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Майстерності Джона Ріда — автора знаменитої книжки «Десять днів, що потрясли світ», яка 
вийшла з передмовою В. І. Леніна, — властива яскрава метафоричність, у створенні якої не 
останнє місце належить термінологічній лексиці. Дібрана вона з різних галузей науки і 
людської діяльності. Завдяки метафоризації під пером письменника колишній термін 
перетворюється у засіб вичерпної характеристики персонажа, ситуації тощо. Своєрідність 
слововжитку американського письменника, палкого революціонера, комуніста зумовлена 
його ідейно-образною концепцією. Український переклад книжки письменника загалом 
адекватно відбиває образність мови оригіналу. Перекладачі знайшли повноцінні семантичні і 
стилістичні відповідники і для метафоризованих термінів. 

Розуміючи силу соціалістичної революції в Росії, її неминучість в інших країнах світу, 
автор виражає соціальну мудрість історії, її поступальний рух за допомогою 
метафоризованого терміна приплив. Оскільки людині властиве неоднозначне сприйняття 
навколишнього світу, в явищах чи предметах здебільшого виділяється одна найбільш 
характерна риса, що створює певний образ. Так, приплив у переносному значенні зберігає як 
обов’язкову прикмету — неминучість і силу, пор.: «Сталося... Ленін і петроградські 
робітники вирішили — хай буде повстання, Петроградська Рада скинула Тимчасовий уряд і 
поставила з’їзд Рад перед фактом державного перевороту. Тепер треба було завоювати на 
свій бік усю величезну Росію, а потім і весь світ. Чи відгукнеться Росія, чи повстане вона? А 
світ, що скаже світ? Чи відгукнуться народи на заклик Росії, чи підніметься світовий 
червоний приплив?» (с. 65)1. Відповідно до нової семантики автор добирає означення 
світовий, червоний, довершуючи перехід до суспільно-політичної лексики спеціального 
слова. 

Пропагандист, літописець революційних подій, Джон Рід «дає правдивий і надзвичайно 
живо написаний виклад подій, таких важливих для розуміння того, що таке пролетарська 
революція, що таке диктатура пролетаріату»2, за допомогою метафоризованих медичних 
термінів. Він критично поставився до російського капіталіста, кадета за політичними 
переконаннями, який у розмові з письменником назвав пролетарську революцію хворобою. 

Гострий, нещадний осуд буржуазії, з одного боку, і захоплення революційними 
подіями, мужністю і стійкістю російського пролетаріату, з другого — висловлює письменник 
у таких рядках; «Яку дивовижну життєздатність проявляла російська революція після 
стількох місяців голодування і розчарувань! Буржуазії слід було б краще знати свою Росію. 
Тепер тільки небагато днів відділяло Росію від повного розпалу революційної «хвороби» 
(с. 19). Тут автор вдається до сарказму, прадавнього прийому викриття облудності за 
принципом «Твоїми устами буду судити тебе». Слово хвороба виступає в новій якості — 
набуває соціально-політичного значення, а це регламентує відповідний добір атрибутивного 
компонента — революційна хвороба! Письменник розширює сферу сполучуваності цього 
слова, утворює нову метафору. У цій лексемі відбито протилежність ідейних позицій автора і 
російського буржуа. 

Письменник наводить цитату з лондонської «Таймс», яка пише: «Більшовизм треба 
лікувати кулями» (с. 40). Вираз лікувати кулями вражає незвичністю сполучення 
спеціального терміна лікувати, що передбачає гуманний акт, з іменником кулями. Зміна 
значення дієслівного компонента, поєднання його з несподіваним додатком — все це 
забезпечує його експресивне вживання в контексті, викликає відразу до ворогів 
пролетарської революції. 

Зрадників робітничого класу — меншовиків-угодовців і правих есерів ганьбив народ: «І 
ніколи не змиють вони з свого чола тавро народного презирства і обурення» (с. 95). 
                                                           
1 Рід Дж. Десять днів, що потрясли світ. — К., 1977. Тут і далі в дужках посилаємося на сторінки цього 
видання. 
2 Ленін В. І. Передмова до книги Джона Ріда «10 днів, що потрясли світ». — Повне зібр. творів, т. 40, с. 46. 



Вузькоспеціальний термін тавро служить семантичною основою для появи слова з новим 
соціально-політичним наповненням. Оскільки сполучувальні властивості лексеми 
зумовлюються її значенням, то набір слів, які поширюють і уточнюють семантику метафори, 
кардинально змінюється: «тавро народного презирства і обурення». 

В аналізі метафоризованих термінів важливим є стилістичний аспект, тобто визначення 
художнього призначення, функції окремих метафор, їх інтерпретації письменником. 
Необхідно дізнатися, яке ідейно-естетичне спрямування мають усі ці факти і як вони 
пов’язані з ідейно-образною системою. Мова як елемент мистецтва, виступаючи в художній 
літературі, «стає змістовною тільки в тому разі, коли її значення і форма служать втіленню 
ідейно-художнього задуму автора»3. 

Показовою щодо цього є вже традиційна метафора письменників різних історичних 
періодів і народів, які однаково ненавидять загарбницькі війни, фашизм. Письменники 
антивоєнної тематики — американець Джон Рід, радянський письменник Олесь Гончар — 
називають війну м’ясорубкою, їх тропи породжені реальною дійсністю, пор. у Дж. Ріда: 
«Нещасний солдат, силою загнаний в окопну м’ясорубку... зустрів революцію як вість про 
мир і свободу» (с. 78) і у О. Гончара: «Ще кривавий берлінський маньяк сидить у своєму 
бункері... Ще йому рапортують, його слухаються, ще мільйони задурених життів у напливі 
маячні він кине, запінений, у фронтову м’ясорубку»4. 

Виразність авторської мови значно посилюється завдяки використанню 
метафоризованої термінології. Конкретною ілюстрацією може служити вживання слова у 
вузькій спеціальній сфері і в художньому творі. Так, слово кулак належить ковальському 
ремеслу, означає великий молот, переносно — це зосереджене військове угруповання: 
залізний кулак, броньований кулак: «...це є спроба підняти чернь проти існуючого ладу, 
зірвати Установчі збори і розкрити російський фронт перед згуртованими полками залізного 
кулака Вільгельма» (с. 43). 

Вважаємо, перекладачам вдалося передати улюблений стилістичний прийом 
письменника — яскраву метафору, яка може створити глибоко змістовний підтекст, 
наприклад, у такій конструкції: «...негайне приборкання капіталістів» (с. 49). Постійна 
сполучуваність слів приборкати, приборкання (підкорити інстинкти тварин хижаків і т. п. 
волі людини) з анімалістичною лексикою створює негативний підтекст у творі. 

Отже, метафоризація термінів є одним із важливих прийомів образного слововжитку 
твору Джона Ріда «Десять днів, що потрясли світ». 
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