, текстові жанри Оборонний кодекс та інструкція Генерального 

штабу ЗСФ на мікрорівні аналізу демонструють високу частоту уживання 

інтердискурсивних маркерів юридичного, економічного, політичного і 

медичного дискурсів. Маркерами інших дискурсів у згаданих жанрах 

переважно виступають: (1) терміни юридичної, економічної, політичної, 

медичної фахової мов; (2) композиційна форма тексту. За даними аналізу до 
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прийомів передачі термінів фахової мови юриспруденції в жанрі Оборонний 

кодекс були віднесені еквіваленти; калькування; генералізація; конкретизація; 

описовий переклад. Для відтворення економічних термінів було використано 

еквіваленти, генералізацію та кокретизацію. Під час перекладу медичних 

термінів у Оборонному кодексі були зафіксовані еквіваленти і калькування. Для 

жанру інструкція Генерального штабу ЗСФ типовими прийомами передачі 

юридичних термінів стали еквіваленти, калькування, конкретизація, описовий 

переклад. 

Порівняно із жанрами Оборонний кодекс та інструкція тексти жанрів 

резолюція та рекомендація ПАРЄ виявляють вкраплення переважно двох видів 

інших дискурсів: юридичного і дипломатичного. Це пояснюється особливим 

маргінальним статусом дипломатичного підстилю у межах франкомовного 

військового дискурсу. 

Серед інтердискурсивних маркерів політичного дискурсу 

(дипломатичного підвиду) було виявлено (а) зв’язані словосполучення з 

функціональним компонентом стилістичного значення, у тому числі ті, що 

мають у своєму складі дипломатичні терміни; (б) терміни, що належать до 

терміносистеми фахової мови дипломатії; (в) ергоніми як підвид суспільно-

політичних реалій; (г) кліше дипломатичної фахової мови. 

Прийомами відтворення маркерів політичного дискурсу у обох жанрах 

дипломатичного підстилю ФВД стали еквіваленти для термінів терміносистеми 

у галузі дипломатії; калькування для кліше та зв’язаних словосполучень із 

термінологічним компонентом; транскрипція з елементами освоєння 

(адаптивне транскодування); усталений традиційний переклад для ергонімів. 

Елементами юридичного дискурсу у резолюціях та рекомендаціях ПАРЄ 

стали (1) загальновживані лексеми з функціональним компонентом 

стилістичного значення; (2) терміни і терміни-словосполучення фахової мови 

юриспруденції та міжнародного права; (3) зв’язані словосполучення з 

термінологічним компонентом; (4) юридичні реалії-ергоніми; (5) міжгалузеві 

терміни-омоніми; (6) міжсистемні одиниці у термінологічному значенні. 
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 До прийомів відтворення названих інтердискурсивних маркерів у 

текстових жанрах резолюція та рекомендація ПАРЄ належать еквіваленти для 

термінів, міжгалузевих термінів, загальновживаних лексем та міжсистемних 

одиниць; калькування для ергонімів, а також окремі випадки генералізації під 

час перекладу зв’язаних словосполучень.  

Висока частота уживання інтердискурсивних маркерів на мікрорівні 

проаналізованих текстів ФВД, а також проміжне положення законодавчого і 

дипломатичного підстилів на межі з іншими дискурсами підтверджують 

наявність інтердискурсивності як інваріантної ознаки військового дискурсу на 

макрорівні аналізу. Інтердискурсивність на макро- та мікрорівнях мовної 

реалізації стає, таким чином, жанрово-стилістичною домінантою перекладу усіх 

досліджених жанрів текстів ФВД. 

Основні положення Розділу 3 відображено у публікаціях автора[29; 192]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Військовий переклад як різновид фахового перекладу становить об`єкт 

дослідження спеціальної теорії перекладу, тому що його складниками 

виступають дві фахові мови у галузі військової справи: фахова мова оригіналу 

та відповідна фахова мова перекладу. За умови уточнення мовної пари і 

напряму перекладу французько-український військовий переклад належить до 

об’єктів спеціальної часткової теорії перекладу. 

З погляду теорії дискурсу військовий дискурс отримує визначення 

сукупності текстів військової та воєнної тематики, що вербалізують фахове 

спілкування учасників суспільного інституту Збройних сил між собою та 

іншими суспільними інститутами, відзначаються авторитарним режимом 

комунікації і офіційно-діловим стилем.  

У межах теорії перекладу військовий дискурс загалом визначається як 

сукупність текстів військової та воєнної тематики мовою оригіналу, що 

відтворюються мовою перекладу із збереженням перекладацьких домінант та з 

урахуванням системоутворювальних факторів дискурсу: середовища,                   

режиму і стилю.  

Франкомовний військовий дискурс в контексті військового перекладу 

становить сукупність національних і міжнародних документів французькою 

мовою, які належать до військового варіанта офіційно-ділового стилю та є 

оригіналами для подальшого відтворення мовою перекладу із збереженням 

перекладацьких домінант лексичного, граматичного і жанрово-стилістичного 

рівнів. Критерієм віднесення текстів до військового варіанта, зокрема офіційно-

ділового стилю, є військова тематика і висока частота уживання мовних 

одиниць, об’єднаних архісемою «військовий», «воєнний», «бойовий». 

Поняття «військового дискурсу» доповнюється поняттям «воєнний 

дискурс», вони знаходяться між собою у гіпо-гіперонімічних відношеннях, 

тобто поняття «воєнний» утворює гіпонім більш загального поняття – 

гіпероніма «військовий». Структура ФВД охоплює фахові тексти військової та 
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воєнної тематики зі «слідами» інших типів дискурсів, які через військовий 

переклад стають частиною УВД. У свою чергу, УВД містить як оригінальні 

військові тексти українською мовою, так і переклади текстів з французької 

мови.  

Тексти ФВД мають власну концептосистему з ядром, приядерною зоною і 

периферією, а також обов’язково містять вербалізовані базові концепти. До 

вербалізованих базових концептів у текстах ФВД та їх перекладах, за даними 

семантичного аналізу словникових дефініцій, належать MILITAIRE – 

ВІЙСЬКОВИЙ; GUERRE – ВІЙНА; COMBAT – БІЙ; LUTTE – БОРОТЬБА. 

За результатами порівняльно-перекладацького аналізу, вербалізовані 

базові концепти та військові реалії становлять лексичні домінанти військового 

перекладу. Перекладацьке відтворення вербалізованих базових концептів як 

лексичних домінант військового перекладу характеризується наявністю кількох 

часткових відповідників для одного терміна і термінологічною негомогенністю. 

Такі особливості перекладу зумовлені асиметрією терміносистем фахових мов 

оригіналу і перекладу, а також асиметрією текстової концептосистеми 

франкомовного та україномовного військових дискурсів. Передача військових 

реалій у жанрах тексту Оборонний кодекс та інструкція відбувається переважно 

шляхом адаптивного перекладу. 

У межах функціонально-комунікативної системи ФВД були встановлені 

три підстилі текстів, релевантні для перекладу: 1) законодавчий підстиль, до 

якого належить жанр тексту Оборонний кодекс; 2) нормативно-правовий 

підстиль, який включає жанр тексту інструкції Генерального штабу Збройних 

сил Франції; 3) дипломатичний підстиль, що охоплює такі жанри текстів, як 

ноти, резолюції та рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.  

Відповідно до даних порівняльно-перекладацького аналізу, граматичними 

домінантами військового перекладу для всіх досліджених жанрів тексту ФВД 

виступають дискурсивні категорії модальності, персональності і діатези. У 

досліджених жанрах текстів ФВД переважно представлений об’єктивний тип 

модальності як перша граматична домінанта військового перекладу. Серед 
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типових прийомів перекладу морфологічних засобів реалізації модальності для 

всіх аналізованих жанрів ФВД виявлено: (а) граматичні еквіваленти; (б) 

формальні граматичні трансформації без зміни змісту висловлення. Прийоми 

формальної граматичної трансформації становлять репродуктивну стратегію 

перекладу досліджених жанрів ФВД. Такі трансформації не залежать від жанру 

тексту оригіналу, оскільки зумовлюються міжмовною асиметрією. Відтворення 

лексичних засобів вираження модальності у перекладі відбувається за рахунок 

функціональних аналогів модальних слів у жанрах Оборонний кодекс та 

інструкція (відтворення лексичних засобів МО лексико-граматичними 

засобами МП). 

Категорія персональності як друга граматична домінанта перекладу 

текстів ФВД представлена засобами трьох рівнів: морфологічного, лексичного 

та синтаксичного. До прийомів відтворення категорії персональності в 

перекладі, за даними аналізу, було віднесено: 1) формально-граматичні 

трансформації морфологічного рівня без зміни змісту висловлення у всіх 

досліджених жанрах ФВД; 2) заміна морфологічного засобу вираження 

персональності в тексті оригіналу лексичним засобом у тексті перекладу у 

жанрах Оборонний кодекс та інструкція генерального штабу ЗСФ; 3) формальні 

синтаксичні трансформації без зміни змісту оригінального висловлення у 

жанрах резолюція ПАРЄ та інструкція Генерального штабу ЗСФ. 

Категорія діатези (стану) як формотворчих категорія ФВД і третя 

граматична домінанта перекладу представлена в оригінальних текстах однім 

своїм видом: пасивним станом. Значення пасивності у ОТ маркується такими 

мовними засобами, як складені іменні та дієслівні присудки; зворотні дієслова. 

Прийомами відтворення категорії пасивного стану у перекладі стали формальні 

граматичні трансформації без зміни змісту та з частковою зміною змісту 

висловлення, серед яких: 1) відтворення пасивної аналітичної конструкції через 

граматичні еквіваленти для жанрів інструкція Генерального штабу ЗСФ та 

Оборонний кодекс; 2) заміна синтаксичних ролей для жанрів інструкція, 

резолюція та рекомендація ПАРЄ; 3) передача пасивного стану через активний 
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шляхом уживання додаткових лексичних засобів (кліше дипломатичної фахової 

мови) для жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ. 

Формальні граматичні трансформації без зміни змісту ототожнюються із 

репродуктивною стратегією відтворення категорії персональності та категорії 

стану у перекладі. 

На рівні відтворення композиції текстів ФВД у перекладі основний 

прийом відтворення становить еквівалентність форми і змісту. Зовнішня 

формальна структура всіх досліджених жанрів ФВД послідовно відтворюється і 

зберігається в тексті перекладу, це, зокрема, ієрархія заголовків, частин, глав, 

статей, пунктів, підпунктів, абзаців, у тому числі шрифт і кегль оригіналу. 

Внутрішня змістова структура тексту ФВД чітко зберігається у перекладі 

відповідно до порядку слідування смислових частин документа одна за одною, 

зокрема жанр, повна назва документа, скорочена назва документа, 

інформаційний номер та код, інтродуктивна, інформативна, фінальна частина і 

додатки. Лише для жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ були зафіксовані 

незначні відхилення у відтворенні змістової структури документа, пов’язані з 

традицією оформлення дипломатичних текстів такого зразка у мові перекладу. 

Лексичний склад досліджених жанрів ФВД утворює спеціальна військова 

лексика, що включає три типи, які становлять лексичні труднощі перекладу 

військових текстів: 1) терміни військової справи як складові терміносистеми 

відповідної фахової мови; 2) міжгалузеві терміни-омоніми як елементи 

терміносистем різних галузей знання; 3) військові реалії і власні назви як 

окремий підвид реалій. 

Прийомами перекладу спеціальної військової лексики перших двох груп 

для всіх досліджених жанрів ФВД стали термінологічні еквіваленти для групи 

1; повне і часткове калькування, а також транскрипція з елементами освоєння 

для групи 2. Жанрові особливості відтворення спеціальної військової лексики 

стосуються третього типу – військових реалій-ергонімів. Для жанру інструкція 

Генерального штабу ЗСФ характерна стратегія репродуктивного перекладу 

ергонімів з прийомами уживання еквівалентів, повного та часткового 
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калькування. У перекладах жанру Оборонний кодекс були встановлені прийоми 

передачі ергонімів через неологізми, конкретизацію та вилучення компонентів 

власної назви. Тому для жанру Оборонний кодекс типовим є застосування 

стратегії адаптивного перекладу військових реалій-ергонімів. 

Відповідно до результатів дискурс-аналізу в досліджених жанрах ФВД 

було встановлено інтердискурсивні зв`язки з іншими типами інституціональних 

дискурсів, релевантні для перекладу, зокрема з юридичним, політичним, 

дипломатичним, економічним, медичним дискурсами. Ці зв’язки зумовлюють 

відбір засобів перекладу текстів ФВД в межах терміносистем різних дискурсів, 

а також визначають конкретні прийоми перекладу для інтердискурсивних 

одиниць оригіналу різного рівня. Міждискурсивні зв’язки отримують мовну 

реалізацію у вигляді інтердискурсивних маркерів: міжгалузевих термінів; 

реалій та ергонімів невійськових предметних галузей; колокацій; кліше; 

композиції тексту.  

Серед перекладацьких прийомів передачі названих інтердискурсивних 

маркерів у ПТ зафіксовано такі: термінологічні еквіваленти; калькування; 

генералізація; конкретизація з пристосуванням до жанрово-стильових 

юридичних норм МП; адаптивне транскодування; переклад нетермінологічного 

словосполучення термінологічним; лексико-семантичний варіант перекладу 

терміна; описовий переклад. Жанрові особливості відтворення 

інтердискурсивних зв’язків стосуються прийомів передачі інтердискурсивних 

маркерів різних фахових мов. Прийомами передачі термінів фахової мови 

юриспруденції для жанру Оборонний кодекс виявились: еквіваленти; 

калькування; генералізація; конкретизація; описовий переклад. Відтворення 

економічних термінів у Оборонному кодексі відбувається за допомогою 

еквівалентів, прийомів генералізації та кокретизації. Медичні терміни у 

Оборонному кодексі передаються через еквіваленти і калькування. Для жанру 

інструкція Генерального штабу ЗСФ серед прийомів передачі юридичних 

термінів були зафіксовані еквіваленти, калькування, конкретизація, описовий 

переклад. 
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Проміжне положення жанру Оборонний кодекс між військовим та 

юридичним дискурсом та жанрів нота, резолюція, рекомендація ПАРЄ між 

військовим дискурсом і дипломатичним підвидом політичного дискурсу 

підтверджує гіпотезу про інтердискурсивність як інваріантну ознаку 

військового дискурсу та зумовлює стратегії перекладу відповідних текстів. На 

мікрорівні дискурс-аналізу інтердискурсивність реалізується через високу 

частоту вживання інтердискурсивних маркерів різних типів. Таким чином, 

інтердискурсивність можна вважати жанрово-стилістичною домінантою 

перекладу для всіх досліджених жанрів франкомовного військового дискурсу. 
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