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Natalia Prokopenko
VARIETY OF SMALL FORMS IN THE REGIONAL PRESS
The article is devoted to the study of texts functioning features of small forms in the pages
of newspapers, their structure, clarifying the main criteria that characterize them as a text model. An
attempt was made to describe the variety of small forms, which help to get up to date operational
information to readers.
We analyzed the following types of texts of small forms, operating in mass media content:
the announcement of a mini-review quiz, monitoring texts. Particular attention is paid to such text
structures, as the title and lead (see box).
Based on our observations, we can conclude that the print media is actively used in the
pages of their newspapers texts of small forms, are very popular among the audience, and the
information provided by these models, more accessible and adequate information.
Key words: newspaper discourse, newspaper genre, mini-text, text search, the
transformation of phraseology.
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РАЗНОВИДНОСТИ МАЛЫХ ФОРМ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования текстов малых
форм на страницах газетных изданий, их структуры, определению основных критериев,
которые характеризуют их как текстовые модели. Совершена попытка описать
разновидности малых форм, которые помогают получить актуальную оперативную
информацию читателям.
Проанализированы следующие разновидности текстов малых форм, которые
функционируют в масс-медийном контенте: анонс, мини-обзор, блиц-опрос, текстымониторинги. Отдельное внимание уделено таким текстовым структурам, как заголовок и
лид (врезка).
На основе наших наблюдений сделан вывод, что печатные издания, которые активно
используют на газетных полосах тексты малых форм, более популярны среди читательской
аудитории, а информация, представленная этими моделями, более доступна и
информационно исчерпывающа.
Ключевые слова: газетный дискурс, газетный жанр, мини-текст, текстовые категории,
трансформация фразеологизмов.
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СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧНА ТА ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГАЗЕТИ «ХЕРСОНСКАЯ МЫСЛЬ» (1911-1913 РР.)
У статті досліджено структуру херсонської суспільно-літературної щоденної
газети «Херсонская мысль». Проаналізовано рубрики видання, визначено їх тематичне
наповнення, вказано на жанрові та мовні особливості матеріалів.
Ключові слова: рубрики видання, матеріали газети, шпальта, оголошення газети.
Аналіз дослідження проблеми. Дослідження історії регіональної преси – важливий
напрям історико-краєзнавчих, пресознавчих досліджень. Провінційна преса, віддзеркалюючи
особливості суспільно-політичного, економічного та культурного життя краю, слугує
додатковим цінним матеріалом вивчення історії України, вона є джерелом фактологічного
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краєзнавчого матеріалу. Тому дослідження матеріалів херсонської щоденної газети
«Херсонская мысль» є досить актуальним.
Метою статті є здійснити аналіз матеріалів херсонської газети «Херсонская мысль»,
яка висвітлювала суспільно-економічне, культурне життя міста, інформувала читачів про
мистецькі заходи.
Як зазначає О. Колесник, починаючи з 80-х років XIX ст. і до 1919 р., у Херсоні
працювала велика кількість друкарень: Горбунова і Чулакова, «Русская» (згодом
К.Д. Шрейбера), А.І. Заранкіна, М.І. Ковальова, «Юг» (В.І. Гошкевича), Б.А. Фукса,
«Порядок» Спозіто, «Экономия» (Б. Фукса і Ф. Наровлянського), Георгіївських кавалерів,
художньо-електрична друкарня С.В. Поряденка, І. Дорфмана, С. Блюмкіна та Р. Дорфмана та
ін. Майже всі вони знаходились у центральній частині міста [1, с. 38].
У цей період у Херсоні функціонує типографія Ф.З. Епштейна за адресою
Воронцовська вулиця, будинок Баумгольца, де в період з 15 жовтня 1911 року по 7 квітня
1913 року видається херсонська громадсько-літературна газета «Херсонская мысль».
Редакція розміщувалася за адресою – «по Витовской ул. против Потёмкинского бульвара въ
домѣ С.Я. Кесслер», що була зазначена у вихідних даних видання.
Газета позиціонувала себе як «ежедневная, безпартійная, общественно-литературная и
коммерческая газета». Редактором і видавцем був І.М. Кесслер. Виходила вона на чотирьох
сторінках, форматом 44 на 32 см, коштувала 1 копійку. Мова газети – російська [2, с. 14].
Газета висвітлювала на своїх сторінках події Херсонської губернії, Російської імперії,
повідомлялися новини з-за кордону та друкувалися літературно-художні матеріали.
У виданні майже всі автори друкувалися під своєрідними псевдонімами, такими, як
Дядя Донъ, Симфа, Тень (Ваша несчастная Тень), Гномъ, К, Цви, Эльза, РЪ, Федот да не тот,
Сарсъ, Дека. Авторами інформаційних матеріалів були: Ухо, Вольдемар, Алешковецъ,
З, Ичъ, Дядя Пудъ, Лордъ Грей, Шимоза, Viola, La Bemol, Инкъ.
Серед дописувачів матеріалів газети були такі автори, як Александр Вейнберг,
Владимир Сокольников, Николаев, Корконос, Владислав Содельников, М. Малин,
П. Строгий, Вешній, А. Потапов, Зимовий. Справжні імена були присутні в листах до
редакції – Д. Юльчевская, Григорий Гнилосаров, ІОсиф Сухин, С. П. Криворученко.
Газета мала власних кореспондентів – Александр Вейнберг, Николаев, Алешковец,
Зимовий. Це відповідно відображалося у наявних авторських рубриках: «Алешки», «Театр і
музика», «Отзвуки», «Революция в Китай», «Письма в редакцію», «По Руси» та інші.
Газета розміщувала іноземні матеріали, тому мала в складі редакції власного
перекладача: Ичъ «Пятница 13» ( з французької мови) та «Душ» ( з німецької мови).
Порядок розташування матеріалів видання був хаотичний, проте нами був виділений
непостійний поділ на розділи, які часто змінювали своє місце друку.
Перша шпальта заповнювалася оголошеннями, афішами, рекламними матеріалами.
Розміщувалися вони хаотично, лише деякі з них мали своє постійне місце розташування і
вміщувалися щономера, наприклад, «Городской театръ» і «Городская аудиторія». Інколи на
першій сторінці друкувалися некрологи (наприклад, «Убитые горемъ мужъ, сынъ съ
невесткой, дочери съ затьями и детьми, извещаютъ о смерти дорогой Соси Исааковны
Віохинъ», далі вказувалася дата і місце поховання).
Оголошення мали досить різноманітний характер. Постійними були об’яви про
театральні вистави – «Городской театр», некрологи, послуги лікарів та стоматологів і т.д. До
деяких додавалися ілюстрації. Наприклад, до реклами велосипедів вміщувалася ілюстрація
людини на ньому. До «Магазинъ обуви А. И. Мельмана» – фото взуття (чобітки).
Оголошення давали різні приватні підприємства: з продажу годинників – «Московскій
магазинъ часовъ и золотыхъ вещей Ш. І. Шора», іграшок – «Дешевле чемъ везде игрушки и
игры. Только въ оптово-розничном магазине К. Л. Коганова», побутових речей – «Вниманию
хозяек! Керосиновое мыло без варки 10 к. ф.».
Окрім оголошень конкретних організацій та підприємств, можна знайти багато
оголошень приватного характеру, наприклад: «Продается Пони и Экипажъ», «Отдается
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квартира о 4 комнатахъ съ кухней со всеми удобствами», «Ищу место русской Бонны»,
«Пріезжая дівица ищет место кассирши», «Необходимо каждому уметь красиво и скоро
писать самый скверный почеркъ превращаю въ 15 уроковъ на блестяще красивый»,
«Молодой человекъ ищетъ подходящіе занятія по письменной части», «Студентъ СПБ.
Технолог. института остающійся въ Херсоне до 1 января 1913 г. готовитъ и репетируетъ
по предметамъ среди учеб. зав. Многолетняяя практика, рекомендаціи», «Опытный
преподаватель, прослуживший 10 летъ по Министерству Народного Просвещенія готовитъ
въ младшие классы сред. учеб. завед. и репетируетъ», «Утеряна багажная квитанция
№ 16894. Нашедшего прошу доставить за вознагражденіе…».
Інформаційна рубрика «Телеграммы» зазвичай була розташована на другій шпальті
видання. У матеріалах цього розділу зазначалося місто, з якого надходила інформація
(наприклад, «Петербургъ») і подавалися короткі подієві замітки про основні події зі столиці
та Херсонської губернії.
Рубрику «Отзвуки» вів постійний автор «Лорд Грей». У ній вміщувалося по 3-4
повідомлення, написаних у художньо-публіцистичному стилі, а також рецензії, відгуки
мешканців міста про відвідані ними культурні заходи.
У рубриці «Мелочи дня», постійним автором якої був «Шимоза», розміщувалося 2-3
повідомлення на певну соціально-побутову проблематику. Наприклад, інформація про
знижки – «окончательная распродажа» чи продаж старої будівлі, маніпуляції торговців.
Рубрика «Местная жизнь» складалася з невеликих повідомлень міста Херсона.
Наприклад: повідомлення про засідання «общества» херсонських лікарів у бібліотеці або
типу: «Городская управа предполагаетъ приступить къ ремонту пожарного депо».
Рубрика «Земская жизнь» містила повідомлення з різних земств, наприклад: «Уездное
земство командировало фельдшера Качкаровского участка И. С. Бунтмона въ г. Москву на
повторительные фельдшерско-акушерскіе курсы».
Відділ «Происшествія» вміщував невеликі замітки кримінального змісту типу: «Изъ
квартиры А. Бродскаго совершена кража разных вещей на сумму 50 руб. Л. Соколова
заявила о краже у нея куръ на сумму 2 руб.» , а також друкувалася різна побутова інформація
– «Экспортъ хлеба», «Досадная опечатка» ( про помилку в газеті).
«Письмо в редакцію» – так називалася рубрика, що розміщувала листи від читачів
різного характеру. Наприклад, звинувачення за певний матеріал: « Въ № 77… напечатанъ по
адресу… Шпиро въ стихотворной форме пасквиль возмутівший насъ какъ грубостью
нападки такъ и дикостью не справедливый по своей незаслуженности. Полагаемъ, что
«Дядя Донъ» былъ введенъ в заблуждение…». Проте, крім гнівних листів, були і подяки
газеті за допомогу.
Рубрика «По Руси» друкувала повідомлення з усіх куточків країни різного характеру,
наприклад: «Похищение 14-летней девицы», «Свинина и петровскіе торговцы».
Відділ «Алешки» вів автор під псевдонімом «Зимовый». Редакція підписувала
матеріали «Отъ нашего спеціального кореспондента». В цій рубриці друкувалися матеріали
переважно в жанрі репортажів з місця подій, в яких автор повідомляв про певні події з міста
Олешки.
Рубрика «Театръ и музыка», яку впорядковував «La Bemole», подавала читачам
культурну інформацію про театральні вистави яких у формі рецензій, в яких автор основну
увагу сконцентровував на грі кожного актора, наприклад: «Г. Ленинъ, артистъ городского
театра прочелъ несколько вещицъ, прочелъ хорошо и красиво и сорвалъ бурю
апплодисментовъ». До того ж у цій рубриці у «№413 Пятница 11-го Января 1913 года»
вперше серед інформаційних матеріалах газети була вміщена фотоілюстрація: це було
зображення однієї з актрис театральної п’єси.
Варто відзначити, що описувані театральні вистави не завжди були маловідомими
провінційними п’єсами. Серед них знаходимо і класичні твори української літератури, як
«Украдене щастя», «Енеїда», «Наталка Полтавка».
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Рубрика «Городская аудиторія», яку вів постійний автор під псевдонімом «Съ»,
подавала інформацію про театральні вистави, що зводилася до переказу дій на сцені з
кінцевими висновками про гру акторів.
Розділ газети «Портъ» уміщував короткі повідомлення з міського річкового порту,
типу: «6-го февраля въ Херсонъ прибудетъ изъ Николаева «Ледоколъ I». Если состояние
льда позволитъ, то к тому же времени будетъ открыта навигация».
Інші рубрики газети такі, як «По уезду» – розміщували кримінальні події, «Отчетъ» –
подавали різні звіти засідань, зборів. Деякі рубрики були присвячені певним політичним
подіям, які тривали вже тривалий час: «Война Италіи с Турціей», «Война на Балканах».
З «Понедельник 23-го Января 1912 года № 90» з’являється цікава розважальна
рубрика – «Развлеченіе и отдыхъ. Задачи, шарады, шутки под редакцией г. Тень». У ній для
розваги читачів друкувалися різні загадки типу: «Какое имя состоитъ изъ двухъ
египетскихъ боговъ?», «Какая провинція въ Китае сходна по названію съ республикой въ
Америке?».
З 1913 року з’являються нові рубрики: «Событія дня», де повідомлялися про події
суспільного та побутового характеру, які сталися в місті Херсоні, наприклад: «Труп
изгрызанный крысами». Рубрика «По Росіи» розміщувала хронікальні події з Росії. Розділ
«Маленькій фельетонъ» вів автор «Горинъ», у жанрі фейлетону він висміював різні соціальні
явища. Розділ «Судъ» подавав інформацію про судові слухання в місті та винесені вироки.
Літературні матеріали газети подавалися без рубрик відразу під певним новинним
матеріалом. Так, наприклад, у декілька подач друкувалася «сценка» «Проводы» підписана
«Вл. Потаповъ». Також майже щономера друкувалися вірші від «Дядя Донъ».
Газета мала своїх кореспондентів, матеріали яких розміщувалися без зазначення
рубрики, вказувалося лише місто, автор (типу «М. Кривой-Рогъ», «Александръ Вейнбергъ»),
далі подавалася коротка інформація про подію.
Також без рубрик друкувалися постійні автори газети: Гномъ – у художньопубліцистичному стилі писав про різні події на соціальні теми (наприклад, «Живъ курилка!»,
«Сказка про белаго бычка или у семи нянекъ дитя безъ глаза»), Федотъ да не тотъ, Ухо
(наприклад, «Покушеніе на самоубійство пожарного»), Лорд Грей (наприклад, «Городское
безобразне»).
Цікавим розділом видання був розділ привітань, в якому вміщувалися відповідно
вітання з різних приводів, наприклад у матеріалі «Выигрыш 500 рублей», що був
надрукований «Воскресенье 29-го Января 1912 года №96», розповідалося: «На долю города
Херсона выпал выигрыш в 500 рублей. Выигрыш пал на билет местной крупной
домовладелицы и благотворительницы г-жи Дунаевской. Как мы слышали, счастливица
решила весь выигрыш пожертвовать на усилие средств для постройки здания
Принабережской Таямудь-Торы».
Отже, здійснивши структурно-тематичний аналіз газети «Херсонская мисль», можемо
стверджувати, що видання мало велику кількість рубрик, що відображали політичні,
економічні, культурні події переважно міста Херсона. В жанровому плані серед
інформаційних матеріалів переважають подієві замітки, серед художньо-публіцистичних
жанрів – фейлетони, аналітичні жанри представлені у виданні рецензіями, листуванням із
читачами.
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Olga Rembetskaya
STRUCTURE AND CONTENT, GENRE CHARACTERISTICS OF NEWSPAPER
"KHERSON THOUGHT" (1911-1913)
The article deals with the structure of Kherson social-literary daily newspaper "Kherson
thought". The columns of publication are analyzed, thematic content, genre and linguistic features
of the materials are determined.
Keywords: columns of the publication,, materials of newspaper, page, newspaper ads.
Ольга Рембецкая
СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ И ЖАНРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗЕТЫ
«ХЕРСОНСКАЯ МЫСЛЬ» (1911-1913)
В статье исследуется структура херсонской общественно-литературной ежедневной
газеты «Херсонская мысль». Проанализированы рубрики издания, определено их
тематическое наполнение, жанровые и лингвистические особенности материалов.
Ключевые слова: рубрики издания, материалы газеты, полоса, объявления газеты.
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Ганна Соловей
(Херсон)

ПЕРЕКЛАД ПОЛІТИЧНОЇ СТАТТІ ЯК ТИПУ ТЕКСТУ:
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ, ФУНКЦІОНАЛЬНОСЕМАНТИЧНИЙ ТА КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ
Статтю присвячено дослідженню текст-типологічних проблем перекладу
політичної статті у крос-культурному аспекті. Автор виявляє структурно-композиційні,
функціональні й лексико-семантичні ознаки, домінантні для перекладу політичної статті;
встановлює етнокультурну специфіку політичної статті в американській (США) та
українській лінгвокультурних традиціях. Моделі політичної статті в досліджуваних
лінгвокультурних традиціях виявляють універсальні (симетричні) та етноспецифічні
(асиметричні) ознаки. Симетрія засвідчує, що перекладач може вдатися до власне
перекладу, а асиметрія вказує на те, що перекладачеві треба адаптувати текст.
Ключові слова: переклад, політична стаття, тип тексту, структура тексту,
політична лексика, функція, семантика, крос-культура.
Зацікавленість у вивченні особливостей перекладу різних типів політичних текстів
(далі – ПолітТТ) як окремого напряму перекладознавчих досліджень значно посилилася з
кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ століття й до сьогодні. Проблеми перекладу політичної
статті перебувають у царині гуманітарних досліджень політичного дискурсу та засобів
масової комунікації, яким було присвячено наукові розвідки Г.Г. Почепцова, К.С. Серажим,
О.Й. Шейгал, К.В. Нікітіної, Ю. Лук’яненко тощо; а також побічно розглядаються з позицій
перекладознавчих класифікацій типів текстів у роботах П. Ньюмарка, К. Райс,
В.М. Комісарова, А.В. Федорова, А. Лілової та ін.
У нашому дослідженні термін «політична стаття» об’єднує проблемну політичну
статтю, написану журналістом, проблемну аналітичну статтю, полемічну статтю тощо. З
одного боку, вони належать до аналітичних типів текстів публіцистичного дискурсу. З
іншого боку, за тематичною ознакою вони входять до політичного дискурсу й відповідають
його критеріям. Отже, політична стаття належить до периферійних ПолітТТ, оскільки цей
тип тексту розташований у зоні перетину політичного дискурсу з дискурсом мас-медіа, чи
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