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Явище мемів та особливості їх перекладу 

 

Наша стаття присвячена феномену мемів. Метою статті є дослідити 

особливості перекладу мемів, що є важливим в епоху швидкого поширення 

інформації, коли науковий прогрес дав людству небачені доти можливості 

значною мірою завдяки телебаченню та Інтернету, особливо соціальним 

мережам, доступним широким верствам населення. Спроби дослідити феномен 

швидкого поширення інформації мали місце ще у минулому столітті, коли 

вчені порівняли поширення інформації з поширенням вірусів, адже вони теж 

передаються від людини до людини і їх виживання цілком залежить від 

особливостей організму-носія. Ця теорія набула особливого поширення після 

того, як у 1976 році відомий біолог Річард Докінз вводить поняття ‘мему’, який, 

як і ген, кодує інформацію, відповідає за її поширення та існує лише в 

людському середовищі. Різниця в тому, що гени кодують біологічну 

інформацію, а меми – культурну. Подібно до генів, мемам властива мутація та 

еволюція. Як приклади мемів Докінз наводить відомі фрази, популярні слова, 

мелодії, ідеї, способи варки юшки чи зведення арок, а також теорію Дарвіна [5: 

13]. Соціальний філософ Д. Деннет уточнює визначення поняття ‘мем’, 

додавши, що він може самоорганізовуватися у однослівну одиницю, що має 

здатність запам’ятовуватися, маючи дві складові: зовнішню, яка 

характеризується незмінністю та невеликим обсягом, і внутрішню, яка має 

глибокий культурний зміст і яку кожна людина сприймає по-своєму [6]. З 

часом виникла ціла наука про меми, яка трактує їх як джерело збереження 

інформації – меметика. Наразі вона не отримала визнання, однак, останнім 

часом феномену мемів приділяється все більше уваги.  



Наведемо ще кілька визначень поняття ‘мем’, які на нашу думку, варті уваги. 

Меми це культурні символи або соціальні ідеї, які швидко поширюються 

мережею Інтернет з метою викликати у людей сміх чи жартувати один над 

одним [7]. Мем є реальною одиницею інформації, яка передається від людини 

до людини і не залежить від форми, обсягу і будови. Мемами називають 

культурні поняття, які відтворюють самі себе [4]. Отже, ‘мем’ це сучасний 

термін на позначення понять і явищ, що існують практично від самого початку 

людства. Тобто те, що раніше вчені називали афоризмами чи крилатими 

висловами сьогодні можна назвати мемами. Джеймс Гляйк [8] зазначає, що 

раніше меми існували не довго, тому що передавалися з уст в уста. Однак, у 

наш час, з розвитком технологій, меми набувають довговічності у вигляді 

історій, жартів, рецептів, легенд. Попри те, що меми називаються одиницями 

культурної інформації, не варто вважати, що вони кодують саме важливу 

інформацію. Натомість, це радше розвага, спосіб відволіктися від щоденної 

рутини. 

Питанню класифікації мемів, на жаль, не приділялося значної уваги. Однак, 

можна виокремити такі їх різновиди: за фактором засобу передачі інформації 

виділяють невербальні і вербальні. У свою чергу, вербальні меми поділяються 

за сферою використання: розмовні, релігійні, кіномеми, Інтернет-меми, 

військові, літературні і т.д. За структурним критерієм серед вербальних мемів 

виокремлюють влучні слова, словосполучення, вирази, фразеологічні звороти, 

речення [2: 355]. Однак, така класифікація є досить умовною, адже меми мають 

здатність ‘перетікати’ з однієї групи в іншу, наприклад Інтернет-мемами часто 

стають літературні чи кіномеми, дотепні вислови з комп’ютерних ігор.  

Цікаво зазначити, що так звана експансія мемів, особливо інтернет-мемів, 

має місце саме у добре розвинених країнах, жителі яких мають вільний доступ 

до мережі Інтернет. При цьому, такі меми, поширюються не лише на території 

цих країн, але й з блискавичною швидкістю проникають у менш розвинені 

країни і подорожують ледь не по всьому світу через мережу Інтернет [1: 120]. 



Переважна кількість мемів створюється англійською мовою, а отже виникає 

проблема їх перекладу.  

На сьогодні, найцікавішими з точки зору перекладознавства є меми, 

поширені в мережі Інтернет. Інтернет-мем це культурний феномен, що 

поширюється подібно вірусу, передаючись від однієї людини до іншої, поки не 

починає існувати самостійно. Ю. В. Щуріна виділяє такі типи мемів, що 

функціонують у Всесвітній павутині: текстовий мем (слово або фраза), мем-

картинка, відеомем, креолізований мем, що складається з текстової та 

візуальної частини [3: 164-165]. 

Меми-картинки та відеомеми можна назвати універсальними. Інформація 

передається через візуальний канал і є зрозумілою для всіх користувачів. Як 

приклад можна навести усім відомі меми під назвою ‘Тролфейс’, які 

використовуються саме для того, щоб передати певні емоції або ж фотографії 

Леонардо Ді Капріо чи Роберта Дауні молодшого, що символізують 

досягнення, успіх у чомусь, найвище задоволення собою. Можливо, не всім 

відомо, що ‘Grumpy Cat’ перекладається як ‘Сердитий кіт’, проте всі знають, 

як він виглядає і незадоволена мордочка цього незвичайного представника 

родини котячих вже давно стала популярним мемом. Отже, про переклад цих 

мемів не говоримо.  

Переклад текстових мемів викликає певні труднощі. Перш за все, це 

пов’язано з лінгвокультурним аспектом, адже головне це відтворити ситуацію, 

емоції та асоціації, які він викликає. І асиметрія культур тут створює багато 

проблем. Звідси і говоримо про можливість або неможливість перекладу мемів.  

Деякі меми не перекладаються взагалі, їх можна назвати локальними, тобто 

вони мають сенс лише на конкретній території. Як правило, це політичні меми, 

наприклад, ‘візитка Яроша’, ‘у мене є мрія’, ‘йолка’, ‘I will make America great 

again’. Чимало з локальних мемів ігнорують всі закони правопису і граматики, 

наприклад, ‘креатифф’, ‘аффтар’, деякі з них нерозривно пов’язані з 

фотожабами, наприклад, ‘горизонт завалений’, ‘Почекун’, який сміливо 



завойовує місце у рейтингу найпопулярніших мемів, а деякі дотепники вже 

навіть примудрилися ‘домалювати’ його на відомих картинах.  

Деякі з мемів можна перекласти. К. В. Соколова [1] охрестила мем 

‘апофеозом нісенітниці’, однак, на нашу думку, переклад мемів можна сміливо 

назвати ‘апофеозом креативності та майстерності’. Меми не завжди можна 

перекладати дослівно, калькувати, деякі з них взагалі втрачають вихідну форму 

при перекладі. Наприклад, ‘TL;DR’ ‘ниасилил’, ‘многабукаф’ (рос), ‘bro’ 

‘братюня’, ‘Be like Bill’ ‘будь як (власне ім’я)’, ‘lol’ ‘ржунимагу’, ‘hold my beer’ 

‘йшов би ти звідси’. Іноді використовується транслітерація, наприклад, 

‘longread’ ‘лонгрід’, ‘also’ ‘алсо’, ‘selfie’ ‘селфі’, ‘true’ ‘тру’. Досить часто 

утворюються кальки, наприклад, ‘Captain Obvious’ ‘капітан Очевидність’. 

Однією з найцікавіших особливостей мемів є їх здатність збагачувати мову 

через переклад. Наприклад, такі текстові меми, як ‘зробити чийсь день’, ‘те 

відчуття, коли’, насправді є кальками англійських ‘to make somebody`s day’, 

‘that feeling when’. Власне кажучи, їх граматична структура не є типовою для 

української мови, але на сьогодні вони вже увійшли у лексикон пересічного 

інтернет-користувача, збагачуючи його мову. Те саме стосується і відомого 

привітання ‘Превед!’, яке насправді виникло з двох слів ‘привет’+‘медведь’ 

завдяки майстерно перекладеній фразі ‘Bear Surprise!’, що міститься на 

сороміцькій картині Джона Лурі. 

Більшість креолізованих мемів також не перекладаються. Серед них можна 

відмітити мем під назвою ‘Филологическая дева’, що користується 

популярністю серед філологів. Він складається з зображення Вірджинії Вульф 

(тло завжди однакове) та підпису, при чому верхня фраза це зав’язка, а нижня – 

неочікувана розв’язка. Наприклад, ‘Быть можно дельным человеком – и ночью 

синтаксис учить’ [3: 167-168]. Англомовні креолізовані меми створюються на 

фоні зображення героїв відомих мультсеріалів (Футурама, Сімпсони, Adventure 

Time), знаменитостей чи політиків. Однак, деякі креолізовані меми не лише 

перекладаються, але й стають дуже популярними, наприклад славнозвісна 



фраза Борроміра з ‘Володаря перснів’ ‘One does not simply…’ ‘Не можна 

просто взяти і …’. 

Хоча на перший погляд може здатися, що переклад мемів має місце лише в 

мережі Інтернет, насправді це не так. Дуже багато влучних висловів, які ми, не 

задумуючись використовуємо у мовленні, по суті є не чим іншим, як вдало 

перекладеними мемами. Тут можна назвати афоризми відомих людей чи 

латинські паремії. Крім того, це такі звичні вирази, як ‘Х’юстон, у нас 

проблеми’, ‘Щось пішло не так’, ‘Я в темі’ та інші. Не останнє місце у цьому 

списку займають і кіномеми. Досить поширеними є вислови на кшталт ‘Join the 

Dark Side’ ‘переходь на темну сторону сили’, ‘Mind Palaces’ ‘чертоги разума’, 

‘You shall not pass’ ‘ти не пройдеш’. Особливої уваги заслуговують меми, що 

прийшли до нас з комп’ютерних ігор, адже у наш час ця індустрія сягає 

небачених масштабів і має величезний вплив на свідомість молоді. Наприклад, 

популярний мем ‘I Took an Arrow in the Knee’ ‘Мне стрела попала в колено’ з 

відеогри The Elder Scrolls V: Skyrim також став одним з улюблених і зазнав 

численних модифікацій. Деякі дослідники навіть стверджують, що у ньому 

закодована важлива культурна інформація, беручи за основу твердження, що у 

давніх скандинавів вислів ‘take an arrow in the knee’ означав ‘одружитися’ [9]. 

Змін зазнають і вислови відомих людей, наприклад ‘Stop the world – I want to 

get off’ перекладене як ‘Зупиніть землю – я зійду!’ з часом перетворилося на 

‘Зупиніть землю – я посплю’, а латинське ‘Vini, vidi, vici’ – ‘прийшов, побачив, 

переміг’ – на ‘прийшов, побачив і не зміг’.  

 Таким чином, меми, як явище, що набуло популярності в останні роки, є 

культурними символами або соціальними ідеями, які швидко поширюються від 

людини до людини з метою викликати сміх чи жартувати один над одним. 

Останні поділяються на вербальні та не вербальні, хоча і не існує їх 

загальноприйнятної класифікації. Якщо аудіовізуальні меми не 

перекладаються, то переклад текстових мемів вимагає від перекладача 

креативності та майстерності. Поширеними є наступні способи перекладу 

мемів: контекстуальний переклад, калькування, транскрибування.  
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