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МОВА СУЧАСНОЇ ІТАЛІЙСЬКОЇ ПРЕСИ У ГІПЕРПРОСТОРІ ТА 
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ 

 
Т.Г. Кириченко  

 
У статті досліджуються тексти новин електронних засобів масової інформації Італії, їх 

лінгвальні особливості, висвітлюються основні проблеми сучасної італійської мови. 
Здійснюється аналіз інноваційних процесів сучасного медіатексту, визначаються основні 
тенденції в оновленні мас-медійної лексики, з’ясовуються сфери її поширення.  

 
З появою інтернету та інтернет-дискурсу мова італійських засобів масової 

інформації кінця ХХ – початку ХХІ століття зазнала істотних змін, які потребують 
ретельного і всебічного вивчення з метою виявлення основних закономірностей її 
функціонування в електронному дискурсі, дослідження шляхів еволюції мови мас-
медіа і тих чинників, що впливають на її розвиток [1, 20].  

В епоху такого активного розвитку комп’ютерних технологій та розповсюдження 
інтернету питання, пов’язані з проблемами дискурсу, мовної еволюції та змін у мові, 
викликають жвавий інтерес багатьох вчених, про що свідчить велика кількість праць 
таких вітчизняних та зарубіжних лінгвістів як Дж.Браун, В.В.Виноградов, Т.ван 
Дейк, В.Дресслер, Е.А.Гончарова, Дж.Граймс, Дж.Дюбуа, П.Дзолли, Т.Гивон, 
Т.А.Гринченко, У.Лабов, Р.Лонгейкр, Д.Кристалл, М.Л.Макаров, Э.Мендуни, 
У.Манн, Я.Петефи, О.О.Потебня, У.Чейф, Ф.Сосюр, М.М.Субботин, С.Томпсон, 
Д.Шиффрин, У.Эко, Дж.Юл та ін., які роблять висновок, що мова постійно 
змінюється і відображає сучасний стан суспільства, в якому вона функціонує. Метою 
статті є дослідження текстів новин електронних засобів масової інформації Італії, їх 
лінгвальних особливостей та специфіки їх перекладу, виявлення основних проблем 
сучасної італійської мови. Актуальність дослідження зумовлена потребою 
ґрунтовного вивчення мови італійських електронних мас-медіа кінця ХХ – початку 
ХХІ. Необхідне комплексне вивчення лінгвальних особливостей текстів новин 
електронних засобів масової комунікації як альтернативи традиційним. Бурхливі 
політичні зміни в Європі, нові суспільно-політичні реалії в державі спричинили 
глибинні зміни в італійському суспільстві, що знайшло своє найповніше 
відображення у мові електронних засобів масової інформації. Аналіз інноваційних 
процесів сучасного медіатексту дозволить простежити основні тенденції в оновленні 
мас-медійної лексики, з’ясувати сфери її поширення і дати їм оцінку. Запропоноване 
дослідження має не тільки науково-пізнавальний характер: його результати можуть 
бути корисними для філологів, перекладачів і журналістів, які прагнуть 
удосконалювати свій професійний рівень, дбають про добірність і правильність мови 
при написанні матеріалів. Об'єкт дослідження – тексти електронних засобів масової 
інформації Італії, проаналізовані з урахуванням сучасних досліджень у сфері 
лінгвістики та теорії комунікації. Предмет дослідження – гіпертексти новин 
італійських ЗМІ, прийоми комунікативних технологій в інтернет-новинах та мовні 
засоби, за допомогою яких вони реалізуються. Матеріалом дослідження стали 
тексти новин веб-сайтів італійських газет Corriere della Sera, La Stampa, La 
Repubblica: http://www.lastampa.it, http://www.corriere.it/, http://www.repubblica.it. 

Як відомо, людина в промислово розвинених країнах живе в середовищі, 
перенасиченому інформацією, що подається радіо, телебаченням, газетами, 
журналами, інтернетом, рекламними й пропагандистськими плакатами, книгами 
тощо. Кожен із цих засобів масової інформації намагається привернути увагу 
якомога більшої кількості глядачів, слухачів, читачів, першим повідомити їм важливу 
новину, дати найяскравіші подробиці, обійти в цих перегонах суперників [2, 14].  

Одним із наслідків цього є своєрідна інформаційна втома: люди все менше 
читають. Дійти до масової свідомості можна лише постійно підвищуючи помітність, 
насиченість матеріалу, викликати не тільки інтелектуальний, але й емоційний 
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інтерес. Для цього ЗМІ використають дані соціологічних досліджень, досягнення 
психології й досвід реклами [3, 117]. 

Дослідження газетно-публіцистичного стилю італійської інтернет-преси дозволяє 
зробити синхронний зріз відразу багатьох сфер уживання мови: суспільно-політична, 
економічна, культурна, мова спорту, кіно, театру, розмовна мова. Саме засоби 
масової інформації і преса, зокрема електронна, найбільш оперативно відгукуються 
на нові явища життя, у ній проходять апробацію різні неологізми, запозичення, 
конструкції, виникають і закріплюються нові фразеологізми, штампи, 
популяризується багато науково-технічних термінів [4, 25]. 

В умовах величезної кількості інтернет-видань визначальним для потенційного 
читача часто виявляється його перше враження від сторінки, на яку він заходить. 
Особливу роль у цьому відіграють оформлення першої сторінки, характер і форма 
заголовків. До їхньої інформативної насиченості, ясності й лаконічності, здатності 
емоційно впливати на читача висуваються особливі вимоги [3, 119]. 

Необхідно, однак, підкреслити, що для солідних видань, які мають електронну 
версію своїх газет чи журналів, видань, які мають широку аудиторію, дуже важливим 
є коло постійних читачів, які цінують звичне розташування рубрик, знайомих 
авторів, саму можливість швидко знайти інформацію, що їх цікавить. На відміну від 
друкованих видань, електронні мають велику перевагу завдяки тому, що інтернет-
дискурс поєднує риси дискурсу засобів масової комунікації, а також ділового, 
рекламного, політичного, навчального, побутового дискурсів та характеризується 
принципово новими структурними особливостями [5, 150–156]. 

Інтерактивність, атрактивність та глобальність інтернету зумовлюють його 
активне використання засобами масової інформації для поширення інформації, 
здійснення впливу та забезпечення ефективної реалізації новітніх комунікативних 
технологій. Гіпертекстовий формат повідомлень інтернет-новин втілює новий підхід 
до комбінування вербального, графічного та візуального компонентів текстів 
повідомлень, що впливає на сприйняття інформації широким загалом [1, 21]. Такі 
звукові, графічні й анімаційні засоби в сукупності можуть розширювати або навіть 
змінювати повідомлення, таким чином відіграючи дуже важливу роль.  

Отже, завдяки поєднанню візуальних, текстових і акустичних засобів подання 
інформації, симбіозу традиційних засобів масової комунікації (радіо, телебачення, 
преси) інтернет став глобальним поліфункціональним засобом масової комунікації, 
який радикально відрізняється від попередніх конструюванням інформації і формою 
викладу матеріалу. Важлива не помітність сама по собі, а контраст на тлі звичного, 
постійного, тобто оптимальне співвідношення між наявним стереотипом і новизною. 

Перша сторінка сайту – обличчя газети чи журналу. На ній може міститися 
декілька фотографій, що представляють найяскравіший, сенсаційний матеріал, 
набраний жирним шрифтом, його анонс і основні тези. Мета цієї сторінки – 
привернути увагу користувача, в майбутньому потенційного покупця, тому заголовки 
й короткі тексти часто носять не тільки сенсаційний, але й скандальний характер для 
того, щоб розбудити цікавість своїми недомовками і помітною формою. 
Використовувані засоби синтаксично різноманітні: просте речення, фразеологічна 
одиниця, слово [3, 112].  

На сучасному етапі суспільного розвитку засоби масової інформації не тільки 
відбивають мовний стан, але й виступають одним із наймогутніших факторів 
формування мови. Жанри електронної преси розрізняються як обсягом, змістом, так і 
функцією впливу на читача. Різниця полягає в завданні, орієнтації на різні верстви 
населення та в різних мовних засобах. Найбільш однозначну функцію виконують 
короткі інформаційні жанри. Їхня лексика відрізняється простотою, відсутністю 
стилістичних фігур, порівнянь, полісемантичності [3, 113]. 

Умберто Эко писав, що в наш час в Італії найпоширенішим газетним жанром 
стало інтерв'ю – єдиний діалогічний жанр періодичної преси, що визначає такі його 
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риси, як близькість до усного – ораторського або розмовного – мовлення, а також 
багатотемність [6, 17]. 

Окрім вказаного вище звернемо увагу на такі професійні й технічні проблеми 
італійської преси. Наприклад, журналісти, які за сучасних умов самі набирають 
тексти своїх матеріалів, не завжди справляються із цим новим для них завданням. 
Таким чином, у тексті часто з'являються орфографічні й синтаксичні помилки, 
неправильне вживання слів, недотримання правил узгодження часів, тавтологія й 
інші невідповідності. Підміна професіоналів дилетантами призводить до 
концептуальних помилок у тексті і позначається на його якості, а отже, на ставленні 
до видання. Подібна проблема практично повсюдна [7, 38]. 

Не менш серйозна проблема «тексту, що вичерпав себе». Йдеться не тільки про 
правильність і коректність мови, але й про дефекти самого тексту. Якщо на сторінці 
залишилося місце, яке немає чим заповнити, журналісти нерідко вдаються до різних 
хитрощів: приєднують до основного тексту повідомлення, що підходить до нього за 
змістом, або ж «висмоктують із пальця» домисли, чутки, нові деталі, таким чином 
доводячи вихідний матеріал до потрібного обсягу [8, 21]. 

В італійській мові, як і в інших мовах, існує серйозна проблема «засмічення». 
Радіо, телебачення, преса та інтернет, виконуючи роль мовного нівелювання, 
перетворилися на фактор поширення різних деформацій та помилок [3, 124]. 

Мова є головним інструментом журналіста і відбиває повагу видання до читачів, 
що вимагає шанобливого ставлення до неї. Коли все ґрунтується на владі й 
уседозволеності засобів масової інформації, мова надзвичайно спотворюється [8, 25]. 

Говорячи про мову італійської преси, доречніше було б оперувати словом «мова» 
в множині, оскільки варто розрізняти мову преси, радіо й телевізійну мову [9, 37], у 
яких сьогодні існує помітна різниця. ЗМІ намагаються бути якнайменше залежними 
від впливу обставин і створити власний особливий світ, тому розробляють свою 
мову. Будучи пов'язаними зі стилями, жанрами, культурою, засоби масової 
інформації вдосконалюються в дусі часу. 

Одночасно мова преси зіштовхується з проблемою різноплановості аудиторії. Не 
всі слухачі, телеглядачі й читачі мають однакові знання, досвід і перебувають на 
однаковому рівні. Таким чином, мова – це не лише форма подачі матеріалу, але 
також форма вибору інформації й кута зору [10, 30]. 

В електронній журналістиці найважливішим моментом є підзаголовок гіпер-
посилання, натиснувши на яке читач потрапляє безпосередньо на основний текст. За 
гіпер-посиланням відразу можна визначити рівень журналіста, також від нього 
залежить, чи викличе матеріал інтерес до себе. Написання матеріалу, а також 
повідомлення інформації вимагає від журналіста вміння добре володіти мовою. 

Як електронні так і друковані італійські ЗМІ користуються відомою американською 
моделлю складання матеріалу, так званим правилом п'яти «W» [3, 107]: 

1) Who? – Хто? 
2) Where? – Де?  
3) When? – Коли? 
4) What? – Що? Що трапилось? 
5) Why? – Чому?  
Ця модель має безсумнівний сенс: відповіді на п'ять запитань дають коротке 

уявлення про подію, що сталася, в швидкій та зрозумілій формі. У конструкції «хто» 
– головна діюча особа, «що» – ядро новини, «де» й «коли» доповнюють картину, а 
«чому» є поясненням. Другим «плюсом» такої побудови інформаційного 
повідомлення є те, що навіть його скорочення в коротке посилання на веб-сторінці не 
втрачає змісту. 

Гідний короткий підзаголовок гіпер-посилання багато в чому визначає успіх 
статті, саме це є теперішнім стимулом не тільки для користувача, але й для самого 
журналіста. Таким чином, уміння писати короткі підзаголовки гіпер-посилань, що 
«інтригують», можна вважати «початковою школою» журналістики. Тому молодим 
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італійським журналістам рекомендують так звані «мнемонічні вправи» у написанні 
підзаголовків. Зрозуміло, такий підхід ортодоксальний, але він призводить до 
позитивного результату – журналісти-практиканти «набивають руку» і вчаться краще 
сприймати на слух [3, 108]. 

Як своєрідний слоган, що привертає увагу публіки, підзаголовок гіпер-посилання 
міг би обмежитись функцією дивувати й зацікавлювати, але він повинен стати 
спалахом, що дозволить народитися фотографії. Яким би не був підзаголовок: 
драматичним, курйозним, патетичним – не можна заперечувати його важливість. 
Природно, що його ефект залежить і від типу повідомлення, якому він передує. Але 
саме від відповідності підзаголовка матеріалу залежить, чи правильно буде 
викладена новина. Основними правилами побудови матеріалу слугують [11, 57]: 

1) розповідність викладу – класичний критерій; 
2) «лапкованість» – пряма мова краще і ясніше ілюструє подію; 
3) номінативність – відсутність дієслів; 
4) питання – речення, що закінчуються питанням до самої події; 
5) нумерація – коли новина складається з декількох елементів.  
Мова журналістики – це специфічна мова, що має свою професійну лексику, 

жанри й навіть жаргон. Безсумнівно також і те, що світ політики, світ мистецтва, світ 
спорту мають свій сленг, і це неодмінно відбивається в мові преси, радіо та 
телебачення і на це треба звернути особливу увагу при перекладі. Можна привести 
безліч прикладів спортивної, політичної, бюрократичної мови, а також мови 
військового кола.  

Використання бюрократичних термінів призводить до проблеми важкого 
розуміння змісту [12, 38]. Специфічною є схильність до деперсоналізації, наприклад, 
часто використовується конструкція si provvede a fare (передбачається зробити) 
замість si fa (робиться) [13]. Поширені й бюрократичні дієслова: incentivare 
(стимулювати) [13], attivizzare (активізувати) [13], evidenziare (виявляти) [13], 
ridimensioanare (розукрупнювати) [13], emerge che (з'ясовується що) [13], avere come 
conseguenza (мати як наслідок) замість causare (спричинювати) [13], essere nell' 
impossibilita di fare qualcosa (бути неспроможним що-небудь зробити) замість non 
potere (нe могти) [13], procedere a un controllo (розпочати контроль) замість 
controllare (контролювати) [13], trarre la conclusione (робити висновки) замість 
concludere (підсумувати) [13], fare oggetto di transazione (приходити до згоди) замість 
trattare (домовлятися) [13], prendere in esame (починати вивчення) замість esaminare 
(вивчати) [13]. 

Бюрократичною мовою можуть бути написані як окремі слова, так і цілі фрази. 
Бюрократичними також є багато виразів, які використовують замість коротких, 
лаконічних слів. Наприклад, шаблонні: essere a conoscenza del fatto che (бути й курсі 
події) замість sapere che (знати) [3, 122]. 

Існує й протилежний феномен, коли замість сталого словосполучення 
використовується одне бюрократичне дієслово: relazionare (доповідати) замість fare 
або svolgere una relazione (робити доповідь) [13], recepire (приймати) замість ricevere 
(отримувати) [13], verificarsi (траплятися) замість accadere (відбуватися) [13], figurare 
або risultare (виявлятися) замість essere (бути) [13]. У перекладі на українську мову 
різниця майже непомітна, але для італійської вона дуже істотна і тому це необхідно 
враховувати при перекладі з української мови на італійську. 

Що стосується спортивної журналістики, вона перенасичена метафорами, 
порівняннями, наївними й традиційними висновками, а також зайвою палкістю. 
Другим серйозним її недоліком є непомірне використання прикметників. Спортивний 
журналіст знемагає від споконвічного бажання розповісти все ту ж стару історію, і 
часом здається, що в нього серйозні мовні й синтаксичні проблеми. В будь-якому 
разі, спортивна журналістика Італії вважається низькосортною [3, 111]. Типові 
приклади:  
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«Quel gol e stato il dò di petto del vecchio leone» – «Цей гол став мажорною нотою 
старого лева» [3, 112].  

«Avevamo la partita in pugno, lo sentivo. Quel gol ci aveva alzato il morale a mille e di 
conseguenza abbassato quello dei nostri avversari» – «Ця гра була у нас в кишені, я це 
відчував. Той гол в тисячу разів підняв наш моральний дух і рівно настільки ж він 
знизив його у наших опонентів» [Corr, 2006]. 

 «E, badate, non è quel gol-beffa preso da Mazzeo che mette in croce il povero 
Bandieri» – «Отже, зверніть увагу на те, що це не той підлий гол, що спіймав Маззео і 
який розіп’яв бідного Бандьєрі» [Corr, 2006]. 

У так званій «високій журналістиці» існують свої мовні проблеми. Гарний стиль 
стає занадто мудрованим, бажання блиснути ерудицією часто призводить до 
словесного сумбуру, а спроба змішати літературну та журналістську мову призводить 
до стилістичних помилок. Так, деякі фахівці пропонують певні форми, якими можна 
замінити штампи, шаблонові слова та мовні конструкції для поліпшення стилю. 
Наприклад, вони вважають, що треба уникати таких виразів як Le alternative sono 
due: о... о... (існує дві альтернативи: або... або...), вірніше було б сказати L'alternativa 
è che (альтернатива в тім, що ...). [10, 20] 

Також, на їхню думку, варто уникати таких затертих висловів як avere luogo (мати 
місце) – краще svolgersi або avvenire (відбуватися); краще a mano a mano (поступово, 
помалу), ніж mano a mano; a poco a poco (потихеньку, поступово), ніж poco a poco [3, 
114]. 

Багато фахівців підкреслюють, що не потрібно допускати таких словосполучень, 
як sciagura agghiacciante (жахливе нещастя), tonfo sordo (глухе падіння), brutale 
rapina (звірячий грабіж), brillante operazione di polizia (блискуча операція, проведена 
поліцією), tempestivo intervento (своєчасне втручання), fermo atteggiamento (упевнена 
позиція), netto contrasto (очевидний контраст), aperta opposizione (відкрита опозиція) 
тощо [3, 121]. 

Іншими прикладами сухих виразів є: non с'e dubbio che (немає сумніву в тому, 
що), non si esclude che (не виключено, що), non si puo negare che (не можна 
заперечувати, що) [13].  

Журналістський текст – це не тільки хроніка, а й матеріал для швидкого читання, 
що означає стислість, ясність, чіткість викладу. Наступною проблемою мови 
італійської журналістики є питання вживання апострофів. Мова йде про усічення та 
елізію (злиття) – апостроф використовується тільки у випадку елізії. Елізія – 
випадіння кінцевого голосного одного слова на стику з початковим голосним 
наступного слова: quest'uomo (ця людина). Спостерігається надмірне вживання 
апострофів, наприклад [14]:  

− з артиклями – gl’individui, degl’indiani, sugl’inviti замість gli individui, degli 
indiani, sugli inviti; 

− зі сполучниками: ch’egli, perch’essi, bench’evitano, finch’io замість che egli, 
perchè essi, benchè evitano, finchè io. 

Усічення – це втрата словами, що закінчуються на l, n, r + ненаголошений 
голосний «о» або «e», цієї кінцевої голосної перед початковим приголосним 
наступного слова. Якщо кінцевій голосній передує подвоєння приголосних, відпадає 
весь останній склад, наприклад, quel nemico (той ворог) пишеться без апострофа. 
Усічення теж дуже часто вживається невиправдано: «Nessun si è presentato» замість 
«Nessuno si è presentato» [14].  

Крім перерахованих вище проблем існують інші, наприклад, небезпечні наслідки 
використання так званої «неомови», про яку писав у відомому романі-антиутопії 
«1984» Джордж Оруелл, де він художньо осмислив вторгнення в мову для 
маніпуляції свідомістю. 

Аналіз проблем мови сучасної електронної преси Італії приводить нас до 
висновку про наявність двох основних типів проблем: одні носять професійний, інші 
технічний характер. До професійного типу відносяться проблема так званого «тексту, 
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що вичерпав себе» і проблема правильного викладу тексту. До технічних – 
стилістичні проблеми, орфографічні й синтаксичні помилки. У процесі перекладу 
необхідно звертати увагу на проблему різноплановості аудиторії. Не всі слухачі, 
телеглядачі й читачі мають однакові знання, досвід і перебувають на однаковому 
рівні. Також при перекладі необхідно враховувати специфічну мову журналістики, 
яка має свою професійну лексику, жаргон та уникати типових помилок які роблять 
журналісти при написанні матеріалу. 

Перспективними є дослідження дискурсу синхронної комунікації у чатах, 
форумах, гостьових книгах. 

 
SUMMARY 

The article examines the news texts of Italian mass media, their lingual peculiarities; the major problems of 
the modern Italian language are highlighted. An analysis of innovative processes in modern media text is done; 
the main tendencies in updating of mass media vocabulary are determined as well as its fields of application. 
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