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ВСТУП 

 

Передусім неможливо не зазначити з певною приємністю, що від 2011 

року, коли автор цієї дисертації захистив магістерську роботу з дослідження 

явища укладання реплік в англо-українському кінодубляжі і коли сучасних 

досліджень з кіноперекладу майже не було, тепер їх з`явилося принаймні 

кілька, і в кількох з них ішлося про дубляж. Це спостерігається, зокрема, з 

відчутного збільшення пропозиції на доповіді, дотичні до кіноперекладу, на 

різноманітних наукових конференціях України, а також на це вказує організація 

нових, досі чужорідних для України, вузькоспеціалізованих конференцій, 

присвячених саме кіноперекладу. Однак характерно, що серед усіх відомих 

автору цієї дисертації доповідей і наукових праць жодного матеріалу саме про 

явище укладання реплік так і не виявлено (окрім доповіді французького 

спеціаліста з цієї теми Шарлот Босо у Львові на конференції «Переклад і кіно: 

розмаїття підходів, точки дотику» – першій в Україні міжнародній конференції, 

присвяченій суто кіноперекладу – однак хоча ця тема й стосувалася дубляжу, 

ґрунтовного дослідження самого явища укладання реплік її доповідь не 

містила). З огляду на такий брак досліджень з цієї теми у цій дисертації 

доповнюється попередній вислід автора про укладання реплік у кіноперекладі, 

а також з’являється дослідження такого явища кіноперекладу, як 

субтитрування. Про субтитрування згадувалося різними доповідачами у деяких 

доповідях на конференціях (у таких доповідях: О. Федорченко «Переклад 

кінофільмів різних жанрів: перекладацькі стратегії» на Х Міжнародній науково-

практичній конференції «Методологічні проблеми сучасного 

перекладознавства» у Кіровограді (2012); на VІІ Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання 

перекладу» у Харкові (2013); Т. Андрієнко «Перекладацькі стратегії у перекладі 

документальних фільмів»; Т. Лук`янової «Культурно-специфічні елементи у 
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перекладі субтитрів»; А. Ніколенка «Субтитри в американському 

кінодискурсі»; на згаданій конференції з кіноперекладу у Львові (2014), 

наприклад, у доповіді Т. Лук`янової «Субтитрування та переклад дієтетичних 

компонентів лінгвістичної системи кінофільму», чи в доповіді тієї ж таки Т. 

Андрієнко «Стратегія евфемізації у субтитруванні розмовного мовлення в 

документальному кінодискурсі»), але з почутого там складається враження, що 

це явище недооцінено в Україні як таке, що має більше вад, аніж переваг 

порівняно з іншими видами кіноперекладу. Частина цього дисертаційного 

дослідження фактично є спробою зламати стереотип «другосортності» 

субтитрів в Україні. 

Озвучення (закадровий переклад, voice-over) у цьому дисертаційному 

дослідженні береться до уваги лише побіжно, оскільки, судячи з якості 

озвучення чи не кожного іноземного телесеріалу на українському телебаченні, 

можна припустити, що цей вид перекладу в Україні ще надто низькопробний 

для хоча б якихось потенційно втішних результатів дослідження – попри те, що 

саме цей вид кіноперекладу дуже поширений в Україні. Власне, його 

поширеність пояснюється необхідністю великої кількості іноземного контенту 

на телебаченні через очевидний брак національного українського кінопродукту 

для ТБ. Надалі у цьому дослідженні побіжно з’ясовано деякі очевидні причини 

такої низької якості українського закадрового перекладу.  

Проблему укладання реплік у дубляжі з погляду перекладознавства 

розглядає низка європейських і заокеанських дослідників з таких країн, як 

Велика Британія (Г-М. Люйкен [165], А. Сербан [186], О`Коннел [172], С. Вурм 

[198]), Іспанія (М.Х. Чавес [132], Х. Діаз Цінтас [137], [138], Ф. Чауме [131], 

А.М. Форес [144], М.К. Перес [177], А. Беллестер [125], Р. Еґост [122]), Канада 

(Р. Паквін [175], М. Данан [134]), Франція (О. Ґорі [151]), США (Дж. Осипа 

[174]), Німеччина (К. Вітмен-Лінсен [197]), Чехія (О. Каутський [160], П. Райх 

[181]) та ін. 
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Щодо субтитрування, то базою цього дослідження були, окрім власних 

умовиводів автора дисертації, праці таких іноземних дослідників, як Д. Беннон 

[126], Я. Педерсен [176], Я. Іварсон, М. Керрол [130], Е. Лемборн [163], К. 

Тітфорд [190], Г. Ґотліб [145], [152], Т. Шрьотер [187], Я. Е. Твейт [193], А. 

Ремаель [183], І. Ґамб`є [146], [145], [147], Д. Елефтеріотіс [140], та ін. 

Так чи інакше, перекладацьких проблем, досліджуваних у цій 

кандидатській дисертації, торкалися І.С. Алєксєєва [1], В.Є. Горшкова [26], [27], 

Ю.М. Лотман [63], [64], С.С. Саприкін [100], В.В. Сдобніков [101], , Г.Г. 

Слишкін [104], Ю.А. Сорокін [107], Ю.Н. Усов [110], Ю.Г. Цив`ян [112], А.Г. 

Чищева [115], А.П. Чужакін [116], Л.Л. Нелюбін [91], Д.М. Бузаджі [9], [10], 

[11], М.А. Єфремова [36], Л.В. Іллічева [43], А.Н. Зарецька [38], С.С. 

Назмутдінова [88], М.С. Снєткова [105], Т.А. Вархотов [14], Т.І. Гаврилів [18], 

В.П. Гайдук [19], Л.І. Гришаєва [29], О.І. Чередниченко [113], В.І. Карабан [47], 

А.Ґ. Гудманян [30], Г.Денисова [33], О.Б. Іванова [41], [42], В.В. 

Конкульовський [53], В.В. Коптілов [55], Є.В. Кулагіна [59], Т.Г. Лук`янова 

[66], Р.А. Матасов [76], [77], І. Миголатьєв [82], О.Н. Мітта [84], І.П. Муха [86], 

О.В. Пойманова [95], Н.В. Скоромислова [102], Ю.Н. Тинянов [109], М.Б. 

Ямпольський [120], В.Н. Комісаров [51], [52], Л.С. Бархударов [4], В.С. 

Виноградов [16], С.І. Влахов, С.П. Флорін [17], Р.П. Зорівчак [40], Я.І. Рецкер 

[97], Ю.М. Скрєбнєв [103], А.В. Федоров [111], А.Д. Швейцер [118], Є.В. Бреус 

[8], І.Р. Гальперін [22], К.І. Чуковський [117], В.А. Кухаренко [162], Л.К. 

Латишев [61], Т.Р. Кияк [49], І.В. Арнольд [2], А.А. Малінкін [69], Л.А. 

Булаховський [12], Н. Галь [21], М.М. Бахтін [5], Г.Р. Гачечиладзе [24], І.Є. 

Грицютенко [28], І.В. Гюббенет [31], Ю.О. Жлуктенко [37], М.С. Каган [45], 

Т.А. Казакова [46], І.В. Качуровський [48], М.П. Дворжецька [34], О.І. 

Макаренко [68], В.І. Кузнєцова [58], Г.А. Золотова [39],  А.Л. Бурак [13], С. П. 

Ковганюк [50], В.С. Ващенко [15], П.І. Копанін [54], І.Ю. Марковіна [74], О.С. 

Медвідь [80], В.Г. Гак [20], І.В. Корунець [57], Л.Т. Микуліна [83], М.К. 
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Гарбовський [23], В.Л. Муравйов [85], Ю.А. Найда [89], Г.Г. Почепцов [96], 

М.Т. Рильський [98], М. Стріха [108], Ю.П. Гольцекер [25], Н.А. Читаліна [114], 

Н.В. Якименко [119], Ч.С. Пірс [93], Дж. Г. Лоусон [65] та інші. 

Отже, актуальність теми полягає у тому, що вона висвітлює методи і 

засоби створення якісного і конкурентоспроможного перекладу фільмів 

українською мовою, що сприяє популяризації української мови, оскільки саме 

кіно є наразі одним із наймасовіших видів мистецтва і у всьому світі, і в Україні 

зокрема. 

Зв`язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Тема дисертаційного дослідження пов’язана з науковою проблематикою 

кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології 

Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка та плановою 

науковою темою № 11 БФ 044-01 «Мови та літератури народів світу: взаємодія 

та самобутність», що розробляється в Інституті філології КНУ ім. Т.Г. 

Шевченка. 

Мета цієї дисертації – комплексне і системне виявлення та опис 

особливостей укладання реплік у перекладі фільмів українською мовою, 

особливостей субтитрування фільмів українською мовою. 

Окреслена мета потребувала виконання таких завдань: 

1) Систематизувати теоретичне підґрунтя явища кіноперекладу в цілому, 

окреслити спорідненість кіноперекладу з іншими, старшими видами перекладу 

(напр. театральний переклад), – а також систематизувати теоретичне підґрунтя 

явищ кінодубляжу і субтитрування зокрема, та окреслити власне бачення 

малодослідженого в Україні явища укладання реплік у кінодубляжі. 

2) Визначити складнощі і переваги дубляжу з укладанням реплік над 

іншими видами перекладу фільмів. 

3) Вивести й застосувати на практиці теорію фонетичних кластерів, яка 

полягає у тому, що основною одиницею поділу кінорепліки оригіналу на 
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частини задля спрощення процедури відтворення губних змикань пропоновано 

вважати фонетичний кластер, як альтернативу слову, словосполученню і т.п. 

4) Довести важливість дотримання під час укладання кінореплік трьох 

типів синхронності (фонетичної, семантичної та синтаксичної), як визначальної 

умови створення якісного перекладу кінофільму. 

            5) Довести доцільність застосування у перекладі субтитрів ситуативних 

тактик перекладу ідіолекту, звуконаслідування, графонів як надважливих 

елементів збереження розмовного стилю субтитрованих кінореплік. 

            6) Довести необхідність застосування у перекладі субтитрів ситуативних 

тактик скорочення субтитра. 

Об’єкт дослідження – застосування теорії фонетичних кластерів в 

укладанні кінореплік для дубляжу, а також переклад ідіолекту, 

звуконаслідування та графонів у кіносубтитрах. 

Предмет дослідження – перекладацькі стратегії, ситуативні тактики та 

прийоми виконання укладання реплік у кінодубляжі (відтворення губних 

змикань акторів на кіноекрані), та субтитрування кінофільмів. 

Матеріал дослідження – укладені репліки з фільму «Duplicity» 

(«Подвійна гра»), «American Reunion» («Американський пиріг: знову разом», 

«The Day After Tomorrow» («Післязавтра»), «Cuban Fury» («Танцюй звідси»), 

«The Devil`s Violinist» («Паганіні: скрипка диявола»), «Fast & Furious 6» 

(«Форсаж 6»), «Django Unchained» («Джанґо вільний»), «The Hangover Part III» 

(«Похмілля: частина ІІІ»), «Alice in Wonderland» («Аліса в країні чудес»), 

«Vicky, Christina, Barcelona» («Вікі. Крістіна. Барселона»), «Burn After Reading» 

(«Прочитати і спалити»), «Cloud Atlas» («Хмарний атлас»); субтитри фільму 

«Exit Through the Gift Shop» («Вихід через сувенірну крамницю»), «You Will 

Meet A Tall Dark Stranger» («Ти зустрінеш таємничого незнайомця»), «The 

Black Power Mixtape 1967–1975» («Чорний мікстейп 1967–1975»), «Papusza» 

(«Папуша»), деякі перекладені уривки телесеріалу «Black Books» («Кнігарня 
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ЛогвінаЎ»), мультсеріалу «Kung Faux», «The Simpsons» («Сімпсони»), художні 

фільми «Проект Х: Дірвалися», «Дружинники / Сусіди на стрьомі», 

«Касабланка», мультфільм «Літачки», театральні п`єси «The Sleep of Reason», 

«The Elephant Graveyard», «Hostages in the Barrio», «Kiling Time» та «The Dark 

Man`s Gaze». 

Методи дослідження зумовлені метою та завданнями дисертаційного 

дослідження. 

Дисертація потребувала застосування методів перекладознавчого 

аналізу укладання реплік, що спирався на розроблену нами теорію фонетичних 

кластерів. Окрім цього, використано такі методи задля: 

 Практичний фонетичний аналіз фонограм кінофільмів – доведення 

ефективності теорії фонетичних кластерів; 

 Структурно-семантичний аналіз – дослідження семантичної та 

синтаксичної синхронностей між укладеними репліками 

кінофільмів;  

 Порівняльний (контрастивний) перекладацький аналіз – доведення 

можливості широкого вжитку теорії фонетичних кластерів під час 

укладання реплік кінофільмів (англо-український напрямок); 

 Дистрибутивний аналіз кластерів – пояснення суті теорії 

фонетичних кластерів і глибокого дослідження фонетичної 

синхронності між кластерами, а отже, й між відповідними 

укладеними репліками кінофільмів (англо-український напрямок).  

Наукова новизна дисертації. Зважаючи на те, що в Україні досі 

ґрунтовно не досліджено такий аспект кіноперекладу, як укладання реплік 

(відтворення мовних змикань) через недавність впровадження укладання реплік 

як обов’язкової вимоги до якісного дубляжу фільмів українською мовою, новим 

є саме собою дослідження, у якому автор фактично одним з перших в Україні 

дослідив цей аспект кіноперекладу ґрунтовно. Окрім цього, тут обґрунтовано 
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доцільність застосування деяких досі не поширених, а подекуди й принципово 

нових для українського субтитрування ситуативних тактик і прийомів 

перекладу субтитрів. Одне з основних положень наукової новизни дисертації 

тісно пов’язане з теоретичним значенням цього дослідження: у процесі роботи 

над дослідженням розроблено так звану теорію фонетичних кластерів, розкрито 

її суть, пояснено можливості її застосування на практиці, а також обґрунтовано 

її важливість для явища укладання реплік у кіноперекладі. Наукова новизна цієї 

теорії полягає в тому, що вона змінює уявлення про процес укладання реплік, 

зокрема про найменші одиниці поділу репліки задля зручності її укладання. Не 

менш важливою новизною є те, що у цій дисертації чи не вперше 

систематизовано більшість найголовніших досліджень явищ дубляжу з 

укладанням реплік і субтитрування українськими та іноземними вченими.  

Теоретичне значення цієї дисертації полягає в тому, що, поряд з 

іншими теоріями і методами укладання реплік, наведеними в тексті роботи з 

іноземних джерел, автор дисертації розробив власну теорію (теорію 

фонетичних кластерів). Вона набагато полегшує роботу над укладанням реплік 

і робить певний внесок у теоретичне обґрунтування укладання реплік в Україні. 

Не менш важливе теоретичне значення цієї дисертації полягає також у тому, що 

в ній віднайдено певні способи створення максимально цікавих, корисних та 

ефективних для українського кіноглядача субтитрів. 

Практична цінність дисертації полягає в тому, що у процесі її 

написання напрацьовані на той час результати автор цієї дисертації 

застосовував на практиці через викладання основ кіноперекладу в Інституті 

філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка у межах викладацького навантаження 

аспіранта. Автор цієї дисертації послуговувався її напрацюваннями для надання 

студентам теоретичного матеріалу про дубляж і субтитрування, а також для 

виконання зі студентами практичних завданнь з обох цих видів кіноперекладу, 

таких як (у межах наданих університетом технічних можливостей) навчання і 
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практика дубляжу з укладанням реплік, а також субтитрування коротких 

кіноуривків. Результатів, напрацьованих у цій дисертації, достатньо також і для 

майбутнього використання їх і для викладання кіноперекладу у вищих 

навчальних закладах, і для всього комплексного процесу перекладу кінофільмів 

українською мовою. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

оприлюднено на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: 

дослідження та викладання» (Суми, 29–30 березня 2012 р.); 

Х Міжнародній науково-практичній конференції «Методологічні проблеми 

сучасного перекладознавства» (Кіровоград, 15–16 березня 2012 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Мови та літератури в глобалізованому 

світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 18 жовтня 2012 р.); VІІ Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики 

навчання перекладу» (Харків, 25–26 квітня 2013 р.); Міжнародній конференції з 

аудіовізуального перекладу «Переклад і кіно: розмаїття підходів, точки дотику» 

(Львів, 20–21 березня 2014 р.) 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження 

висвітлено у шести публікаціях: п`яти статтях, опублікованих у фахових 

наукових виданнях, та одному виданні тез доповідей на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях. 

На захист винесено такі твердження: 

1. Зважаючи на популярність кінематографу серед аудиторій 

різного віку, а також на те, що і наявність власного кінематографу, і 

можливість ознайомлення зі світовими його надбаннями, є одними з 

численних ознак процвітання культурної й освіченої нації, можна 

стверджувати, що кінематографічний переклад, який є різновидом 

художнього перекладу, виконує націєтворчу функцію. 
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2. Теорія фонетичних кластерів є безперечно ефективною під 

час укладання реплік для кінодубляжу, і полягає у доцільності поділу 

кінореплік оригіналу перекладачем/адаптувальником на фонетичні 

кластери (а не на слова, словосполучення і т.п.) задля спрощення 

процедури відтворення губних змикань. 

3. Укладання реплік у кінодубляжі уможливлене трьома типами 

синхронності, дотримання яких під час укладання реплік є 

визначальною умовою створення якісного дубляжу кінофільму з 

укладанням реплік:  

а) фонетична синхронність: вид синхронізації, пов’язаний з 

артикуляційними рухами рота;  

б) семантична синхронність: діалог, перекладений цільовою 

мовою, має означати те саме, що й відповідний діалог мовою оригіналу;  

в) синтаксична синхронність: маніпуляції з порядком слів у 

реченні (кінорепліці) задля успішності укладання реплік. 

4. Застосування ситуативних тактик і прийомів субтитрування, 

націлених на передачу гумору в кінокомедіях, через якомога точніший 

переклад ідіолекту, звуконаслідування та графонів оригіналу, а також 

тактик, націлених на скорочення субтитра, є необхідним способом 

створення максимально природніх, живих та ефективних для 

українського кіноглядача субтитрів, не зважаючи на те, що зазвичай 

передачею таких тонкощів як ідіолект, звуконаслідування і графони у 

субтитрах радять нехтувати. 

Обсяг і структура дисертації. Ця наукова розвідка складається зі 

вступу, трьох розділів і висновків. У вступі обґрунтовано вибір теми, її 

новизну, актуальність, теоретичне і практичне значення цієї дисертації, 

інформується про її об`єкт і предмет, надано стислий огляд сучасного стану 

питань, які досліджено в цій дисертації, визначено мету і завдання дослідження, 
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уточнено деякі питання методологічного характеру і наведено твердження, 

винесені у цій дисертації на захист. Окрім того, надано інформацію зв`язок 

дослідження з науковими програмами, планами і темами, апробацію 

результатів дослідження і публікації автора цієї дисертації. 

Перший розділ складається з семи пунктів. У цьому розділі розглянуто 

спорідненість кіно перекладу з іншими різновидами художнього перекладу 

(напр., театральний переклад), основні теоретичні засади поняття 

кіноперекладу, наведено низку визначень явища укладання реплік у 

кінодубляжі, комплексно досліджено це явище. Автор дисертації надає власне 

визначення явища укладання реплік у кінодубляжі; Тут також визначено 

складнощі процесу дубляжу з укладанням реплік, переваги і вади його 

порівняно з іншими видами кіноперекладу, розглянуто, узагальнено і 

доповнено авторськими напрацюваннями дослідження американського вченого 

Дж. Осипи про особливості процесу відтворення губних змикань анімаційного 

персонажа, розроблено теорію фонетичних кластерів, на практиці доведено, що 

ця теорія набагато полегшує роботу над укладанням реплік і робить певний 

внесок у теоретичне обґрунтування укладання реплік в Україні.  

Другий розділ складається з двох пунктів, кожен з яких своєю чергою 

поділяється на три підпункти, і в кожному з них на практиці застосовано 

наведену в попередньому розділі теоретичну базу (зокрема теорію фонетичних 

кластерів). У першому пункті проаналізовано попередньо виконане автором 

цієї дисертації укладання реплік до фільму «Duplicity» («Подвійна гра»). Задля 

більшої практичної цінності аналізу його розділено на три частини (власне, три 

підпункти, як згадано вище), де показано три типи синхронності, яких варто 

обов’язково дотримуватися для вдалого укладання реплік і про які також 

йшлося у першому розділі (фонетична, семантична і синтаксична 

синхронності). У другому пункті задля поглибленого доведення доцільності 

практичного застосування теорії фонетичних кластерів проаналізовано 
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укладання реплік, здійснене різними перекладачами (С. Ковальчук, М. 

Калініна, І. Грей, Ю. Когут). Цей аналіз з тих самих причин також розділено на 

три підпункти, аналогічні до підпунктів першого пункту.  

Третій, заключний розділ дисертаційного дослідження складається з 

двох пунктів. Перший пункт, своєю чергою, складається з п`яти підпунктів, де 

здійснено спробу узагальнити дуже докладну розвідку про субтитрування Д. 

Беннона, з`ясувати певну теоретичну та практичну базу явища субтитрування, 

напрацьовану в його дослідженні. У другому пункті третього розділу, який 

також складається з п’яти підпунктів, системно досліджено програмне 

забезпечення для субтитрування кінофільмів (лише те, яке широко 

використовують на українських кінофестивалях) як один з чинників проблем 

кіноперекладу. Автор дисертації запропонував деякі ситуативні тактики і 

прийоми субтитрування, націлені на передачу гумору в кінокомедіях, де 

присутні персонажі, які з різних причин незв`язно розмовляють (наприклад, 

вставка в субтитри ідіолекту персонажа – пауз хезитації іноземця, який погано 

розмовляє мовою, якою ведеться фільм). Тут також досліджено окремий 

нелегкий випадок – переклад неприродних, штучних звуконаслідувань у 

субтитруванні фільмів та переклад графонів. У цьому ж пункті на певних 

прикладах обґрунтовується необхідність дотримання у кіноперекладі 

розмовного стилю реплік, оскільки основна мета якісного кіноперекладу 

українською в умовах навмисної маргіналізації нашої мови – урізноманітнити її 

розмовний стиль, заохотити людей до вживання її у повсякденному житті. Тут 

також розповідається про те, що на багатьох кінофестивалях 

субтитрувальникові часто доводиться робити так, щоб у стандартні два рядки 

субтитрів умістилися дві мови і показано як найефективніше це робити на 

практиці. Наостанок, оскільки на багатьох українських кінофестивалях схема 

роботи субтитрувальника передбачає переклад субтитрів не з мови оригіналу, у 

цьому розділі обґрунтовується необхідність субтитрувальника, на відміну від 
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адаптувальника реплік у дубляжі, якомога частіше прислухатися до мови 

оригіналу і вишукувати будь-яких мовних подібностей з мовою перекладу: 

дуже часто така фонетична синхронність виявиться й семантичною. 

Кожен розділ закінчується висновками. Загальні висновки підводять 

підсумки дослідження і окреслюють перспективи подальшої зацікавленості 

перекладацькою проблемою кіноперекладу широким колом українських 

науковців. 
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РОЗДІЛ 1 

КІНОПЕРЕКЛАД ЯК ВИД ПЕРЕКЛАДУ:  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ КІНОФІЛЬМІВ 

 

1.1. Теоретичне підґрунтя явища кіноперекладу: неоднорідність 

поглядів 

 

Саму доцільність явища кіноперекладу чи не найбільше ставить під 

ризик О.Н. Мітта у своїй праці «Кіно між пеклом і раєм»: «Ми 

переглядаємо дуже багато фільмів, де безсумнівно добре відпрацьовані 

діалоги перекладають неточно й дещо безграмотно. То й що? Чи багато ці 

фільми втрачають? Головне, що нас пронизує – це дії, а не слова. Деталь у 

фільмі – інструмент дії героя. А діалоги можуть бути чудовими, тоді фільм 

стає трішки кращим, або примітивними – фільм трішки гірший. Але не це 

визначає його енергію й клас» [84, C.353]. 

Про неоднорідність поглядів світового наукового співтовариства  на 

явище кіноперекладу  свідчить вже тільки сама відсутність єдиного терміну 

для позначення власне сфери дослідження. Так, С.С. Саприкін, А.Л 

Чужакін, П.Р. Палажченко, а за ними і Л.Л. Нелюбін використовують 

поняття кіно/відео переклад [100]; [116]; [91], [76]. І.С. Алексеева говорить 

про синхронізацію відеотексту [1]. B.C. Горшкова пропонує термін 

переклад у кіно [26]. У дисертації ми послуговуватимемося терміном 

кінопереклад, уведеним та узвичаєним у статтях Д.М. Бузаджі, М. Берді та 

ін [10]; [11]; [9]; [6]. 

Досліджуючи явище кіноперекладу і зваживши на вказану 

неоднорідність у поглядах на нього, неможливо не припустити, що, ймовірно, 

кінопереклад узагалі не мав би під собою теоретичних передумов без деяких 
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ключових категорій, що пов`язують текстуальну та візуальну складові 

кінофільму. Пропонуємо побіжно розглянути найважливіші з них. 

 Згідно з дефініцією, що належить Ю.М. Усову, «кінотекст» є 

динамічною системою звуковізуальних образів, чи динамічною системою 

пластичних форм, яка існує в екранних умовах просторово-часових вимірів й 

аудіовізуальними засобами передає послідовність розвитку думки митця про 

світ і про себе» [110, с. 17].  

Ю.Г. Ців'ян, пише: «У певному наближенні будь-який фільм можна 

визначити як дискретну послідовність безперервних частинок тексту. Будемо 

вважати таку послідовність кінотекстом. Безперервні сегменти кінотексту 

будемо називати кадрами. ... Кінотекст – це ланцюг ядерних кадрів. ... Отже, 

деяке повідомлення, притаманне кінотексту, може бути виявлене лише після 

розгляду щонайменше двох ядерних кадрів і з'ясування, який з типів 

приєднання вони здійснюють. Тобто, одиницею кінотексту завжди є пара 

ядерних кадрів. Будемо називати її базовим ланцюгом, чи базовою синтагмою 

кінотексту» [112]. 

М.А. Єфремова визначає кінотекст як «зв'язне, цільне і завершене 

повідомлення, виражене за допомогою вербальних (лінгвальних), і 

невербальних (іконічних чи індексальних) знаків, організоване відповідно до 

задуму колективного, функціонально диференційованого автора за допомогою 

кінематографічних кодів, зафіксоване на матеріальному носії і призначене для 

відтворення на екрані й аудіовізуального сприйняття глядачем» [36, с. 40].  

 Ю.М. Скрєбнєв зазначає, що сутність мовної ідентифікації референта 

полягає у тому, що референт (наприклад, певний матеріальний предмет, який 

сприймається зором), відбивається у людській свідомост і у формі відповідного 

зорового образу [103, с. 15]. 

І.П. Муха вказує на те, що фільм прийнято вважати особливим видом 

тексту, кінотекстом, і наголошує на тому, що це стало можливим завдяки 
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використанню поняття «текст» у низці навчальних дисциплін, таких як 

семіотика, естетика, культурологія та ін. Присутність вербального компоненту 

більше не вважається єдиною визначальною ознакою тексту; 

текстом/дискурсом прийнято вважати будь-який твір, що поєднує в собі 

негомогенні семіотичні системи [86, с. 155] 

Ю. М. Лотман виходить з поділу знаків на умовні (з внутрішньо 

невмотивованим зв'язком між вираженням і змістом) і зображувальні, чи 

іконічні (де значення має єдине, притаманне йому вираження, що полегшує і 

прискорює сприйняття цих знаків). При цьому постулюється існування двох 

незалежних і рівноправних культурних знаків – слова і малюнка [64, с. 291] і 

двох різновидів мистецтва – зображувальних і словесних, з віднесенням кіно 

до звуковізуального типу мистецтв: «з приходом звуку зображення стало 

частиною складнішого цілого – звуковізуального мистецтва кіно» [63, с. 142]. 

Відповідно, кіно є синтезом двох розповідних тенденцій – зображувальної 

(«живопис, що рухається») і словесної, де слово постає не факультативною, 

додатковою ознакою кінорозповіді, а обов'язковим її елементом. 

Відповідно до класифікації Ч. Пірса, знаки за характером співвідношення 

означального й означуваного поділяються на три групи: 1) знаки-ікони, що 

формуються на основі подібності означального й означуваного; 2) знаки-індекси, що 

створюються через відношення суміжності між означальним й означуваним; 3) 

знаки-символи, породжені встановленням зв'язку означального й означуваного, за 

умовною згодою [93, с. 362].  

Г.В. Денисова зводить переклад фільму до «складного комунікативного 

сполучення словесних, звукових та іконічних кодів, де вербальні та звукові 

повідомлення суттєво впливають на денотативну і конотативну значимість 

іконічних фактів, і,  своєю чергою, піддаються зворотньому впливу» [33]. 

М.А. Єфремова вважає, що класифікація кінофільму як тексту 

ускладнюється відсутністю в мові кінокоду, що складається з одиниць, які 
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можна впізнати й виокремити, та способів їх організації, який був би спільним 

для всіх фільмів [36, с. 40]. 

Ураховуючи всю «обов'язковість» наявності слова в кіно, Ю.М. 

Лотман уважає, що в кіно домінують зображувальні знаки. Це пояснюється 

тим, що вища форма розуміння для багатьох типів культур укладається у 

форму «зрозуміло без слів» й асоціюється з несловесними компонентами – 

музикою, коханням, емоційною мовою паралінгвістики. Перевага 

зображувальних знаків у тому, що, маючи на увазі зовнішню, наочну 

схожість між означальним і означуваним, структурою знаку та його змістом, 

вони не потребують для розуміння складних кодів [64, с. 66]. 

Суть і завдання семіотичного підходу до фільму Ю.М. Лотман вбачає у 

вивченні механізму впливу на глядача. «Сила впливу кіно – в різноманітті 

побудованої, складно організованої і сконцентрованої інформації, яку широко 

розуміємо як сукупність різноманітних інтелектуальних і емоційних структур, 

що передаються глядачеві й здійснюють на нього складний вплив – від 

заповнення осередків його пам'яті до перебудови структури його особистості. 

Поза цією кінцевою метою спостереження за тими чи тими «художніми 

засобами» видається заняттям, певною мірою, безпідставним» [64, с. 320]. 

Ю.О. Сорокін вводить поняття креолізованого тексту, у структурі 

якого поряд з вербальними засобами задіяні й іконічні: малюнки, 

фотографії, таблиці, схеми. При цьому зображення є невід'ємною частиною 

тексту. Креолізований текст – це «особливий лінгвовізуальний феномен, 

текст, у якому вербальний і зображувальний компоненти утворюють одне 

візуальне, структурне, змістове і функціональне ціле, що забезпечує його 

комплексний, прагматичний вплив на адресата» [107, с. 73]. 

Ю.М. Плетенецька стверджує, що поняття художнього образу не 

перекреслює поняття іконічного знака, а доповнює його, тим більше, що одним з 
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найточніших і найвдаліших перекладів icon (іконічний знак) визнано саме «образ» 

[94]. 

Для позначення всієї лінгвальної системи фільму в науковий обіг 

введено термін «кінодіалог», який охоплює і усно-вербальний, і письмово-

вербальний компоненти фільму. Кінодіалог розглядається вже не як чужий, чи 

надлишковий елемент, а як істотна, інтегрована в структуру складова фільму. 

Під час дослідження кінодіалогу як тексту нового типу актуальним стає вияв у 

ньому специфічних рис загальнотекстових категорій, які знаходяться у сфері 

інтересу лінгвістики, оскільки кінодіалог є однією з основних форм існування 

мови. В.Є. Горшкова визначає кінодіалог «як особливий тип тексту, який 

характеризується і загальнотекстовими (інформативності, зв'язності, цільності, 

смислового членування, протекції і ретроспекції), і специфічно текстовими 

категоріями [43, с. 89]. 

Спираючись на визначення кінодискурсу з позицій лінгвістики слід 

виокремити таке визначення цього поняття, запропоноване А.Н. Зарецькою: 

«Кінодискурс - це суцільний, пов'язаний текст, який є вербальним компонентом 

фільму в поєднанні з невербальними компонентами - аудіовізуальним рядом та 

іншими, важливими для ідейної завершеності фільму, екстралінгвальними 

факторами» [38, с.22]. 

Ще одне визначення кінодискурсу належить С.С. Назмутдіновій, яка 

визначає кінодискурс семіотично складним, динамічним процесом взаємодії 

автора та кінореципієнта, який відбувається в міжмовному та міжкультурному 

просторі за допомогою засобів мови кіно, що характеризується властивостями 

синтаксичності, вербально-візуальної цілісності елементів, 

інтертекстуальності, множинності адресатів, контекстуальності значення, 

іконічної точності [88, с.18].  

Зрештою, як зазначає О.І. Чередниченко, жодна термінологія світу не є 

усталеною на сто відсотків, у ній завжди існують постійні (узуальні) та 
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непостійні (оказіональні) елементи. Питання полягає у співвідношенні цих двох 

типів елементів. Якщо постійні елементи домінують, можемо говорити про 

стабільність термінології. У протилежному випадку маємо нестабільність, що 

заважає адекватному перекладу спеціалізованих текстів [113, с. 147]. 

 

1.2 Кінопереклад як наступник театрального перекладу: загальні 

особливості міжвидового перенесення основної проблематики 

 

А.В. Федоров підкреслює, що коло діяльності, охопленої поняттям 

«переклад», дуже широке. Перекладають з однієї мови іншою вірші, художня 

проза, публіцистика, наукові та науково-популярні книжки з 

найрізноманітніших сфер знань, дипломатичні документи, ділові папери, статті 

і виступи політичних діячів, промови ораторів, газетна інформація, бесіди осіб, 

які розмовляють різними мовами і змушені просити допомоги усного 

посередника – «тлумача», дублюються кінофільми [111, c. 13]. 

Дуже цікаво визначає художній переклад Т. Гаврилів [18]. На його 

думку, художній переклад — це «по-перше, відтворення, по-друге — 

перетворення, по-третє - тлумачення, по-четверте - інтерпретація» [18, с. 

70]. Більше того, він говорить про художній переклад як про певний 

світогляд, що виходить за межі традиційного сприйняття його як 

тлумачення текстів з однієї мови на іншу і сягає аж до інтерпретації світу 

[18, с. 70]. 

В.В. Коптілов зазначає, що художній переклад як галузь 

перекладознавства має на меті пошук шляхів подальшого вдосконалення 

мистецтва перекладу, всебічне дослідження особливостей творчого процесу 

перекладу літературних творів і розробку принципів його аналізу та 

критеріїв його оцінювання на основі найвищих досягнень перекладацької 

практики [55, с. 7]. 
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Варто зазначити, що А.Г. Гудманян, наприклад, сумнівається, чи варто 

розглядати кінопереклад як дещо таке, що підкорюється загальним нормам 

художнього перекладу, чи це зовсім інша галузь зі своїми окремими законами 

та критеріями оцінювання? Дійсно, на кінопереклад впливає значна кількість 

екстралінгвістичних чинників, які жодним чином не впливають на художній 

переклад: обмеженість у часі, довжина репліки, синхронізація із зображенням 

тощо. Чи можуть за таких умов художній та кінопереклад підкорятися єдиним 

вимогам [30]? 

Щоб хоча б деякою мірою розвіяти цей справедливий сумнів, на нашу 

думку, було б доцільно розглянути явище кіноперекладу через спільність 

певних особливостей з його прародичем – перекладом театральних п`єс, що, 

очевидно, як вагома складова літературного перекладу, стоїть біля джерел 

перекладу кінофільмів. 

В. Матюша пише про спільність цих двох видів перекладу таке: 

доцільно розглядати кінопереклад як суміжну сферу з драматургічним 

перекладом, оскільки фільм – це «застиглий» у часі драматичний діалог 

(кіносценарій) [79]. Виходячи з цього твердження, вона вважає доцільним 

висунути припущення про схожість підходів і критеріїв перекладу драми й 

кіно. На підтвердження своєї тези В. Матюша наводить класифікацію відомої 

дослідниці К. Райс. Вона (К. Райс) виділяє в окрему групу аудіо-медіальні 

тексти – вони зафіксовані у письмовій формі, але до свого слухача надходять 

через позамовне середовище в усній формі (мовленнєвій чи пісенній), яку він 

сприймає на слух; до того ж, екстралінгвістичні допоміжні засоби різною 

мірою сприяють реалізації змішаної літературної форми. Особливістю цієї 

групи текстів є такі вимоги до перекладу: він (переклад) «повинен забезпечити 

вплив на слухача перекладу, рівноцінний тому, як впливав оригінал на слухача 

вихідного тексту» [182]. Тобто, пише В. Матюша, до цієї групи текстів 

належать і драматичні тексти, і кіносценарії.  
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Дослідниця стверджує, що під час кіноперекладу перекладач працює в 

основному з текстом, а сценарій – це передусім художній твір зі своєю формою 

і структурою, а отже, під час його перекладу варто користуватися методами 

художнього перекладу, оскільки на основі письмово зафіксованого тексту 

сценарію перекладач створює інтерпретацію вихідного матеріалу відповідно до 

потреб існування та функціонування реплік на екрані [79]. До речі, це 

твердження В. Матюші ми вважаємо дещо контраверсійним, вже тільки через 

те, що на сцені ми чуємо лише текст цільовою мовою, а на екрані ми чуємо – 

або бачимо за рухами губ, – окрім тексту цільовою мовою, промовленого 

акторами дубляжу, ще й текст мовою-джерелом. У художньому перекладі 

відсутні такі технічні чинники, як прив`язка реплік до тайм-коду, необхідність 

укладання перекладених реплік у губи актора і т.п., а це зумовлює потребу 

використовувати для перекладу не лише ті самі методи, що використовуються 

під час художнього перекладу.  

Т. Некряч у статті «Види асиметрії під час перекладу драматичного 

діалогу» (2006) запроваджує у перекладознавчий обіг поняття асиметрії у 

перекладі драматичних творів [90]. Вона виділяє три типи асиметрії під час 

перекладу драматичних творів: системну, експлікативну та ситуативну. 

Системна асиметрія пов’язана з несумісністю мовних систем і трапляється в 

будь-якому перекладі незалежно від жанру і стилю. Експлікативна асиметрія – 

це зазвичай стислі внутрішньотекстові коментарі й пояснення, що допускаються 

у тексті реплік для повнішого розуміння авторської інтенції. Ситуативна 

асиметрія передбачає широкий спектр замін, здатних викликати в цільової 

аудиторії реакцію, аналогічну сприйняттю того чи того елемента у вихідної 

аудиторії. Ситуативна асиметрія – розбіжність між оригіналом і перекладом, 

обумовлена конкретною текстуальною ситуацією драматичного твору. Такий 

підхід дає змогу чітко структурувати перекладацькі стратегії в інтерпретації 

іншомовного драматичного твору, а також пояснити доречність чи небажаність 
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певних відхилень від оригіналу [90]. В. Матюша припускає, що саме асиметрія 

в перекладі драматичних творів як засіб збереження адекватності авторського 

задуму в перекладі може стати основою методики аналізу та практики 

драматичного перекладу. Окрім того, вона вважає доцільним запропонувати 

застосовувати ці самі підходи для аналізу кіноперекладу-озвучування, а також 

частково дублювання та субтитрування [78]. 

В. Матюша долучається також до вироблення спільної термінології, яка 

могла б застосовуватися і в театральному перекладі, і в кіноперекладі: «Задля 

визначення співвідношення цілісності оригіналу та перекладу ми пропонуємо 

використовувати «рамку адекватності» у співвідношенні з різноманітними 

типами асиметрій» [78]. 

Ми розглянемо зараз спільні з кіноперекладом особливості саме 

театрального перекладу, а не художнього, тому, що саме театральний переклад, 

як і кінопереклад, пов`язаний радше не з уявою реципієнта, а з реальним 

відображенням дії. І це відображення – безальтернативне, бо якщо читач може 

у власній уяві інтерпретувати події сюжету книжки по-своєму, а іноді й 

«дописувати» цей сюжет у своїй уяві, то глядач театральної п`єси або 

художнього (і тим більше – документального) кінофільму бачить лише ті 

образи, лише ті події, лише ті характери, які йому нав`язані режисером / 

драматургом / сценаристом. А це унеможливлює, зводить до абсолютного 

мінімуму вірогідність співтворчості глядача з режисером / драматургом / 

сценаристом, на відміну від абсолютної співтворчості читача з автором книжки 

в тому сенсі, що читач успішно домислює в уяві те, чого немає в книжці, і 

читачева уява працює настільки реалістично, що йому здається ніби те, що він 

домислив у своїй уяві, насправді з`являється й у книжці. Таким чином, і в 

театральному перекладі, і в кіноперекладі перекладач зв`язаний 

безальтернативністю того, що бачить глядач на сцені (на кіноекрані). Мається 

на увазі те, що безальтернативність, цілковита конкретика будь-якої події, що 
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показана глядачеві однієї країни і потребує пояснення (перекладу) для глядача 

іншої країни, залишає перекладачеві набагато менше простору для фантазії і 

кардинальних перекладацьких рішень, аніж та ж таки література, де читач 

переживає подію, читаючи про неї, уявляє її собі, але не бачить конкретного 

перебігу цієї події на власні очі. Те, що читає читач, легше змінити, 

удосконалити задля вдалого перекладу, аніж те, що глядач конкретно бачить на 

сцені (на кіноекрані). 

Щодо театрального перекладу, за Р. Вехслером, проблема (театрального) 

перекладача у тому, що він – актор без сцени, митець, чия творчість виглядає як 

оригінал, як вистава, як пісня, як твір, і це не більше, аніж просто ляпка на 

папері» [196, с. 7]. Поза тим, театральний переклад повинен мати на меті саме 

майбутнє виконання, перформенс. Якщо перекладена п’єса – не більше, аніж 

ляпка на папері, тоді це не театр (текст вистави). Якщо переклад видано і 

вичитано, його можна вважати драмою (літературним текстом). Навіть якщо 

внесок перекладача у виставу залишається непомітним деяким глядачам, 

театральні перекладачі – як і драматурги – повинні «грати на сцені». М.П. 

Гольт, один з найкращих перекладачів сучасного іспанського театру у 

Сполучених Штатах, вважає, що саме те, як перекладена вистава надається до 

гри, – першочергова мета театрального перекладача [157]. 

 

1.2.1. Проблема зміни локації фільму у перекладеному кіносценарії 

 

приклади з кінофільмів 

1. Британський телесеріал Black Books у перекладі білоруською мовою 

зазнав повного одомашнення задля створення комічного ефекту. Білоруський 

переклад «одомашнений» починаючи з назви. Британський оригінал названо на 

честь однойменної букіністичної крамнички у Лондоні яка, однак, є вигаданою, 

як і персонаж її власника, Бернарда Блека. Натомість у білоруському перекладі 
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серіал називається «Кнігарня ЛогвінаЎ», а це реальна книгарня у Мінську, яку 

вважають культурним центром Білорусі. Тобто, власне, дія серіалу в 

білоруському перекладі відбувається, очевидно, в Мінську. Зокрема сімнадцята 

серія, яка в оригіналі називається «The Travel Writer» («Мандрівний 

письменник», автор книжок про подорожі), у білоруському перекладі 

називається «Месяц украінскай літаратуры» («Місяць української літератури»). 

Задля унаочнення потреби зміни локації фільму в перекладеному кіносценарії, 

погляньмо на кілька вибраних реплік з цієї серії і на переклади їх. Надаємо 

англійський оригінал, український дослівний переклад, білоруський переклад і 

зворотній переклад з білоруської українською.  

She's already got all the blue hair and toffee and pop socks a person could 

want. (У неї й так вже синє волосся, купа ірисок і наймодніші панчохи, що їй ще 

треба?) 

У яе ж ѐсць пенсія і тры каналы БТ! КіркораЎ з Кабзонам. (У неї ж є 

пенсія і три канали БТ (білоруського телебачення)! Кіркоров з Кобзоном.) 

Тут ми чітко бачимо створене спеціально для комічного ефекту 

уявлення про те, що потрібно для щастя старій британці, а в білоруському 

перекладі це уявлення локалізовано на реалії Білорусі.  

Go and tell her to stop. Or we'll cut the brakes on her StairMaster. (Піди 

заткни її, а як ні – то ми поламаємо їй гальма на тренажері StairMaster.) 

Скажы, что мы падключым ѐй «Белсат» замест «РТР». (Скажи, що ми 

підключимо їй «Белсат» замість «РТР».) 

Черговий локалізований стереотип про те, що старі білоруски, на 

відміну від «спортивних» старих британок, тільки те й роблять, що дивляться 

телевізор, і головне – хочуть дивитися російські телеканали («РТР»), а не 

білоруські («Белсат»). 

No time. I'm setting up the shop for the Festival of Travel Writing. (Немає 

часу. Я готую крамничку до фестивалю книжок про подорожі.) 
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Няма часу. У нас «Месяц украінскай літаратуры». (Немає часу. У нас 

«Місяць української літератури».) 

Це не просто зміна локації – це зміна локації у зміненій локації, оскільки 

мало того, що основна локація фільму вже апріорі не Англія (Лондон), а 

Білорусь (Мінськ), а ще й локальний (лондонський) «Фестиваль книжок про 

подорожі» хоча й відбувається нібито в Білорусі, але присвячений Україні, і 

спеціальний гість на ньому – український автор (про що згодом). 

Everyone can vote for what they think is the most stylish city in Europe. 

(Кожен зможе проголосувати за найстильніше, на їхню думку, місто Європи.) 

Зробім конкурс з нагоды 200-годдзя Шаучэнкі. (Влаштуймо конкурс з 

нагоди 200-річчя Шевченка.) 

Продовження алюзій на зміну локації – згадується одна з найголовніших 

культурних подій в Україні 2014-го року як пропозиція діяльності білоруської 

книгарні в межах місяця української літератури у цій книгарні. Звернімо 

особливу увагу на те, що в оригіналі жодної згадки про прив`язку до певної 

локації не було. Конкурс на «найстильніше місто Європи» – просто один з 

тематичних конкурсів, доречний на фестивалі книжок про подорожі. 

An explorer is coming to give a talk. The legendary, famously charming Jason 

Hamilton! (До нас завітає з виступом один мандрівник. Легендарний, знаний, 

чарівливий Джейсон Гемілтон!) 

Паэт-змагар, удзельнік супраціву прыязджае Ў Мінск! Легендарны 

Сяргей Жадан, якога збілі вялікадзяржаЎныя шавіністы Ў Харкаве на 

Майдане… (Поет-борець, учасник опору приїжджає до Мінська! Легендарний 

Сергій Жадан, якого побили великодержавні шовіністи у Харкові на Майдані…) 

Тут ми спостерігаємо міцну прив`язку зміненого персонажа до зміненої 

локації через доданий епізод з актуальних подій, пов`язаних з реальною особою 

зміненого персонажа (поета Сергія Жадана справді побили сепаратисти під час 

сутички поміж мітингувальниками у Харкові). Повноцінне додавання в 
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білоруські субтитри відсутніх в оригіналі фактів наближає переклад до 

«переспіву», або пародіювання, на кшталт «гоблінських» російських перекладів 

деяких культових фільмів. 

Hair loose. Loose. Free as the wind. (Волосся розпущене. Вільне. Вільне, як 

вітер.) 

Валасы распушчаныя. Як казацкая чупрына. (Волосся розпущене. Як 

козацька чуприна.) 

Менні (Павло), помічник Бернарда (Ігоря), заходить у книгарню, 

готується зустріти Джейсона Гемілтона (Сергія Жадана) і хоче навіть зачіску 

«українізувати», щоб зробити Сергієві приємність. 

I thought I'd been to all the uncharted areas of the globe. (Я думав, що бував 

уже у всіх незвіданих місцях земної кулі.) 

Я думав шчо був во всіх закынутых кутках былого СССР. (Я думав, що 

бував у всіх закинутих закутках колишнього СРСР.) 

Тут і надалі пряму мову Джейсона (Сергія) перекладено не білоруською, 

а українською, транслітерованою на білоруський штиб. До звичайної алюзії на 

зміну локації у цьому випадку додається ще й алюзія на зміну історичної доби. 

So so, where are you going on your next adventure? 

I thought maybe Borneo. The real Borneo, not the jungle nonsense. 

I'll tell you where you should go – Venezuela. 

(Тож куди збираєшся на наступну пригоду? 

Я думав про острів Борнео. Справжній острів Борнео, а не джунглі 

якісь. 

Моя тобі порада – їдь у Венесуелу.) 

І дзе ты будзеш ладзіць наступны Майдан? 

На Красноі Плошчі. Чаго Ўжо там на дробязі разменывацца! 

Клас. Яшче можна паспрабаваць у нас, у Мінску. 

(І де влаштуєш наступний Майдан? 
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На Красній Площі. Чого вже там розмінюватися на дрібниці? 

Клас. Ще можна спробувати у нас, в Мінську.) 

Тут ми знову спостерігаємо елементи пародіювання за рахунок 

вплітання актуальних для зміненої локації подій у сюжетну канву 

перекладеного серіалу за відсутності фактів прив`язки подій до локацій в 

оригіналі. Однією з багатьох мотивацій такої вдалої з погляду гумору заміни 

може бути те, що згадана в оригіналі Венесуела – тоталітарна держава, так само 

як і Білорусь. 

Would you say that you had jungle experience – bearing in mind it could be 

handy on this trip? (Ти могла б мені гарантувати, що маєш досвід виживання у 

джунглях – зважаючи на те, що в нашій подорожі це стане в пригоді?) 

Мо, ты маеш досвід, які будэ потрібны прі обороні украінамовных 

гастарбайтэрів у Москві? (Мо, ти маєш досвід, який буде потрібний під час 

оборони україномовних гастарбайтерів у Москві?) 

Джейсон (Сергій) зваблює асистентку директора книгарні поїхати з ним 

– як з відомим мандрівником – у подорож. Такий переклад, очевидно, – алюзія 

на побиття Сергія Жадана на харківському Майдані і його «моральної 

підготовки» до подібних ситуацій надалі. Хоча цілком можливо, що 

перекладач, перенісши локацію епізоду з джунглів у Москву, таким чином 

просто порівняв складність виживання в умовах джунглів – враховуючи 

можливі напади хижих звірів – зі складністю перебування українців у Москві та 

захисту їхніх громадянських прав на території Росії, особливо у світлі останніх 

подій. 

I write from a western perspective cos that's my cultural background. (Я 

пишу з позиції Заходу, бо сам сповідую західні культурні цінності.) 

Я пышу з позыціі харківського інтэлектуала, якого жіття виплюнуло з 

пашчы Радянськоі Імперіі і поставыло на разломі цывілізацій… (Я пишу з 
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позиції харківського інтелектуала, якого життя виплюнуло з пащі Радянської 

імперії і поставило на розломі цивілізацій…) 

Чергова культурологічно-світоглядна заміна локації, радше навіть – 

заміна тла. Очевидно, що тут – задля гумору – не взято до уваги жодного 

більш-менш серйозного аналізу творчості Сергія Жадана, а закцентовано майже 

винятково на регіоні, з якого походить автор. Утім, якщо бодай поверхово 

проаналізувати доробок Сергія Жадана, то стає зрозуміло, що він, зрештою, 

таки пише про Захід, Західну Європу (у багатьох його віршах згадано країни 

шенгенської угоди), але пише з позиції Сходу, Східної Європи – України (у 

багатьох його віршах описано різноманітні особливості перетину шенгенського 

кордону українцями, а також особливості перебування українців у тих таки 

країнах шенгенської угоди і світоглядне сприйняття ними цих країн). Виходячи 

з цього, можна припустити, що у процесі виконання цього «переспіву» 

перекладач «придумав» перекласти цей епізод саме так не просто для того, щоб 

з`явився черговий «жарт задля жарту», – судячи зі сказаного, перекладач 

переклав цей епізод саме так тому, що не обійшов увагою нехай поверховий, та 

все ж аналіз творчості Сергія Жадана, а також, можливо, тому, що прагнув 

передати глибокий психологічний зв’язок регіону, де народився Жадан, з 

колишнім СРСР. Поза тим, ця глибока культурологічно-світоглядна алюзія у 

цьому випадку викликає сміх – головну мету білоруського «переспіву» цього 

серіалу.  

Ще одна алюзія на зміну локації – коли Бернард Блек (Ігар ЛогвінаЎ) 

полює на свого кота, який з`їв його улюблене печиво, по всій книгарні з 

рушницею. Тим часом у залі книгарні для виступів саме виступає Джейсон 

Гемілтон (Сяргей Жадан), і, почувши постріли, звертається до Менні (Павла) 

помічника Бернарда (Ігоря): 

Manny, can we stop the noise? (Менні, можна там якось перестати 

шуміти? 
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Павло, зупині беркутовській беспредел! (Павле, зупини беркутівський 

безпредєл!) 

Ми бачимо чергове перенесення локації всього епізоду. Зі звичайної 

гонитви за котом – епізоду, який, власне, й показано у фільмі, білоруський 

варіант перекладу переносить нас до України під час Майдану, коли 

спецпідрозділ силовиків «Беркут» катував і розстрілював протестувальників. 

Крики і звуки пострілів – характерні ознаки, а зважаючи на те, що Сергій 

Жадан брав активну участь у подіях Майдану, така алюзія цілком доречна і 

актуальна. А якщо розглядати цей варіант винятково з мовного погляду, то 

словосполучення «беркутівський безпредєл» – стала фраза, яку почали 

використовувати без перекладу і в українських, і в поодиноких російських ЗМІ, 

а також у публічних обговореннях подій Майдану в соціальних мережах.  

2. Для відтворення географічних назв у перекладі мультсеріалу 

«Сімпсони» український перекладач Ф. Сидорук незрідка вдається до прийому 

«одомашнення»: «That’s Cookie Kwan. She’s number one on the west side…» // 

«Це – Куті Кван. Вона найкраща на Лівому березі…» Якщо в Америці міста 

поділяють на «вест-сайд» («західна сторона») та «іст-сайд» (відповідно «східна 

сторона»), то такий поділ для юної української аудиторії може бути 

незрозумілим. Однак посилання на поділ України загалом та її столиці на 

береги (Лівий і Правий) є у цій ситуації прийнятним перекладацьким 

рішенням. Необхідність прагматичної адаптації у цьому разі виникає тому, що 

в кожній мові існують назви певних об’єктів або ситуацій, з якими у носіїв 

вихідної мови пов’язані особливі асоціації. Якщо подібні асоціації не передано 

або спотворено під час перекладу, то прагматичні потенціали текстів перекладу 

та оригіналу не збігаються навіть за еквівалентного відтворення змісту. 

Прагнення досягти бажаного прагматичного ефекту зумовлює необхідність 

відповідної адаптації [81]. 
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3. У фільмі «Проект Х: Дірвалися» перекладачка І. Яценко перекладає 

субтитр «In Men’s Wearhouse» [00:23:24,569 --> 00:23:27,129] як «У магазині 

«Франт», таким чином переносячи цю одну з локацій фільму в Україну. 

4. У фільмі «Дружинники / Сусіди на стрьомі» перекладачка І. Яценко 

перекладає субтитр «I fucking hate it here!» [00:19:30,962 --> 00:19:32,838] як 

«Я ненавиджу цю Кацапетівку!», таким чином переносячи локацію фільму в 

Росію через особисту асоціацію Росії з поганим рівнем життя і неприємним 

перебуванням там. 

 

приклади з театральних п`єс 

1. Проблеми з місцем постановки, костюмами та акторською грою 

також постають у виставах. За Ф. Зетліном, у п’єсах, де локація не важлива, 

перекладач може сам вирішувати, чи перекладати йому певні оказіональні 

згадки про локацію в тексті п’єси. Наприклад, п’єса «The Sleep of Reason», 

історична драма про художника Гойю, повинна відбуватися у Мадриді в XIX 

столітті, але сучасні постановки переживають певні зміни, тому дія у будь-якій 

виставі зараз може відбуватися будь-де [199, с. 6].  

2. Так було й з перекладом п’єси Ж. П. Даума «The Elephant Graveyard» 

і п’єси «Hostages in the Barrio» Л. А. де Сантоса. Даума живе у Ніцці і писав 

п’єсу, думаючи саме про Ніццу. Перекладач (Ф. Зетлін) не хотів переміщувати 

дію п’єси в інше місто, але він опустив певні алюзії на Францію чи на 

французьку культуру. Він вважав, що історія самотніх літніх людей, що 

шукають місця відпочинку на березі моря, може трапитися у будь-якому місті 

будь-якої країни. А. де Сантос живе у Мадриді. Оригінальна назва його п’єси 

«La estanquera de Vallecas» («Торговець тютюном з Вальєкаса») натякає на 

околицю робочого класу на задвірках столиці. Коли п’єсу ставили в будь-якому 

іншому іспаномовному місті, Вальєкас замінювали у назві тим містом, у якому, 

відповідно, ставили виставу. Персонажі цієї п’єси, за висновком перекладача 
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(того ж таки Ф. Зетліна), – латиноамериканці, які емігрували до Вальєкаса з 

якогось дружнішого чи теплішого міста. Таким чином, вони цілком могли б 

емігрувати і з Пуерто-Ріко в Бронкс або з Куби до Гіалеї. Англійська назва цієї 

п’єси – «Hostages in the Barrio» («Заручники в околиці») елімінує географічну 

специфіку, акцентуючи натомість на ситуації персонажів п’єси [199, с. 7]. 

Ф. Лінк наголошує: що далі аудиторія «відсунута» від оригінального 

місця історичних подій у п’єсі, то менше аудиторію буде проінформовано про 

деталі, пов’язані саме з тим місцем. Автор не розповідає аудиторії про те, що 

вона вже знає, але «текст повинен надавати всю необхідну інформацію для 

розуміння дії у п’єсі та її мотивів» [164, с. 31].  

 

1.2.2. Проблема перекладу імен персонажів у перекладених 

кіносценаріях 

 

приклади з кінофільмів 

1. У фільмі «Дружинники / Сусіди на стрьомі» перекладачка І. Яценко 

перекладає субтитр «Where is the hard stuff, pussy?» [01:07:01,851 --> 

01:07:03,018] як «А щось крутіше, Вася?» Досить дивна заміна, ми не 

розуміємо мотивацію такого перекладу, але подаємо цей випадок просто як 

один з нетипових прикладів перекладу імен персонажів. 

2. Перекладачка І. Софієнко вирішила поекспериментувати з перекладом 

імен у мультсеріалі «Kung Faux», переклавши ім`я SPIKE LEEZY як СПІКЕР 

ЛІЗЕ. Цей переклад, на нашу думку, спирається радше на семантичну і 

фонетичну синхронність, аніж на звичайне відтворення імені, що існує у мові-

джерелі, відповідним або схожим іменем у цільовій мові (за словами 

перекладачки, «у редактора очі на лоба вилізли»). Такий переклад не 

затвердили, оскільки експеримент виявився для критиків надто сміливим. 

Головний редактор сказав залишити його як Спайк Лізі. Утім, чути «У Спікера 
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Лізе», «Спікеру Лізе» досить смішно, що зазвичай не зайве у кіно, але 

редакторові це не сподобалося. 

3. У мультфільмі «Літачки» є іспанський літачок «El Chupacabra» («Ель 

Чупакабра»), якого прозивають «El Cuckoo-cabra» (в українському перекладі С. 

Ковальчука – «Ель Чучу-Швабра»). На нашу думку, «Ель Чучу-Швабра» – 

надто складне слово, і дуже неприродно звучить у своєму контексті, коли 

інший літачок ображає Ель Чупакабру, перепитуючи його (з явною зневагою), 

начебто недочуваючи: «Ти сказав Ель Чупакабра чи Ель Чучу-Швабра?» («Did 

you say El Chupacabra or El Cuckoo-cabra?»). Власне «Ель Чучу-Швабра» – це не 

те слово, яке може причуватися, воно надто плутане. Ми пропонуємо інший 

варіант – набагато грубший і водночас набагато простіший – «Ель Дупакабра». 

У такому варіанті змінено лише одну літеру, а слово одразу набуває різних 

відтінків – образливого (оскільки мета – образити цим словом), смішного 

(оскільки зазвичай дітям подобається такий туалетний гумор – хоч би як до 

цього ставилися різні люди, факт залишається фактом – діти таке люблять), а 

також через мінімальну фонетичну зміну майже не втрачено «іспанськість» 

імені. 

 

приклади з театральних п`єс 

1. У п’єсі Ж. П. Даума «Thе Elephant Graveyard» одну з героїнь звати 

Ludivine Desforets (Людівайн Десфоретс). Правильно вимовлене, це ім’я гарно 

звучить, але занадто «перевантажене». Неправильно вимовлене, воно може 

бути більше смішним, аніж поетичним. За попередньою згодою автора, 

перекладач (Ф. Зетлін) змінив це ім’я на Madeline Delaforet (Мадлен Делафоре) 

[199, с. 73].  
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1.2.3 Проблема узгодження змін у перекладі скрипту з 

кіносценаристами 

 

Щодо необхідності узгодження змін у перекладі кіноскрипту з 

кіносценаристом, то у перекладі п`єс зазвичай часто трапляються випадки 

таких узгоджень, але у перекладі фільмів (принаймні українською, чи 

білоруською) узгодити будь-які зміни з кіносценаристом надто складно. 

Чинниками цього є і велика відстань між перекладачем і сценаристом, і надто 

багато формальностей, і надто велика кількість фізичних і юридичних 

«посередників» для того, щоб перекладачеві дістатися до сценариста. Однак на 

шляху перекладеного скрипту до схвалення у кінопрокат може стати головний 

редактор локальної компанії–замовника перекладу, тож будь-які зміни іноді 

потрібно узгоджувати саме з ним.  

 

приклади з кінофільмів 

1. Наприклад, перекладачці І. Софієнко під час перекладу мультсеріалу 

«Kung Faux» не завжди вдавалося пройти сувору цензуру головного редактора. 

Ось її коментарі з цього приводу:  

funky bottoms – файний ботокс (Залишили цю версію. Головний 

редактор схвалив, бо цей персонаж був «дядьком при тілі»). 

Faith Evans and the Ghetto Boys, you know what I mean? – Нас не гребуть 

голозаді гурти, розумієш? Нам треба «Друга рука» чи «Соплі від Оплясова» 

(Редакторові, очевидно, не сподобалося таке спотворення. За контекстом 

оригінальні гурти мають бути реально наявними і реперськими чи 

андерграундними. Наші репери в основному поодинокі, тому І. Софієнко 

вдалася до року, а не андерґраунду). 

2. У фільму «Касабланка» були певні проблеми з Джозефом Бріном з 

управління з дотримання виробничого етикету (голівудської самоцензури), 
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який виступив проти того, що (NB: персонаж фільму) Рено 

вимагав сексуальних послуг від людей, які зверталися до нього за допомогою, і 

того, що (NB: персонажі фільму) Рік та Ільза спали разом у Парижі. Проте і те, 

й інше, залишилося в остаточній версії фільму [127, с. 194], [153, с. 17] 

 

приклади з театральних п`єс 

1. Перекладачі живих авторів не мають необхідності домислювати 

сенси тексту-джерела на свій лад: вони можуть зв’язатися з автором напряму. 

Коли Б. Корп не могла визначитися з перекладом назви п’єси каталонського 

драматурга Б. Ескуде і Галлес «El color del gos quan fuig» для видавництва 

ESTRENO Plays, автор і перекладач змогли зустрітися й обговорити це питання. 

У результаті безглузду для англійської мови назву «The Color of the Fleeing 

Dog» («Колір собаки, що тікає») змінили в перекладі на «Killing Time» («Час 

вбивати») – і цим перекладом були вдоволені усі. Якби Б. Корп як перекладачка 

захотіла нав’язати таку назву на п’єсу Ескуде сама, можна було б серйозно 

посваритися з автором.  

2. Під час перекладу шведською п`єси «La mirada del hombre oscuro» 

(«The Dark Man`s Gaze») її автор, іспанський драматург Ігнаціо дель Мораль, 

досить оперативно дозволив пом’якшити деякі мовні моменти у перекладі, коли 

зрозумів, що для цільової аудиторії те, як тато говорить у цій п’єсі із сином, 

було б неприпустимо. Якби таку зміну було зроблено без попереднього 

узгодження, автор міг би сприйняти її вороже [199, с. 7]. 

 

1.3 Вади і переваги різноманітних способів перекладу кінофільмів 

 

Задля бачення загальної картини частотності використання 

досліджуваних нами видів кіноперекладу варто розглянути переваги і вади 

кожного з них. Це дослідження може стати достатньо вагомою частиною 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81
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практичної цінності нашої дисертації, оскільки саме на основі цієї інформації 

перекладач може визначитися з видом кіноперекладу, праці з яким він надасть 

перевагу, а глядач може визначитися, яким саме чином перекладений фільм 

йому буде комфортніше дивитися. 

 Дубляж з укладанням реплік – набагато трудомісткіший і набагато 

дорожчий вид кіноперекладу, аніж будь-який інший. Цифри, вказані Г.-М. 

Люйкеном [165, с. 90] на означення середньої вартості погодинного 

субтитрування і дублювання, показують, що дубляж у п’ятнадцять разів 

дорожчий за субтитрування. Цей найдорожчий метод аудіовізуального 

перекладу традиційно переважає у країнах з однорідним у мовному плані 

суспільством, – а отже, з потенційно потужним ринком, що значним чином 

окупив би капіталовкладення.  

Р. Еґост дуже цікаво розповідає, що у деяких випадках (наприклад, у 

Франції), розповсюдження одної дубльованої версії фільму по всій території 

країни послужило інструментом для досягнення мовної однорідності, 

спричинилося до втрати регіональних діалектів, або мов нацменшин [125]. З 

іншого боку, домінуванню дубляжу у Німеччині, Італії та Іспанії 30-х – 40-х 

років сприяли фашистські режими. Переозвучення цілого фільму стало 

ефективним інструментом цензури, вможлививши вирізання незручних 

посилань на факти і цінності, що суперечили офіційній доктрині [122]. 

О. Ґорі перелічує деякі з вивчених переваг і вад дубляжу. Серед вад – 

дороговизна дубляжу, часовий чинник, втрата автентичності, оскільки реальні 

голоси кіноакторів замінюють голосами дуже обмеженої кількості акторів 

дубляжу, і найважливіше – необхідність зберегти синхронність губних змикань, 

що кидає серйозний виклик перекладачеві і є великою проблемою через 

необхідність вилучати незрозумілі чи неважливі елементи зі скрипту фільму 

[151, с. 170]. 



38 

 

Т. Гербст наводить ще одну ваду: дубляж позбавляє глядачів можливості 

слухати іноземну мову [156, с. 258]. 

 Дубльовані фільми і програми також виключають можливість їхнього 

перегляду туристами та іншими відвідувачами (NB: країни, у якій показують 

фільм), які не розмовляють місцевою мовою, але хотіли б подивитися 

перекладену версію, наприклад, англійського або французького фільму. Щодо 

переваг дубляжу, тут текст фільму не так сильно скорочують, як у 

субтитруванні, дубляж набагато професійніший, залучає усталені методи пост-

синхронізації, глядачам не потрібно розділяти увагу між відеорядом і 

написаним [151, с. 171], і глядач (NB: який дивиться дубльований фільм) не 

обов’язково повинен вміти читати і писати (діти і неграмотні глядачі 

отримують не меншу насолоду від іноземних кінострічок). Поза тим, проблема 

синхронності губних змикань не настільки обмежує перекладача, як це могло б 

здаватися. Синхронізація звуків із рухами губ потрібна тільки у крупних 

планах, де ми чітко бачимо обличчя актора і рухи його губ. І навіть тут не все 

варто синхронізувати. Тільки губні і напівгубні звуки, де рот найзакритіший, 

треба ретельно синхронізувати.  

А ось В.П. Гайдук ще у 1978 році висловлювався зовсім проти дубляжу: 

«Очевидно, – казав він, – що дубляж як спосіб перекладу вже відживає своє. 

Подив і зачарування, що супроводжували його появу в кінематографі – як 

приклад, численні популярні публікації, де маги і чарівники від дубляжу 

розкривали перед заціпенілими читачами-глядачами таємниці свого 

чорнокнижжя, – змінюються тепер законним незадоволенням чимраз ширших 

глядацьких кіл. [19]. 

В.П. Гайдук пропонував цікаву дешевшу альтернативу дубляжу, яку він 

називає «тихим перекладом». На відміну від «гучного», синхронного перекладу, 

– пише В.П. Гайдук, – який практикується у наш час на фестивальних 

переглядах не дубльованих і несубтитрованих фільмів, коли переклад подається 
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безпосередньо з мікрофона на гучномовці зали, притишуючи при цьому 

мовлення, яке звучить з екрану, у «тихому перекладі» передбачається 

використання спеціального типу легкий індивідуальний навушник … Переклад, 

який начитує диктор, попередньо записують на магнітну плівку, або на другу 

звукову доріжку копії фільму й подають під час сеансу на навушник глядача 

[19].. 

У виборі між дубляжем і субтитруванням як головним методом 

кіноперекладу усі країни керуються цілим комплексом чинників. Це і кошт, і 

наявність та доступність потрібної техніки, грамотність населення, 

зацікавленість у іноземних мовах, рівень культурної відкритості, потужність 

місцевої кіноіндустрії. Поодинці жоден із цих чинників не може визначити 

перевагу дубляжу чи субтитрування. Насамкінець вибір методу дуже залежить 

від звичок аудиторії. Глядачі у країнах, що використовують дубляж, 

схиляються, відповідно, до дубляжу, а глядачі країн, де фільми субтитрують, 

важко сприймають дубляж і не отримують насолоди від дубльованого фільму. 

Г.-М. Люйкен наводить «потужніший» комплекс чинників, які спираються не 

так на звички аудиторії, як на жанр передачі/фільму і «профіль» глядача. Його 

рекомендації варто детально зацитувати: 

 що ближче пов’язані між собою мовний зміст і характер певної 

телепередачі, то сильніша тенденція до субтитрування: телепередачі, які 

треба субтитрувати, – це новини, поточні події, освітні трансляції, 

трансляції опер, релігійні телепередачі. Якщо цільова глядацька група 

цих телепередач складається з людей, яким до п’ятдесяти років, з 

освічених людей, зі студентів та інших інтелектуальних меншин, з людей 

із вадами слуху і тих, котрі зацікавлені у трансляціях в оригіналі, то така 

цільова група радше обере субтитрування оптимальним варіантом; 

 телепередачі для найменших і найстарших, мультфільми і лялькові шоу, 

наукові і мистецькі телепередачі, спортивні трансляції та інші об’єкти 
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громадського зацікавлення й реаліті-шоу суто розважального характеру 

потрібно радше дублювати. Дубльовані реаліті-шоу потребують 

укладання реплік, а у перекладі інших телепередач можна його не 

застосовувати. Для них достатньо буде дешевших форм дублювання, як 

от вільне коментування і «озвучення» [165, с. 188–189]. 

Субтитрування 

Д. Елефтеріотіс наголошує: «зрозумілі, економні та ефективні субтитри 

не повинні спотворювати діалоги, затуляти візуальний кінематографічний ряд, 

порушувати зв`язність кадрів і сцен; субтитрування постійно наштовхується на 

помилки у перекладі, надлишкову побіжність, або надлишкову деталізацію, 

несвоєчасну появу на екрані, неадекватну тривалість [140, с. 181, 184]. 

А. Ремаель дослідила, що субтитрування, своєю чергою, процвітало на 

території низки заможніх країн з високим рівнем грамотності, але з невеликими 

ринками для аудіовізуальної продукції (скандинавські країни) та у двомовному 

суспільстві (Нідерланди та Бельгія), а також в інших, менш освічених і менш 

заможніх країнах (Португалія, Греція, Іран і більшість арабських держав), яким 

інші форми аудіовізуального перекладу були не по кишені [183, с. 225-247]. 

Додамо ще, що, за нашими спостереженнями, велика перевага 

субтитрування – використання субтитрів у фільмах чи телепередачах, 

трансльованих у місцях великого скупчення людей на «німих» екранах. Так, у 

великих торгових центрах часто є територія, відведена на низку закладів 

швидкого харчування, де збирається багато людей, і між столиками часто зі стелі 

звисають екрани, на яких – окрім музичних кліпів – часто транслюють фільми і 

телепередачі, але ці екрани не мають засобів виведення звуку, тому транслюють 

просто «картинку». І тут надважливу роль відіграє субтитрування всього, що 

транслюють на такі екрани. Так люди можуть, окрім того, що просто бачать 

«картинку» фільму чи телепередачі, зрозуміти, про що в них ідеться. У принципі 

те саме стосується й музичних кліпів. Хоча самої музики без звуку ніяк не 
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відтворити, але на деяких музичних каналах транслюють караоке–версії 

музичних кліпів: на «картинку» накладають рядок з текстом пісні. Теоретично це 

також можна вважати своєрідним типом субтитрування. 

 переваги: недорого, не забирає дуже багато часу, зберігається звукова 

доріжка мовою оригіналу, може відігравати важливу роль у вивченні 

іноземної мови, зручність для людей із вадами слуху, іммігрантів і 

туристів;  

 вади: «бруднить» картинку, втрата інформації через стислість субтитрів, 

увагу публіки розділено між відеорядом, звуком і субтитрами.  

Дубляж з укладанням реплік 

З погляду мови дубляж має переваги (наприклад) перед закадровим 

перекладом, оскільки з текстом для дубляжу працюють довше, і в цьому 

процесі задіяна більша кількість людей (перекладач, укладач, режисер 

дубляжу). Отже, зростає ймовірність того, що текст буде грамотним і живим. 

Проте як тип кіноперекладу він накладає певні обмеження. Фраза має бути 

синхронною, милозвучною і правильно підлаштованою під губи, ритм. Інколи 

її перекручують не тому, що перекладач чи редактор не знає, як її перекласти, а 

тому, що її просто неможливо побудувати інакше, щоб вона виглядала 

природно. 

Таким чином, у разі дублювання фільмів роботу перекладача 

практично не оцінюють саму собою, про неї судять за роботою акторів, які 

озвучують фільм, а також фахівців, які відповідають за забезпечення 

синхронізму й остаточний монтаж. До того ж, як зазначалося вище, питання 

якості дублювання великою мірою пов'язане з фінансуванням процедури, яка 

потребує чималих інвестицій, тимчасом як прокат віддає перевагу вкладанню 

коштів у рекламу, які часто в десять-сто разів перевищують суму, витрачену 

на дубляж [94]. 
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 переваги: не відволікає від картинки, зручність для дітей і для тих, що не 

вміють читати, діалоги не такі стислі, як у субтитруванні;  

 вади: дорого, забирає більше часу, втрата оригінальної звукової доріжки, 

голоси акторів дубляжу з часом повторюються (NB: і це заплутує 

сприйняття глядача.)  

Голос за кадром (закадровий переклад) 

Цей вид кіноперекладу розглянемо побіжно тільки тут і більше ніде не 

будемо його досліджувати, оскільки з огляду на різні причини (в основному з 

міркувань коштів, що витрачаються на цей далекий від досконалості вид 

перекладу) не вважаємо при цьому виді кіноперекладу можливим досягти 

нормальної якості і тексту перекладу, і звучання реплік. І Миголатьєв пише з 

цього приводу: «Звинувачувати горе-перекладачів, які роблять цю роботу для 

ТБ, гадаю, не варто. Я знаю, що: по-перше, зазвичай вони зовсім не перекладачі, 

а люди, що колись-десь вивчали мову, а по-друге, зробили це за копійки (умови 

оплати на ТБ такі, що професіонали братися за таку роботу не поспішають)». І 

Миголатьєв тут-таки наводить умови, які, на його думку, найважливіші для 

створення якісного перекладу. «Перше: повинно бути досить часу для роботи 

над фільмом. В ідеалі не менше, ніж тиждень. Його варто декілька разів 

вдумливо переглянути. Задіяти для перекладу не лише словники, але й 

енциклопедії, довідники, інтернет і т.п. У надкороткі терміни зробити це все 

неможливо. Друге: мати можливість якісно відредагувати переклад. Третє: 

перекладати якомога коротше й змістовніше, контролюючи кожну фразу – бо ж 

темп іноземної мови (англ., фр.) вищий, за темп російської, і актори буквально 

захлинаються, якщо переклад за об`ємом не менший, ніж оригінальний текст. 

До того ж, необхідно ніколи не забувати про головне – російський текст має 

звучати по-російськи, тобто не різати вухо російськомовного глядача» [82]. 

Складається так, що ця цитата І Миголатьєва цілком доречна й щодо 

української мови. 
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Т. Лук`янова [67] пише, що закадровий переклад – це вид перекладу 

аудіовізуальних творів, за якого перекладені репліки акторів озвучення можна 

чути поверх оригінальної звукової доріжки твору. Закадровий переклад може 

бути озвучений одним голосом (це характерно для піратських копій фільму чи 

для документальних фільмів) або цілою командою професійних акторів. 

Вирізняють також професійний (актори) та аматорський (неактори) закадровий 

переклад. Цей вид перекладу найпопулярніший для телевізійних каналів й 

озвучення фільмів, які не виходять у кінотеатральний прокат. Він дешевший 

від дубляжу і його можна виконати швидше [67, с. 186]. Під час озвучення, або 

«напівдубляжу», як називає цей вид І. Ґамб`є  [147], упродовж кількох перших 

секунд звук оригіналу можна почути цілком чітко, а тоді гучність спадає і на 

передній план виходить голос, що начитує переклад. Таке поєднання реалізму 

(оригінальний звук залишається доступним слухачеві упродовж всього фільму) 

і майже повного перекладу оригінального тексту робить озвучення підхожим 

для інтерв`ю, документальних фільмів та інших передач, що не потребують 

укладання відтворення губних змикань [172]. 

М. Данан та Г. Ґотліб вважають, що озвучення стало перехідним 

етапом свободи вибору у більшості радянських країн та на деяких ринках Азії 

(напр., у Таїланді), чи тому, що мови деяких національностей не 

переслідувалися [134], чи тому, що бюджетні обмеження просто змушували 

владу забороняти дубляж з укладанням реплік  [152]. 

Закадрове озвучування характеризується більшим навантаженням на 

звуковий ряд, адже переклад накладають на все оригінальне звучання фільму. 

Тому часто приглушується не тільки оригінальний діалог, а й увесь інший звук 

фільму, і картина втрачає велику частину виражальних засобів. Пов'язано це 

насамперед з тим, що закадровий переклад здійснюють поспішніше і швидше, 

аніж дубляж (на озвучування потрібно два-три дні, на дубляж – два-три тижні), 

і на якісну обробку звуку не виділяють ані часу, ані коштів. Крім того, у 
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закадровому перекладі стають очевидними вади перекладача і групи 

озвучування. Якісний закадровий переклад має бути непомітним. Якщо щось у 

ньому привертає увагу глядачів, це може викликати роздратування. 

Безперечною ж перевагою цього виду кіноперекладу є те, що можна почути 

справжню гру акторів, проте, з огляду на майстерність акторів українського 

дубляжу, виникає, хай і риторичне, запитання, чи є в цьому така необхідність 

[94]? 

 переваги: недорого, недовго робиться, можна доцільно використовувати у 

певних аудіовізуальних жанрах (документальні фільми, особливо коли 

йдеться про переклад наративу); 

 вади: «бруднить» оригінальну звукову доріжку, може заплутати глядача 

щодо того, «хто зараз говорить», якщо використовувати у художніх 

фільмах [186]. 

Культурні складнощі дубляжу 

Увесь фільм можна дублювати з іноземних мов місцевими мовами або 

акцентами: наприклад, усіх акторів австралійського фільму «Mad Max» (1979) 

[255] дублювали для американської версії фільму. Лише голос Робіни Чеффі, 

співачки у клубі «Sugartown Night», залишився не дубльованим в американській 

версії.  

Іноді голоси акторів у фільмі дублюють актори дубляжу, які взагалі не 

грали у цьому фільмі. Одним з найпопулярніших прикладів такого явища може 

бути персонаж Дарта Вейдера: хоча всередині його костюму у фільмі був актор 

Девід Провс, голос персонажа Дарта Вейдера озвучив Джеймс Ерл Джонс [256]. 

П. Фосет наголошує на тому, що через кадри і несинхронізовані рухи 

губ ми завжди пам’ятаємо, що фільм насправді зроблено в іншій країні і в 

іншому культурному середовищі. Інакше кажучи, дубльований фільм чи 

передачу глядачі завжди сприймають як переклад. Це підказує, що робота з 

культурно специфічним матеріалом, включно з діалектами, є дуже серйозною 

http://www.imdb.com/title/tt0079501/trivia
http://library.creativecow.net/cowdog/ADR/1
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проблемою в цьому контексті і функціональні підходи не завжди підкажуть 

найкраще її вирішення. Якщо заміна американського сленгу, скажімо, 

іспанським сленгом вдало спрацює у романі, то в дубльованому фільмі 

текстовий матеріал надто очевидно накладають на міміку і вирази обличчя 

акторів [141, с. 75]. Ми погоджуємося з цим твердженням і вважаємо, що 

сприйняття дубльованого фільму як перекладу – це та плата глядача, яку він 

мусить заплатити за те, що йому надано можливість зрозуміти іншомовний 

фільм. Однак перекладач фільму може мінімізувати цю плату для глядача, якщо 

виконати укладання реплік якнайвдаліше. 

Як приклад власного твердження П. Фосет наводить французький фільм 

«Si c'était à refaire» (укр. «Якщо почати спочатку»), а точніше його 

американську версію «Second Chance» («Другий шанс»), де вчитель у класі 

каже таку фразу: «Hey, wow, man, you're all a bunch of meatheads» (прибл. Ого, 

ну, чуваки, ви тут усі й придурки). У цій фразі синхронізовано рухи губ акторів 

з французьким текстом, але кожен, хто хоч трохи знається на французькій 

культурі, зазначить, що такі слова не можуть бути традиційним елементом 

спілкування вчителя з учнями у французькому класі. П. Фосет наполягає, що у 

цій сцені не можна маскувати те, що дія відбувається у Франції [141, с. 76]. 

З іншого боку, дослідження показали: якщо прийнято рішення 

«оприроднити» фільм у перекладі з політичних, ідеологічних чи комерційних 

причин, то на різних рівнях можна вносити у сценарій зміни, спрямовані на 

підтримку ілюзії «автентичності» фільму. Р. А. Каньос наводить різні приклади 

з дубльованої каталонської версії французького серіалу «Premiers Baisers» (укр. 

«Перші поцілунки»). Рішeння каталонізувати серіал включало врахування 

особливостей буденної розмови каталонських підлітків між собою, а також 

використання каталонських імен персонажів і місць, заміну оригінальних 

саундтреків саундтреками відомих каталонських рок-гуртів [129, с. 183–196]. В 
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Україні, натомість, «українізація» торкнулася в основному кінопродукції для 

телебачення, як от мультфільм «Сімпсони», «Футурама», серіал «Альф» і т.п.  

Вибір між доместикацією чи відчуженням у підході до будь-якого виду 

аудіовізуального перекладу відіграє ключову роль у формуванні і національної 

самосвідомості, і національних стереотипів [124, с. 76]. 

Доместикація – це підхід, який акцентує та наголошує культуру мови 

перекладу або цільову культуру, наближаючи авторів продукту до аудиторії. 

Дублювання в цьому сенсі є чудовим прикладом доместикації. Серед інших 

різновидів аудіовізуального перекладу саме дублювання піддає текст 

найбільшим змінам і найбільше видозмінює структуру оригіналу. Критики 

піддають сумніву його автентичність. І його справді вважають таким, що 

набагато менше відповідає оригіналу, аніж, наприклад, субтитрування, ще й 

тому, що оригінальне виконання замінюють додаванням іншого голосу 99, с. 

120.]. 

 

1.4 Особливості розуміння поняття укладання реплік як прерогативного 

способу кіноперекладу: аналіз визначень 

 

Укладанням реплік можна називати підведення записаної напередодні 

звукової доріжки під створеного анімаційного персонажа. До техніки укладання 

реплік, тобто створення ілюзії мовлення анімаційного персонажа, входить 

визначення часових рамок репліки і саме анімування рухів губ/щелепи так, щоб 

ці рухи відповідали записаній напередодні звуковій доріжці діалогів. Уперше 

технологію укладання реплік в анімації використав М. Фляйшер у 

короткометражному мультиплікаційному фільмі My Old Kentucky Home 1926 

року. Таку техніку практикують донині, створивши анімаційних персонажів, які 

«розмовляють» у мультфільмах Shrek, The Simpsons та ін.  

http://en.wikipedia.org/wiki/My_Old_Kentucky_Home_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Shrek
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons
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Дуже важкий аспект укладання реплік під час перекладу іноземних 

фільмів для показу в країні цільової мови, оскільки звичайний переклад часто у 

різному вигляді не збігається з рухами губ/щелепи [246]. 

Якісний дубляж передусім потребує перекладання діалогів так, щоб 

використані у них слова збігалися з рухами губ актора. Часто цього важко 

досягти, коли від перекладача вимагають максимально зберегти зміст 

оригінальних діалогів. У англомовних країнах багато іноземних телесеріалів 

(особливо японське аніме) дублюють для виходу на телебаченні. Проте фільми, 

призначені для прокату в кінотеатрах, мають тенденцію тільки субтитруватися. 

На відміну від англомовних неангломовні країни з великим населенням 

дублюють усі фільми державною мовою перед прокатом у кінотеатрі. У таких 

країнах люди звикли до дубляжу настільки, що не дуже вдалі відтворення 

губних змикань у дубляжі зауважують зрідка (на противагу до України, де 

закон про обов’язкове дублювання фільмів українською прийняли не так 

давно). 

Дубляж фільмів важливий для глядачів тому, що він дає змогу 

зосередитися на тому, що відбувається на екрані. Субтитри ж вимагають 

одночасного роздвоєння уваги глядача [251]. 

Щодо світових традицій кіноперекладу: більшість італійців 

толерантніші за американців щодо візуальної дисхронності у фільмах, включно 

з дисхронністю губних змикань і виразів обличчя. Американці потребують 

вищого рівня синхронізації цих аспектів, аніж італійці. Однак 2003 року 

італійські продюсери і дублювальники висловили незадоволення неякісним 

дубляжем «Піноккіо» (реж. Р. Беніньї) у США [133, с. 42]. 

Г.-М. Люйкен широко визначає синхронізацію (дубляж з укладанням 

реплік) як «заміну реплік оригіналу звуковою доріжкою, яка є правильним 

перекладом реплік оригіналу і яка намагається відтворити таймінг, фразування і 

рухи губ акторів у оригіналі» [165, с. 73]. 
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Р. А. Каньос визначає синхронізацію (яку вона розглядає як візуальну 

синхронію) так: це «гармонія між видимою артикуляцією реплік і почутими 

звуками» [129, с. 183–196]. 

М. Чавес теж дає своє визначення синхронізації: «щоб досягти 

синхронізації, перекладачі – або, як їх називають у кіноперекладі 

«adaptors/adjustors» (адаптувальники), – замінюють слова, які не збігаються 

фонетично з рухами губ акторів на екрані, іншими, що збігаються з рухами губ. 

Паузи, початок і кінець репліки, відкритість голосних звуків і присутність 

білабіальних також враховують. Перекладач до всього відповідає за 

синхронізацію індивідуальної швидкості мовлення реплік актором дубляжу» 

[132, с. 114]. 

Дж. Діаз Цінтас стверджує, що синхронізації досягають через 

«збереження синхронності між звуками мови перекладу і рухами губ актора 

(оригіналу)» [137, с. 41]. 

Запровадження технології укладання реплік та ізохронії – це результат 

прагнення одомашнити перекладений текст (у нашому випадку скрипт до 

фільму) так, щоб глядачі не усвідомлювали, що те, що вони спостерігають на 

кіноекрані, – переклад. Укладання реплік передає те, що К. Метц називає 

«враженням дійсності» [169, с. 3–15], – це потужне явище, яке складається з 

поєднання образів у русі, правдоподібної операторської роботи й 

правдоподібних діалогів і звуків. Це враження, або «неписана угода» між 

режисером фільму – а також між сценаристом, акторами, всією знімальною 

групою – і глядачами, історично пов’язане з використанням реалістичних 

образів і реалістичної гри [131, с. 129]. 

Навівши визначення укладання реплік, надані вказаними іноземними 

авторами, спробуймо надати власне визначення явища укладання реплік через 

систематизацію та переосмислення всіх визначень, наданих вище: укладання 

реплік – це такий спосіб перекладу фільму, який забезпечує якомога повнішу 
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синхронність між вимовленими звуками та відповідними рухами губ актора на 

телеекрані і вимовленими звуками та відповідними рухами губ актора 

дубляжу, таким чином зближуючи акторів на телеекрані з глядачами країни, 

чиєю мовою фільм демонструється, через враження, ніби актор і глядач 

розмовляють однією мовою. 

До речі, субтитрування, на відміну від дубляжу, навпаки віддаляє 

глядача від кіноперсонажа. На цьому наголошує А. Ремаель, вважаючи, що 

«Субтитрування виводить «немейнстрімних персонажів» – разом з їхніми 

індивідуальними стилями мовлення – поза контекст перекладу. З погляду 

прагматики, така зрівнялівка може негативно вплинути, зокрема, на враження, 

яке формується у глядачів про доброзичливість кіноперсонажів» [183, с. 225-

247]. 

Ф. Чауме вважає, що більшість артикуляційних рухів губ і щелепи 

напряму пов’язані з двома видами синхронізації: ізохронією та укладанням 

реплік. За його визначенням, у дубляжі ізохронія означає рівну тривалість 

реплік, тобто перекладений діалог повинен точно вкладатися в момент, коли 

актор відкриває рота, починаючи репліку, і коли актор закриває рота, 

закінчуючи репліку. Саме ці два поняття винятково важливі для нашого 

дисертаційного дослідження. Критика погано дубльованих фільмів стосується 

здебільшого саме браку або повної відсутності ізохронії, оскільки саме тут 

глядачі найчастіше помічають недогляд перекладача. Ізохронія змушує 

перекладача точно укласти репліку перекладу в довжину репліки в оригіналі. У 

субтитруванні, власне, перекладачі також намагаються синхронізувати 

субтитри з репліками акторів на екрані, щоб глядачі могли для себе пов’язати 

кожен субтитр з відповідною реплікою. Хоча у субтитрах синхронність може 

бути менш ідеальною, аніж у дубляжі. Субтитр часто може з’являтися на екрані 

за кілька кадрів до початку репліки актора. Ще частіше субтитр залишають на 

кілька кадрів або навіть секунд після закінчення репліки актора. Не зважаючи 
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на це, все одно можна говорити про певну синхронність субтитрів з репліками 

акторів. Коли т.зв. «чорновий варіант» перекладу скрипту, ще без укладання 

реплік, зовсім не відповідає рухам губ і щелеп акторів на екрані, перекладачеві 

потрібно подовжити або скоротити репліки. Актори дубляжу мають укласти 

перекладені репліки під рухи губ і щелепи акторів без оригінальної звукової 

доріжки у студії дубляжу [131, с. 134]. 

Ф. Чауме дослідив, що техніка подовження і скорочення має керуватися 

тією традицією, якої дотримуються різні аудіовізуальні жанри у різних 

культурах у різні епохи. За необхідності подовження і скорочення у дубляжі 

перекладачі розпоряджаються кількома стилістичними ресурсами і техніками 

перекладу для подолання проблем ізохронії: 

У разі подовження, розширення цільового тексту доцільне буде 

використання таких засобів техніки перекладу, як повтори, перифрази, 

анаколуфи (коли речення раптово змінює власну структуру), парафрази, 

синоніми, антоніми, гіпероніми, або загальні назви, гіпоніми, або слова чи 

вислови, чиї семантичні значення збігаються з іншими словами, і т. ін. 

Більшість цих ресурсів передають свіжіший переклад репліки, набагато живішу 

мову, а це є ще одним узгодженим стандартом у дублюванні [131, с. 135]. 

У разі скорочення репліки, на думку Ф. Чауме, доцільно опускати 

перформативні дієслова, модальні дієслова, вигуки, маркери емоційно-оцінної 

функції, вислови, які просто виконують соціальну функцію («hello», 

«goodmorning», «yes», «no», «thanks», «sure», «certainly»), імена і прізвища, 

опускати надлишкові образи, використовувати дейктичні (вказівні) елементи 

замість іменників і висловів, опускати слова загального призначення, синоніми, 

антоніми, гіпероніми, гіпоніми, метафори і метонімію. Артикуляційні рухи і 

тривалість реплік – ключові чинники, які допомагають визначити кількість 

складів у перекладі. І хоча за нинішньої професійної практики вже не 

порівнюють кількість складів у фразі-оригіналі і у фразі-перекладі, але 
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результати якісного укладання реплік справді вражають, а дотримання ізохронії 

у дубляжі слугує меті створення «враження дійсності» і надання перекладу 

правдоподібності та реалістичності [131, с. 135]. Загалом ми підтримуємо 

твердження про те, що задля скорочення репліки можна опускати неважливі, 

типові слова, як от ті, що наведені Ф. Чауме вище, але в останньому розділі 

нашого дисертаційного дослідження ми будемо наполягати саме на збереженні 

деяких – на перший погляд – непотрібних слів у репліці для того, щоб 

адекватно передати ідіолект кіноперсонажа.  

Вид синхронізації, пов’язаний з артикуляційними рухами рота, Ф. Чауме 

називає фонетичною синхронією, або, власне, губною синхронією (див. lipsync, 

укладання реплік). Однак термін «укладання реплік» часто використовують на 

практиці як загальний термін, який охоплює ізохронію і фонетичну синхронію.  

Ф. Чауме радить перекладачам уважно стежити за тим, репліки до яких 

кадрів їм доводиться укладати. Здебільшого під час укладання реплік звертають 

увагу тільки на крупні плани і т.зв. дуже крупні плани – тобто кадри, у яких 

показують тільки обличчя актора. Укладаючи перекладені репліки акторів у 

таких кадрах, перекладачі повинні зважати на якомога повнішу відповідність 

відкритих голосних і білабіальних та губно-зубних приголосних звуків, які 

вимовляють актори на екрані. Власне, так, ми погоджуємося – звертання уваги 

на цю пораду полегшить роботу укладача реплік у деяких моментах. 

Ще одна порада від Ф. Чауме: у теорії кіновиробництва під час 

укладання реплік необхідно брати до уваги три аспекти: мовний аспект – слова 

з білабіальними фонемами, або з відкритими голосними, аспект мобільності – 

актори вимовляють ці слова на екрані, і кадровий аспект – крупні плани і дуже 

крупні плани.  

Проте Ф. Чауме також наголошує на тому, що навіть у таких кадрах 

абсолютна фонетична відповідність не обов’язкова. Відкриті голосні звуки 

мови-джерела – /A/, /æ/, /a:/, /e/ – потребують відкритих голосних у перекладі, 
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але припускаються певні неточності. Це означає, що ця перекладацька 

складність не така важлива, як, наприклад, необхідність відхиляти такі варіанти 

укладання реплік, які взагалі не мають голосних звуків репліки оригіналу або в 

яких звуки оригіналу перенесено в іншу позицію. Звук /æ/, за необхідності, 

можна замінити звуком /e/ і навпаки. Для укладання реплік не потрібно 

підшукувати слів, які містять ті самі білабіальні приголосні звуки у тій самій 

позиції: звук /p/ можна легко замінити звуками /m/, /b/, або навіть губно-

зубними звуками /f/ чи /v/. Фонетична артикуляція закритих звуків дає змогу 

перекладачеві знаходити цікаві рішення, які навіть у дуже крупних планах 

створюють ілюзію правдоподібності, оскільки під час вимовляння закритих 

звуків губи майже зімкнуті [131, с. 136]. 

П. Ореро застерігає, що техніка перекладу в уривках, які потребують 

синхронізації, може змінюватися. Наприклад, картинка на екрані може завадити 

використанню адаптувальником слова, яке б укладалося в губи актора. Така 

проблема виникає, коли слово, про яке говорить актор, показує картинка на 

екрані. Якщо такої ситуації не виникає, перекладач набагато вільніший у виборі 

слова, яке більш-менш підходить за сюжетом і вкладається в губи актора. Але 

якщо картинка, що ілюструє сказане актором слово, присутня, наприклад, на 

крупному плані, то перекладацькі рішення тут дуже обмежені. Така ситуація 

змушує перекладача застосовувати усі перекладацькі ресурси у його 

розпорядженні й використовувати кожну йоту власної креативності [173, с. 47]. 

Про роль крупних планів у кінофільмах дуже цікаво пише Ю. Тинянов: 

«Крупний план абстрагує річ, або деталь, або особу з просторових 

співвідношень, і разом з тим – з часового ладу. У «Чортовому колесі» є сцена: 

грабіжники виходять з пограбованого будинку. Режисерам треба було показати 

грабіжників. Вони зробили це групою на загальному плані. Трапилася 

невідповідність: чому грабіжники зволікають? Але якби їх показало крупним 
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планом, вони могли б зволікати скільки завгодно, оскільки крупний план 

абстрагував би, виривав би їх з часового ладу» [109, c. 333) 

На думку Ф. Чауме, для укладання реплік фонетична відповідність 

замінює семантичну чи навіть прагматичну, оскільки під час укладання реплік 

набагато важливіше знайти слово з такою самою білабіальною приголосною, 

аніж знайти до слова мови-джерела синонім у цільовій мові. Оскільки 

білабіальні приголосні і відкриті голосні можна подекуди взаємозамінювати, 

практика укладання реплік – це великий тренінг для творчого підходу 

перекладача. Така практика схожа на практику перекладу силабо-тонічної 

поезії або пісень [131, с. 136]. 

Р. Паквін [175] виокремлює три типи синхронії: фонетичну, семантичну 

і драматичну (ці поняття дуже важливі для нашого дослідження, оскільки саме 

на синхроніях, або синхронностях, ми побудуємо другий розділ нашої 

дисертації, в якому дослідимо укладання реплік на конкретних прикладах). 

Згідно з Р. Паквіном, фонетична синхронія – це саме укладання губних 

змикань. «Фонетична синхронія досягається тоді, коли рухи губ актора на 

екрані точно відтворюють звуки, які промовляє актор дубляжу в студії: не 

тільки словами, а також і придиханням, бурчанням, криками і т.п. Актори 

роблять це у студії, навіть будучи непомітними. Вони жестикулюють і 

вживаються в ролі» [175]. 

Згідно з Р. Паквіном, адаптувальник (перекладач, що займається 

укладанням реплік) повинен дотримуватися таких основних правил, якщо він 

має на меті досягти вдалої фонетичної синхронії:  

1) Кількість складів у адаптованому варіанті має відповідати кількості 

складів у оригіналі (це додає «довіри глядача» до адаптованого варіанту. 

Однак цього правила не завжди дотримуються, і це зовсім не означає, що 

укладання реплік невдале). 
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2) Наступне обов’язкове правило – це укладання білабіальних звуків. Якщо 

персонаж фільму вимовляє «m», «v», «p», «b», «f», то актор дубляжу 

повинен використати один з цих приголосних звуків для укладання. 

Перелічені приголосні легко замінюють один одного, і публіка не бачить 

різниці між ними на екрані [175]. 

О. Каутський [160] стверджує: якщо актор закриває рота в кінці своєї 

фрази, хай навіть останнім звуком у фразі був голосний, або якщо актор 

відкриває рота після білабіального приголосного, то адаптувальник має 

відштовхуватися від побаченого в оригіналі на екрані, а не від почутого в 

оригіналі. Якщо адаптувальник не може знайти адекватних еквівалентів у 

цільовій мові, то найкращий вихід – повністю змінити порядок слів у реченні. 

Тоді набагато легше знайти відповідник (який би відтворював рухи губ актора в 

оригіналі). Про це ми будемо говорити у тому ж таки другому розділі, 

описуючи та аналізуючи на практиці явище синтаксичної синхронності. 

Насамкінець О. Каутський зазначає, що фонетична синхронія за 

можливості не повинна досягатися за рахунок нехтування потрібним 

синтаксисом і лексикою (так, адаптувальник має дотримуватися одного 

регістру і не повинен використовувати провінціалізми там, де це недоцільно) 

[160, с. 58]. Ми погоджуємося, оскільки мало який пересічний глядач віддасть 

перевагу вдалій фонетичній синхронії над стабільним і вдалим вибором 

лексичного регістру та синтаксису в репліках.  

Згідно з Р. Паквіном, семантична синхронія означає, що діалог, 

перекладений цільовою мовою, має означати те саме, що й відповідний діалог 

мовою оригіналу [175]. Однак Р. Паквін стверджує, що у певних випадках треба 

робити винятки. Особливо це стосується цифр, професій і т.п. Наприклад, якщо 

професія не важлива для сюжету, у перекладі її можна змінити задля кращої 

фонетичної синхронії. Таким чином, можна сказати, що семантична синхронія 

тільки тоді важливіша за фонетичну, коли оригінальне значення важливе для 
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всього сюжету. В іншому разі значення можна змінювати без вагань. Про це ми 

також будемо говорити у другому розділі, досліджуючи семантичну синхронію 

на практиці. 

Останній тип синхронії, який виокремлює Р. Паквін, – це драматична 

синхронія. Це ступінь реалістичності, з якою персонаж розмовляє в цільовій 

мові. Те, що актор дубляжу говорить, очевидно, не може суперечити тому, що 

актор на екрані робить – людина, яка хитає головою, не може казати «так», або 

навпаки (NB: хоча, наприклад, у Болгарії саме так і відбувається), і те, як 

говорить актор дубляжу, мусить збігатися з тим, чого очікують глядачі (NB: від 

актора на екрані). Таким чином, королева не може вживати розмовний стиль, 

повія не повинна виражатися архаїзмами і т.п. [181]. Зважати на драматичну 

синхронію – також достатньо важливо на шляху до вдалого укладання реплік у 

фільмі. 

Наостанок можна вказати четвертий тип синхронії – синхронію ядер, 

яку вводить Г.-М. Люйкен. Синхронія ядер стосується того, що рухи тіла, 

кивання, зведення брів чи жестикуляція має завжди збігатися з наголошеними 

складами у тексті, які у лінгвістиці називають ядрами. Можливо, саме цю 

паралель між рухами і наголошеними складами й можна розглядати як 

інструмент сприйняття мовлення [165, с. 160]. Ми вважаємо цей тип синхронії 

останнім, найпрофесійнішим засобом, який забезпечить повну ідеальність 

укладання реплік у фільмі. За умови успішного дотримання синхронії ядер 

глядач уже навряд чи й відчуватиме, що те, що він дивиться, – переклад. 

На думку А. М. Форес, проблема браку відповідників, наріжний камінь 

кожної перекладацької теорії, поглиблюється у дублюванні. Тут перекладач 

суворо обмежений завданням пошуку адекватних відповідників, які б 

синхронізувалися з рухами губ акторів в оригіналі. Іншими словами, 

перекладач повинен знайти адекватні відповідники, зважаючи на ритм і манеру 

вимови, на паузи, фальстарти та іншу ідіосинкразію (характерні особливості) у 
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скрипті. Таке на перший погляд неможливе завдання зараз виконують з кожним 

днем більше адаптувальників [144, с. 151–152]. І тим складнішою, але 

цікавішою, стає праця адаптувальника. 

Основним завданням адаптувальника на думку, зокрема, А. М. Форес, є 

укладання перекладеного скрипту. Окрім того, що ця робота потребує 

ґрунтовного знання фонетики для швидкого визначення манери вимовляння тієї 

чи іншої репліки, потрібно мати хороші здібності у сенсі вибору адекватних для 

укладання реплік відповідників. Це може здатися парадоксальним, але А. М. 

Форес зазначає, що адаптувальник ніколи не слухає репліки оригіналу, тобто не 

дослухається до звуків. Він повинен спиратися на скрипт і вносити у нього 

необхідні правки для того, щоб пристосувати текст до обов’язкової 

відповідності з тайм-кодом оригіналу [144, с. 155]. До речі, пізніше у цій 

дисертації ми обґрунтуємо, що на відміну від адаптувальника 

субтитрувальникові іноді важливо дослухатися до реплік оригіналу. 

Для глибшого розуміння самого алгоритму укладання реплік, детально 

розгляньмо таке ключове у цьому процесі поняття, як «тайм-код». Прописуючи 

часові характеристики як «hours : minutes : seconds : frames» («години : хвилини 

: секунди : кадри»), ми використовуємо номерну схему, яка називається тайм-

кодом [179]. Кожна фраза у кіноскрипті має окремий тайм-код. Номерна схема, 

звісно, має власний, індивідуальний набір характеристик, пов’язаних з 

відеорядом:  

 «години» межі від 00 до 23 

 «хвилини» межі від 00 до 59 

 «секунди» межі від 00 до 59  

 «кадри» залежно:  

- для 25 кадрів за секунду (система PAL) – від 00 до 24 

- для 30 кадрів за секунду (система NTSC) – від 00 до 29 

 «північ» позначають тайм-кодом 00:00:00:00 [179]. 
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Отже, згідно з Г.-М. Люйкеном, після нотування і перевірки списку 

діалогів, складається робочий примірник скрипта з тайм-кодами. Тоді роблять 

«сирий» переклад, який слугує базою для укладання реплік. Паралельно з 

процесом укладання реплік відбувається кастинг акторів дубляжу. Наступний 

крок – студійний запис. Тоді робиться фінальне редагування і зведення 

доріжок. Після схвалення перекладу його відправляють готовим до показу. У 

разі одногодинної телепередачі цей процес займає від кількох робочих днів до 

трьох-чотирьох тижнів. Загальна тривалість роботи залежить від низки 

чинників, як от складність оригінального скрипту, чи ступінь вимоги якості 

перекладу [165, с. 73]. 

За Г.-М. Люйкеном, кошти на переклад фільму можна поділити на дві 

групи: кошти на обладнання (капітальні кошти) і кошти за роботу, що залежать 

від часу виконання роботи (оперативні кошти). Він стверджує, що одна година 

субтитрування телепередачі у Європі (на 1991 рік) коштувала €740. Година 

дубляжу з укладанням реплік у середньому обходилася у €11,000, а озвучення 

«голосом за кадром» за годину – €1,100. Важливо наголосити, що ці показники 

коливаються між країнами (від €275 до €1,957 за субтитрування і від €3,460 до 

€24,000 за дубляж з укладанням реплік) [165, с. 90].  

Таким чином, дубляж з укладанням реплік майже у 15 разів дорожчий за 

субтитрування. Тут є два пояснення: на дубляж і укладаня витрачають набагато 

більше часу, аніж на субтитрування, і дубляж з укладанням реплік передбачає 

залучення набагато більшої кількості людей. Ці чинники серйозно збільшують 

фінансові витрати [165, с. 105]. З нашого власного досвіду мусимо з деяким 

сумом сказати, що в Україні, на жаль, субтитрування (принаймні субтитрування 

для кінотеатрів на більшості українських кінофестивалів) дешевше за мінімум, 

вказаний Г.-М. Люйкеном: найменша тарифікація – трохи більш як 300 грн за 

годину роботи. 

 



58 

 

1.5 Практика дубляжу з укладанням реплік в Україні 

 

Українська перекладацька традиція – багатовікова. Наша історія 

склалася так трагічно, що українська мова й література – дійові важелі 

формування нації в умовах бездержавності – ніколи не функціонували в 

нормальних умовах. Саме тому перекладна література, починаючи від 

старокиївської доби, відіграє надзвичайно важливу роль у нашому культурному 

житті і як зберігач духовних цінностей, і як виховний засіб, і як засіб 

самовиразу нації та збагачення спроможностей рідної мови. Якщо у вкрай 

несприятливих умовах позалітературного характеру наша література все ж 

розвивалася в річищі загальноєвропейського літературного процесу, то в цьому 

величезна заслуга художнього перекладу. На цьому наголошує Р.П. Зорівчак 

[40].  

Еволюція дубляжу відрізняється у різних країнах. Дубляж походить зі 

Сполучених Штатів Америки, але його використовують в основному в Європі, 

де він уперше був задіяний 1936 року. Перші спроби дубляжу робилися саме у 

1930-х роках. Якість була дуже поганою, і дубляж скасували. Спочатку тільки 

одна людина озвучувала всіх персонажів фільму (найчастіше сам перекладач) 

[181]. 

Кінопереклад в Україні започатковано лише 2007 року рішенням 

Конституційного Суду України про обов'язковість дублювання, озвучення чи 

субтитрування державною мовою іноземних фільмів перед розповсюдженням в 

Україні. Тому не завжди високу якість українських перекладів іноземних 

художніх фільмів можна пояснити передусім недостатнім практичним досвідом 

перекладачів, слабким теоретичним підґрунтям, лавиноподібним надходженням 

закордонної кінопродукції, низькою платоспроможністю, що змушує 

керівництва агенцій наймати некваліфікованих перекладачів, а іноді навіть 

людей, які просто не розуміють іноземної мови [94]. 
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Того ж таки 2007 року, тодішня голова Державної служби 

кінематографії України (зараз це – Державне агентство України з питань кіно) 

пані Г. Чміль заявляла, що «немає можливості отримувати з бюджету кошти на 

дублювання та субтитрування фільмів українською мовою. Схема державного 

фінансування недосконала, тому іноземні інвестори не дуже часто приходять на 

український ринок. Адже бюджетні виплати, передбачені на розвиток 

кінематографії України, надходять наприкінці року, і це ускладнює розрахунок 

з іноземними компаніями [3].» 

 «Лє Доєн» – перша в державі студія, де не тільки записують та 

опрацьовують звук, а й роблять фінальне зведення (за професійною 

термінологією – міксують). Повноцінно працювати вона почала від січня 2009 

року, коли отримала сертифікат міжнародної якості Dolby Premier, ставши 

таким чином 11-ю за рахунком студією у світі такого класу. Студія є частиною 

холдингу, до якого входять прокатна компанія B&H і мережа кінотеатрів 

«Кінопалац». 

Звукозаписувальні студії, що працюють в Україні, зазвичай отримують 

замовлення на український дубляж від великих західних кіностудій (так званих 

мейджорів) як от Universal, Paramount, Walt Disney, 20th Century Fox, Warner 

Bros. Тут принагідно можна розвінчати міф про те, що українська озвучка б’є 

по кишені прокатників, на чому від початку наголошували противники 

відповідної постанови Кабінету Міністрів. Як пояснив представник Walt Disney 

М. А. Яворовскі, в Європі їхня компанія робить близько 30 версій фільму 

державними мовами тієї чи іншої країни. «За гроші Disney?» – не могли 

повірити українські журналісти. «Звісно, наш прокат – і наші гроші. Потім вони 

повертаються компанії з прокату», – відповів пан Яворовскі. 

Особливо важлива персона в процесі озвучення – режисер дубляжу. Ця 

людина визначає потрібні голоси, й саме з нею консультуються так звані 

контролери чи супервайзери, тобто представники компаній-мейджорів, які 
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беруть участь у записуванні голосів на українських студіях. «Я завжди раджуся 

з режисером, коли у мене виникають питання під час озвучення, оскільки 

розумію український переклад, але можу не вловити тонкощів», – запевняє М. 

Яворовскі [35].  

Режисер також підбирає перекладача. За роки існування українського 

дубляжу у царині перекладу сформувалися певні правила: одних перекладачів 

запрошують тільки для роботи над комедіями, інших – для перекладу мелодрам 

чи дитячих фільмів. Легендарним уже стало ім’я О. Негребецького, який 

створив українські «Тачки» й «Пірати Карибського моря» (NB: серед перших 

стрічок, дубльованих українською). Цінується також робота молодого, але 

досвідченого і креативного С. Ковальчука, який є ще й музикантом, тому легко 

адаптує пісенні тексти. Віднедавна до цієї когорти долучився й В. Морозов, 

відомий перекладач книжок про Гаррі Поттера. Хоча і йому довелося 

рахуватися з вимогами індустрії: соковиту мову Геґріда, який у перекладі 

Морозова говорить на західноукраїнському діалекті, у кіноверсії довелося 

спростити, щоб не викликати у глядача нерозуміння тексту героя [35]. 

Сучасні переклади українською мовою фільмів для телебачення далекі 

від ідеалу. Фахові перекладачі іноді наголошують на тому, що такі переклади, 

які ми маємо на нашому телебаченні, створюють спеціально, для формування 

відчуття несучасності української мови. Відомий професійний перекладач 

фільмів українською мовою О. Негребецький так коментує ситуацію з 

перекладами на українському телебаченні: «Це ж не українська мова! Це 

якийсь мертвонароджений жаргон слов’янського походження» [121]. Так, 

декілька років тому ми на власні очі бачили ситуацію, коли в одному з 

російських серіалів персонаж каже «Я видела бритых подростков», а у 

перекладеному субтитрі читаємо «Я бачила оголених підлітків». 

Кілька слів щодо каменів спотикання у перекладі кінофільмів. О. 

Негребецький вважає недоцільним використання будь-яких українських 
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реалій. На його думку, їх упроваджувати треба делікатно: «якщо я здійснював 

такий експеримент у «Альфі», то я все ретельно обробляв. У мене не було 

Руслани Писанки, я робив Русланну Писанкер» [253]. Щось схоже ми будемо 

досліджувати у третьому розділі нашої дисертації, аналізуючи випадки 

доместикації у перекладі фільмів задля створення комічного ефекту. 

Р. Кавенокі та Г. Старцева розглядають проблеми мовного впливу 

американської поп-культури на сучасну загальноприйняту англійську мову. 

Вони зазначають, що багато «поп-культурних» алюзій почасти залишаються 

незрозумілими для перекладача. Особливу увагу вони приділяють перекладу 

метафор із власними назвами, бо якщо вислови на кшталт «а Ben Laden of 

journalism» видаються цілком зрозумілими для українців, то семантика 

метафори «This was not а Live-it-to-Beaver-ville» українцям ні про що не 

говорить, адже потребує конкретніших знань про американську поп-культуру 

(серіал з назвою «Live-it-to-Beaver» був популярним у 50-ті роки, і в ньому 

йшлося про безтурботне дитинство головного героя на ім'я Beaver, а типовий 

суфікс -ville утворює топонім). І якщо деякі явища та події зрозумілі глядачеві і 

їх можна перекласти за допомогою прийому транскодування, то набагато 

складніше знайти еквіваленти зовсім незрозумілих реалій [44, с. 154–159.]. 

І. Наговіцина звертає особливу увагу на складнощі перекладу алюзії в 

англомовних комедійних фільмах. Вона стверджує, що найбільші 

перекладацькі втрати виникають тоді, коли культурно зумовлена алюзія 

оригіналу ґрунтується на незнайомих цільовому рецептору посиланнях на інші 

тексти, а в реалізації гумористичного ефекту беруть участь додаткові засоби – 

ситуативні, ситуативно-мовні та мовні (лінгвостилістичні) [87]. 

Л.С. Бархударов каже: «застосовуючи у процесі перекладу «аналоги», 

варто мати на увазі, що вони лише приблизно передають значення вихідного 

слова і у деяких випадках можуть створити не надто правильне уявлення про 

характер означуваного ними предмета чи явища. Так, звичайна передача 

http://culture.unian.net/ukr/detail/186042
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американізму drugstore як аптека не дає повного уявлення про функції цього 

закладу – у російських аптеках продають лише ліки, тоді як в американських 

«драгсторах» продають також предмети першої необхідності, газети, журнали, 

каву, морозиво та ін., та ще й окрім того вони функціонують як закусочні. 

Тому, коли репліку героїні одного з американських фільмів, «Food is awful in 

drugstores» переклали як  В аптеках жахливо годують, це викликало 

нерозуміння у глядачів. У цьому випадку доцільним був би інший аналог – 

«закусочна» [4, c. 102]. 

Назви фільмів – наступний аспект, який доповнює серію 

найпоширеніших тем для дослідження серед сучасних перекладознавців. Ми 

погоджуємося з твердженням Д. Бузаджі про те, що назва – це обличчя, ім'я 

фільму, тому до її перекладу потрібно підходити надвідповідально. Назва 

фільму передусім – це не заголовок доповіді. Вона має бути яскравою, 

афористичною, мелодійною, швидко врізатися в пам'ять.  

Д. Бузаджі, спираючись на свою практику, виділяє п'ять груп помилок, 

що найчастіше трапляються в перекладі назв фільмів: 1) помилки, до яких 

призвела обмеженість фонових знань перекладача (ігнорування ідіом, 

очевидної гри слів тощо). У таких випадках найчастіше трапляється невдале 

транскрибування або буквальний переклад; 2) помилки, що спостерігаються в 

тих випадках, коли перекладач не бачить алюзії, яка міститься в назві чи може 

бути частиною фразеологізму, біблеїзму або натяком, зрозумілим лише носіям 

мови оригіналу; 3) стилістичні невідповідності між назвами оригіналу та 

перекладу; 4) створення назв, важких для вимови, які не роблять фільм 

привабливим для глядача; 5) невідповідності між змістом фільму та його 

назвою в перекладі [9]. Крім того, Д. Бузаджі нагадує, що слово-назва, або 

частина назви фільму, може часто повторюватися впродовж сеансу перегляду. 

Перекладач має звернути на це увагу і зберігати його щоразу в тій самій формі 

[9]. Ми знаємо, що досить системно підходить до перекладу В. Морозов, 
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нотуючи імена персонажів, які трапляються впродовж тексту,  щоб не 

допустити ненавмисної диверсифікації варіантів перекладу одного й того 

самого імені. 

Н.В. Скоромислова звертає увагу на ще одну проблему перекладу назв 

фільмів. Часом уривок з тексту пісні виносять у назву фільму, і це є 

ускладненням для перекладача, оскільки є реалією не завжди йому знайомою. 

Особливо складно перекладати такі назви фільмів, якщо уривок з тексту пісні 

не має жодного стосунку до звукової доріжки фільму і, окрім того, може бути 

уривком з давно забутої пісні [102].  

Існує поняття «культурної адаптації», яке зазвичай стає каменем 

спотикання у кіноперекладі. Відповідно до дефініції Л. І. Гришаєвої, культурна 

адаптація – це «перетворення чи заміна будь-якого елементу художньої 

структури оригіналу, який протирічить культурі цільової мови, на елемент 

характерніший для цільової культури з метою досягнення прагматичного 

ефекту, що піддавався б співставленню з оригіналом» [29]. 

В.Н. Комісаров наголошує, що намагання узвичаїти назву і зробити її 

характерною для цільової культури часом призводить до курйозних 

результатів. Ось як у Японії переклали назву повісті Пушкіна «Капітанська 

дочка»: «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка. Новые вести из 

России» («Щоденник метелика, який в задумі про душу квітки. Нові вісті з 

Росії») [51, с. 142]. 

 С.І. Влахов та С.П. Флорін розповідають про ускладнення, що виникло 

під час перекладу назви фільму «Летять журавлі» французькою мовою: 

оскільки у розмовній французькій «grue» («журавель») застосовується також у 

значеннях «дурепа», чи ще гірше, «жінка легкої поведінки», журавлів довелося 

замінити «лелеками» [17, c. 106]. 
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А.Д. Швейцер згадує, що назву англійського фільму «Square Peg» 

(скорочений варіант фразеологізму«A square peg in a round hole», «Людина не 

на своєму місці») переклали як «Містер Піткін в тилу ворога» [118, c. 97]. 

Л.Г. Латишев [61, С. 72-73] наводив у своїх лекціях анекдотичний 

випадок із перекладацьких промахів. Головний персонаж фільму часів НДР, 

якого відрахували з вищого навчально закладу за погане навчання, скаржи- вся 

своїй коханій на батька: «Ich sollte unbedingt Akademiker werden. Alles andere 

interessierte ihn nicht». Перекладач фільму захоплено переклав: «Батько хотів, 

щоб я обов'язково став академіком, а решту його не цікавило», не врахувавши 

різниці між Akademiker «людина, що має вищу освіту, закінчивши вуз» та 

Akademiemitglied «член Академії наук». Через перекладацький ляпсус батько 

героя перетворився в самовпевненого самодура, який поставив синові 

непосильні та більш ніж нереальні завдання – академіками стають далеко не всі 

талановиті вчені [49, с.159]. 

Наступна проблема перекладу кінотексту – переклад зниженої лексики, 

яка найнаближеніша до живої комунікації, що найяскравіше відображає 

ментальність носіїв мови. У сучасній світовій культурі з її схильністю до 

натуралізму розмовна (знижена) лексика репрезентована повною мірою від 

жаргонізмів до обсценної лексики. Незважаючи на те, що ставлення до неї 

неоднозначне, вона становить вагомий пласт лексикону сучасної кіноіндустрії. 

Перекладати ненормативну лексику буквально чи ні – тут погляди 

кіноперекладачів великою мірою розходяться. Скандально відомий російський 

перекладач Д. Пучков (псевдонім Гоблін) коментує це питання так:  «Я не 

беруся судити, добре це чи погано – лаятися у фільмах... Загалом, якщо кіно 

про життя, у якому мат є скрізь, то вже у фільмі він має бути неодмінно». І 

далі: «Не варто перекладачеві  вдавати із себе цензора», – пояснює Д. 

Пучков [254], і чує у відповідь бурхливе обурення прибічників 

«літературнішого» перекладу. «Мат у перекладі неможливий. Завжди можна 
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знайти делікатніші слова. Певне, інколи для посилення комічного ефекту треба 

щось сказати .  В інших випадках – це непрофесіоналізм», – зазначає 

кіноперекладач Л. Володарський [257]. Ми вважаємо, що в кіноперекладі не 

можна опускати обсценну лексику, якщо вона присутня в оригіналі, – особливо 

якщо вона «сильна» і особливо якщо персонаж, що лається, має характерну 

зовнішність і поведінку, за якою глядачеві легко визначити, що цій людині 

властиво часто лаятися обсценною лексикою. До речі, з нашого досвіду варто 

зазначити, що під час перекладу художньої літератури «витіснити з себе 

цензора» чомусь важче, аніж під час перекладу фільмів. Для нас залишається 

нез`ясованою ця особливість, можливо, вона пов`язана з якимись 

психологічними моментами щодо вживання обсценної лексики персонажами 

книжок і персонажами фільмів. 

Ще одна перекладацька проблема – співвідношення експресії 

іншомовної та української лексики. Найчастіше, не відчуваючи подібної 

розбіжності ступенів експресії, перекладачі пом'якшують ненормативну 

лексику в перекладі. Інколи нейтральні розмовні фрази навпаки зазнають у 

перекладі інтенсифікації і перетворюються на ненормативні вислови [32]. 

У Adioz Production Studio кажуть, що, починаючи фактично з нуля 2006 

року, сьогодні озвучення фільмів в Україні досягло суттєвого прогресу. Тепер 

перекладачі не просто перекладають текст і літературно його адаптують, а й 

уміють укладати репліки у синхрон, щоб фраза була ані довшою, ані коротшою 

за оригінальну й «укладалася» у вуста героя. До слова, у цьому технічному 

моменті криється відповідь на питання, чому в перекладах українською часто 

нівелюють кличний відмінок: зайва літера наприкінці імені просто не 

вкладається у губи героя. Нових навичок здобули й актори, яким довелося 

освоїти техніку ліпсингу: говорити синхронно з актором у кадрі. «2006 року 

було куди менше акторів, які добре дублювали, могли використати свій 

акторський талант і потрапляли в ліпсинг», – пригадує К. Фуртас [35]. 

http://www.t-link.ru/benefitsfilm_tr.htm


66 

 

Як і ведеться під час дублювання (NB: серіалу «Теорія брехні» («Lie to 

Me»), довелося урізати репліки головних героїв. Моменти укладання реплік 

англійської мови в українську С. Могилевський вважає вадами серіалу, 

спричиненими мовними особливостями. «Ось, наприклад, дівчинка кличе 

бабусю «грені». Ми собі дозволити гукнути «бабусю» не могли, бо у ліпсинг би 

не втрапили. Тому замінили це слово на «бабцю», хоча, як на мене, 

сприймається воно як не надто природне», – зауважує С. Могилевський. З 

нашого погляду, слово «бабцю», що сприймається як діалектичне, все ж має 

повне право бути застосованим у перекладі фільму для кінотеатру, особливо 

якщо цього потребує укладання реплік – це слово надає репліці необхідної для 

сучасної української мови живості й розмовності, про яку поговоримо у 

третьому розділі нашої дисертації. 

Добре розуміє його перекладачка О. Любенко. Замислюватися над 

подібними замінами їй доводилося не раз. «В одній із серій фігурує ім'я пілота 

Бака Роджерса, персонажа старого американського фантастичного 

телесеріалу. У «Теорії брехні» його ім`ям Ілай Локер іронічно назвав пілота 

НАСА. Зізнаюся, мені дуже кортіло замість «Роджерс» підставити «Юрій 

Гагарін». Але стрималася, та й у губи не вклалося б», – згадує перекладачка.  

Особливим пунктом мозкового штурму команди, що працювала над 

текстами, був креативний монтаж «Теорії брехні». У цьому сенсі улюбленцем 

команди зразу ж став Лайтман. «Хтось називав його «Ротом Рота», хтось – 

«черевомовником». Адже цей персонаж може «сказати» кілька слів, не 

розтуляючи вуст. І насправді ти розумієш, що пролунало п`ять-шість слів, а 

«вставити» потрібно два-три», – згадує С. Бережна. Подекуди роботу 

перекладачів полегшувало чергування кадрів. Йдеться про нечасті випадки, 

коли на екрані спочатку виникає крупний план вуст Лайтмана, потім голова, що 

зразу ж відвертається, і, зрештою, силует і профіль експерта у супроводі 

бурмотіння напівголосу [56]. 
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1.6 Укладання реплік анімаційних персонажів: відтворення губних 

змикань 

 

Проблему відтворення губних змикань у новостворених анімаційних 

персонажів глибоко вивчив Дж. Осипа [174], і ми настільки цінуємо 

актуальність цієї розвідки для подальших сучасних досліджень кінодубляжу з 

укладанням реплік, що навіть узагальнити її до невеликих цитат нам не 

вдалося. Однак ми таки спробували звести цю розвідку до стислого викладу 

найголовнішого, що й наводимо далі. 

Якщо говорити про укладання реплік під час створення анімаційних 

персонажів, укладання реплік оригіналу під створеного анімаційного 

персонажа та укладання під нього ж перекладених реплік, для Дж. Осипи 

важливі тільки чотири позиції мовленнєвого апарату: відкрита/закрита позиція 

щелепи і широка/вузька позиція губ. Власне, це все, що відбувається зі 

щелепою і губами під час мовлення [174, с. 4]. Ми погоджуємося з цим 

твердженням: ці позиції мовленнєвого апарату найпомітніші для глядача, а 

тому і є найважливішими для укладання реплік. 

Дж. Осипа обґрунтовує, чому саме відкривання і закривання щелепи – 

найважливіший аспект у процесі створення анімації й укладання реплік під 

анімаційного персонажа. Річ у тім, що у жодному мультфільмі не складається 

враження, що його персонажі справді щось вимовляють. Щелепа персонажа 

просто відкривається і закривається синхронно зі звуковою доріжкою, 

озвученою актором [174, с. 6]. 

Цікавим з погляду укладання реплік є твердження Дж. Осипи про те, що 

саме відкрита/закрита позиція щелепи і широка/вузька позиція губ – це основні 

цикли мовлення. Ці два цикли не обов’язково збігаються у часі. Цикл 

відкритої/закритої позиції щелепи залежить від потоку повітря, необхідного 

персонажу для «артикуляції» кожного звуку, а цикл широкої/вузької позиції 
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губ залежить в основному від того, який саме звук вимовляють. На прикладі 

запитального речення «Why are we watching you?» Дж. Осипа дослідив таку 

послідовність широкої/вузької позиції губ під час вимовляння слів цього 

речення [174, с. 7]: 

Таблиця 1 

Слово                                   Зміни позицій губ 

Why вузька, в кінці широка 

Are збіг позиції зі звуком «y» 

We вузька, в кінці широка 

Watching вузька, в кінці ближча до широкої 

You вузька 

А тепер те саме речення з позиціями щелепи:  

Таблиця 2 

Слово                                    Зміни позицій щелепи 

Why                                        закрита, відкрита, закрита 

Are                                          закрита, відкрита, закрита 

We                                          закрита, привідкрита 

Watching                                закрита, відкрита, закрита, привідкрита, закрита 

You                                         закрита 

У певних випадках Дж. Осипа розглядає інші форми, але в основному 

саме така інформація передусім необхідна під час створення персонажа, 

укладання під нього реплік оригіналу та укладання перекладених реплік [174, с. 

7]. 

Далі Дж. Осипа звертає увагу на глибші аспекти відтворення 

«мовлення» анімаційного персонажа. Для нашого дослідження особливу роль 

відіграє його спостереження про те, що деякі окремі звуки повинні обов’язково 

бути чітко відображені візуально. Такі особливі звуки Дж. Осипа називає 

віземами. Для вимовляння цих звуків, стверджує він, щелепа і губи повинні 

перебувати у детальніших позиціях, аніж просто відкритість/закритість і 

ширина/вузькість. Це, наприклад, вузька позиція губ, яка відповідає подвійному 
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«oo», як у слові «food», або закрита позиція щелепи для для звуку «m», як у 

слові «mom». Ця вузькість і закритість візуально має інакший вигляд, ніж 

вузькість і закритість у наведених раніше прикладах [174, с. 8]. 

На перший погляд, керуватися звуками під час укладання реплік під 

анімаційного персонажа – ідеальне рішення. Однак із впровадженням 

комп’ютерної анімації на противагу промальовуванню кожного кадру на папері 

стало зрозуміло, що існує три різні типи звуків, і кожен з них вимовляється 

візуально інакше, а використання фонем замість візем ускладнювало це 

візуальне розрізнення. Перші звуки вимовляються в основному рухами губ, 

другі – рухами язика, а треті утворюються в горлі голосовими зв’язками. Для 

анімації найважливіший перший тип [174, с. 9]. 

Фонеми – це звуки, віземи – це форми. Віземи переконливіші для 

глядача, аніж фонеми. Проте візем куди менше, аніж фонем. Фактично кожну 

візему (NB: англійської мови) буде представлено у таблиці 3 [174, с. 10]. 

Слова створено з візем, навіть якщо їх вимовляють інакше (NB: в 

українській мові збіг вимови слова і візем, з якого воно складається, 

трапляється набагато частіше, аніж в англійській). Слово you складається з двох 

візем: «ee» і «oo», які й утворюють звук «eeoo» у слові you. Якщо для передачі 

звуку не існує точної віземи, то використовують візему наближену. Наприклад, 

віземи «oh», як у слові «M-OH-N» (moan) у таблиці немає, а ось візема «oo» є. 

Вони не зовсім тотожні, але одну можливо замінити іншою [174, с. 10]. 

Таблиця 3 

Візема                Приклади                  Позиція 

B,M,P                  murder, cherub            губи зімкнуті 

EE/Wide             cheese, me, charity      рот широкий 

F,V                      fire, fight, Virginia      нижня губа закопилена 

OO                      dude, use, fool              рот вузький 

IH                        trip, snip                      відкритіша і ширша, аніж довколишні звуки  

R                         car, road                       вужча, аніж довколишні звуки 
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T,S                      beat, traffic                 відкритіша і ширша, аніж довколишні звуки 

За аналогією до англомовних візем спробуймо знайти хоча б кілька 

таких візем в українській мові і розібрати позицію щелепи/губ під час 

вимовляння їх, а також дослідити те, як одну візему можна зображати 

позиціями щелепи/губ по-різному залежно від регіону/діалекту мовця. 

Таблиця 4 

Візема             Приклади            Позиція 

Ю (ЙУ)            юний,                   дві позиції в одній віземі: рот від стандартної позиції 

                         кров`ю                  прямує до дуже вузької позиції, губи «трубочкою» 

 

И                      один, пити,          візема, для якої характерні різні позиції щелепи 

 (ЕИ, ИЕ,        видно                    залежно від регіону мовця, тобто від його діалекту: 

ИЕО)                                             на західній Україні зазвичай нейтральна позиція 

                                                       щелепи під час вимовляння звичайного И 

                                                       перетворюється у такі: вузька -> широка (візема ЕИ), 

                                                       широка (візема ИЕО), дуже широка (візема ИЕ) 

 

Й                     Йосип,                   дві позиції в одній віземі: ця візема сама собою 

                        напій,                     нейтральна, але дуже залежить від довколишніх 

                        найкращий            звуків. Утім, ця візема у сполученні з довколишніми 

                                                       звуками є впливовою, оскільки вона визначає одну з 

                                                       двох присутніх у сполученні позицій щелепи: через 

                                                       цю візему перша або друга позиція щелепи у 

                                                       будь-якому сполученні буде вузькою 

Існують форми, які можна категоризувати як відносні.  

Наприклад, у слові «you» під час вимовляння фрази «How are you?» (Як 

справи?) форма «oo» ширша (м’язи розслабленіші), ніж у слові «yоu» фрази 

«Do you chew?» (Чи ти жуєш?). Оскільки в останній фразі фактично кожен звук 

є звуком «oo», сила напруженості щелепи і губ відрізняється в усіх трьох 

словах фрази, а у слові you вона найсильніша. 
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Дж. Осипа радить попрактикуватися у характеристиці візем на прикладі 

фрази «Who are you and what are you doing?», яка містить у собі кожну можливу 

позицію щелепи і губ [174, с. 12]. 

У наступній таблиці позиція «стандартна» означає вихідну позицію губ 

у розслабленому стані. Ширина губ у стандартній позиції візуально не 

відрізняється від форми зімкнутих губ, але у цій стандартній формі губи не 

обов’язково зімкнуті. Насправді, віземи дуже важко спіймати окремо, оскільки 

вони постійно змінюються під час мовлення. Наприклад, якщо форма вузька, а 

тоді плавно переходить у широку, то все одно вона переходить у широку 

відносно до попередньої (вузької) – а ця відносність візуально наближає її до 

стандартної позиції губ [174, с. 12]. 

Таблиця 5 

Слово            Позиція губ 

Who                стандартна, звужується 

Are                  ширша (прямує до стандартної) 

You                 вужча 

And                 ширша (прямує до стандартної) 

What               вужча (прямує до стандартної) 

Are                  незмінна щодо попередньої 

You                 вужча  

Doing              вужча, розширюється 

Ось як Дж. Осипа пояснює позиції губ детальніше, з аналізом візем, 

присутніх у вказаній фразі [174, с. 13]. У цьому поясненні, відповідно, 

розповідь від першої особи множини (ми) веде не автор цієї дисертації, а Дж. 

Осипа. 

who Спочатку бачимо стандартну позицію. Власне, не через звук h 

всередині слова, а тому, що без стандартної позиції ми не помітимо якнайвужчу 

позицію у формі «oo», яка йде після «h». Ця форма є відносною. Почавши зі 

стандартної позиції, ми створюємо те, до чого форма «oo» може бути 

відносною. 
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are Ця позиція ширша, але не тому, що для цього слова, взятого окремо, 

потрібні візуально чіткі зміни позиції губ, а тому, що це слово стоїть поміж 

двома формами «oo». Маючи поміж собою слово, яке потребує ширшої позиції, 

ці дві форми акцентуються особливим напруженням м’язів. Візуально чіткі 

зміни позиції губ не потрібні для слова «are» тому, що теоретично візема «r» 

повинна бути вужчою, аніж інші віземи цього слова, але оскільки віземи, які 

оточують «r», також вузькі, то візему «r» просто випускають (не вимовляють). 

you Вужча позиція. Візема «oo» тут особливо не впливає на позиції, а 

ось дуже чітко видний перехід позицій від віземи «ee» до «oo». Цей перехід 

підсилюється спеціальним розширенням позицій у попередньому слові – «are». 

and Тут розширюємо губи для підсилення вузькості візем «oo» перед і 

після слова.  

what Це слово має дві форми. Для відтворення «w» використовуємо 

візему «oo», а у частині «ut» («uh-t») спостерігається особливий випадок. «Т» – 

відносна форма. Позиції розширюються під час вимовляння цього звуку для 

наголошення того, що, окрім віземи «uh», маємо ще одну візему (якою, власне, і 

є «t»).  

are Порівняно з попереднім «are», тут маємо також особливий випадок. 

Позиції губ всередині цього слова взагалі не змінюються, маємо справу тільки з 

позиціями щелепи. Оскільки наступний звук – звук «oo», а позиція губ вже є 

широкою, звужувати її недоцільно, бо звуження просто випадково і передчасно 

переведе мовленнєвий апарат у позицію для наступного звуку («oo»). 

Розширювати позицію губ теж недоцільно, оскільки складеться враження, що 

ми акцентуємо слово «are», акцентувати яке нам абсолютно не потрібно. Тому 

ми просто утримуємо цю трохи зашироку позицію губ, яку мали перед словом 

«are». Це утримання попередніх позицій можна назвати «градацією» (процес, 

коли ми навмисно намагаємося розрізнити низку майже ідентичних звуків: 

можна робити дуже короткі паузи, акцентуючи на кожному подібному звукові). 
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you Це звичайна вузька візема «oo». Звук «ee» (перехід «ee»-«oo») 

необхідно відобразити тільки на початку речення або після довгої паузи перед 

цим звуком.  

doing Для відображення цього слова в анімації необхідно проаналізувати 

звуки-сусіди цього слова. У кінці попереднього слова позиція губ звузилася. Це 

слово теж потребує звуження, але ще більше звуження може затінити собою 

візуальне відображення попереднього слова. Тому тут доцільніше буде 

використати градацію. Можна вимовити «you» з трохи менш сильним 

звуженням губ для того, щоб мати простір для дуже незначного, але звуження 

губ для частини «do» у слові «doing». Частина «ing» набагато ширша, оскільки 

«ih» є віземою з широкою позицією губ, а також тому, що «ing» 

найвіддаленіший від звуку «oo». Тут помічаємо, що абстрагуватися від звуків-

сусідів іноді так само важливо, як і залежати від них [174, с.13–14]. 

 

1.7 Теорія фонетичних кластерів як одна з ключових теорій укладання 

реплік у кіноперекладі 

 

Я.І. Рецкер стверджує, що, фактично, у процесі письмового перекладу 

одиницею перекладу може бути і слово, і словосполучення, і синтагма, і ціле 

речення, і абзац, і весь перекладний текст [97, с. 29)].  

Т.А. Вархотов зазначає лише, що не цілком зрозумілим залишається 

принцип членування фільму на кадри, оскільки не виясненим залишається саме 

поняття кадру: назвати кадр мінімальною одиницею членування фільму – не 

означає зробити зрозумілим механізм цього членування. По-друге, незрозуміло, 

як бути з такимми надзвичайно важливими компонентами фільму, як музика і 

звукоряд, організація яких може не збігатися з організацією візуального 

матеріалу [14].. А О.В. Пойманова підкреслює відносну самостійність відеоряду 
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й словесного ряду розгляданих текстів, незважаючи на домінування в них 

категорії цілісності, що вказує на їх взаємодоповнювальний характер [95, с. 9]. 

Маючи таку свободу вибору одиниць перекладу, ми вивели теорію 

фонетичних кластерів, яку й уклали в основу нашої перекладацької стратегії 

під час укладання реплік фільму «Duplicity», уривки з якого будемо 

аналізувати у практичній частині цієї дисертації. 

Теорія фонетичних кластерів полягає у тому, що для спрощення 

процедури відтворення губних змикань або для розширення набору 

потенційних еквівалентів, які б збігалися з їхніми позначеннями в мові 

оригіналу, перекладач/адаптувальник може поділяти фразу в оригіналі не на 

слова, а на кластери. Таке умовне розділення доцільне для того, щоб під час 

вимовляння, скажімо, кількох англійських слів відтворити губні змикання 

оригіналу через вживання кількох співзвучних українських слів або лише 

одного українського слова.  

Тобто, наприклад, кілька слів фрази оригіналу можуть слугувати для 

перекладача одним кластером, у межах якого може відбутися кілька 

фонетичних збігів із відповідним кластером у перекладі. Кластерами, таким 

чином, можуть бути і одне слово, і частина слова, кілька слів або навіть ціле 

речення. Іншими словами, якщо прийняти, скажімо, половину одного 

англійського слова за один кластер, то він може стати фонетично відповідним 

тій самій половині того самого слова у перекладі. Візьмімо, наприклад, три чи 

чотири англійських слова за один кластер. Зважаючи на те, що в англійській 

мові більшість слів набагато коротші за їхні українські відповідники, цей 

кластер завдовжки з чотири англійських коротких слова може містити низку 

фонетичних відповідностей одному довгому українському слову. Таким чином, 

англійський кластер із чотирьох слів фонетично рівний українському 

кластерові з одного слова. Наприклад, кластер у два з половиною англійських 

слова «the best manu» (третє слово мало б бути «manufacturing») фонетично 
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рівний кластерові в одне українське слово («найкращої») – далі йде кластер з 

половини англійського слова, що було третім у попередньому кластері 

(«facturing»), і цей кластер фонетично відповідний одному українському слову 

(«техніки»). 

Фонетичними відповідностями можуть бути збіги голосних/приголосних 

звуків (візем, якщо йдеться про візуальні губні змикання під час вимовляння 

їх), однаковість складів між кластерами та інші, перелічені у цій дисертації 

раніше збіги: і все це – незалежно від кількості звуків/слів/словосполучень, 

взятих за один фонетичний кластер). 

Кластери відрізняються від звичайних слів/словосполучень-уривків фраз 

ще й тим, що для теорії кластерів важливий не семантичний збіг поміж 

кластерами, – важливий збіг суто фонетичний. Семантичний збіг виникає вже у 

фразі, складеній з кількох різних за значенням, але фонетично спільних 

кластерів.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Усвідомлюючи неоднорідність поглядів світового наукового 

співтовариства  на явище кіноперекладу, про що свідчить відсутність єдиного 

терміну для позначення власне сфери дослідження, а також зваживши на усі 

сумніви щодо доцільності існування кіноперекладу як явища, ми вважаємо 

визначальною важливість кіноперекладу як націєтворчого елемента, оскільки 

кінематограф – чи не найпопулярніший сучасний вид мистецтва серед 

аудиторій різного віку, а і наявність власного кінематографу, і можливість 

ознайомлення зі світовими його надбаннями, є одними з численних, очевидних, 

а тому аксіоматичних ознак процвітання культурної й освіченої нації. 

Разом з тим, досліджуючи явище кіноперекладу, ми зробили висновок, 

що, ймовірно, кінопереклад узагалі не мав би теоретичних передумов для свого 
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існування без ключових категорій, які пов`язують текстуальну та візуальну 

складові кінофільму – а це «кінотекст» (Ю.М. Усов, Ю.Г. Ців'ян, М.А. 

Єфремова, І.П. Муха), «знак» («знаки-ікони», «знаки-індекси», «знаки-

символи» - Ч. Пірс, Ю.М. Лотман), «кінокод» (М.А. Єфремова), «креолізований 

текст» (Ю.О. Сорокін), «кінодіалог» (В.Є. Горшкова, Д. Беннон), «кінодискурс» 

(А. Н. Зарецька, С. С. Назмутдінова). 

Окресливши спорідненість кіноперекладу з іншими, старшими видами 

перекладу – зокрема з перекладом театральних п`єс, ми виснували, що 

кінопереклад можна вважати наступником театрального перекладу, оскільки 

обидва вказані різновиди художнього перекладу часто мають спільну 

міжвидову проблематику. Саме театральний переклад, як і кінопереклад, 

пов`язаний радше не з уявою реципієнта, а з реальним відображенням дії. 

Глядач театральної п`єси або кінофільму бачить лише те, що нав`язує йому 

режисер / драматург / сценарист. Твердження М.П. Гольта про те, що саме те, 

як перекладена вистава надається до гри, – першочергова мета театрального 

перекладача, – наштовхнуло нас на висновок, що те, як перекладений 

кіносценарій надається до гри кіноакторів, – також одне з ключових завдань 

перекладача.  Ми також виснували, що, наприклад, проблема зміни локації 

фільму у перекладеному кіносценарії є спільною з аналогічною проблемою, що 

виникає під час перекладу театральної п`єси; проблема перекладу імен 

персонажів у перекладених кіносценаріях узагалі є дуже поширеним каменем 

спотикання у театральному перекладі, проблема узгодження змін у перекладі 

скрипту зі сценаристами викликає такі самі конфлікти між сценаристом і 

перекладачем так само часто і в кіноперекладі і в театральному перекладі. 

Дослідивши далі у цьому розділі укладання реплік у кінодубляжі – 

спосіб кіноперекладу, якому присвячено надто мало уваги у наукових працях і 

доповідях українських дослідників, а також визначивши його переваги і вади 

порівняно з іншими видами кіно перекладу, ми вивели власне визначення 
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укладання реплік (це такий спосіб перекладу фільму, який забезпечує якомога 

повнішу синхронність між вимовленими звуками та відповідними рухами губ 

актора на телеекрані і вимовленими звуками та відповідними рухами губ актора 

дубляжу, таким чином зближуючи акторів на телеекрані з глядачами країни, 

чиєю мовою фільм демонструється, через враження, ніби актор і глядач 

розмовляють однією мовою). 

Одним з головних моментів першого розділу стало розроблення нами 

теорії фонетичних кластерів, яка полегшує роботу над укладанням реплік під 

час перекладу фільму. Вона полягає у тому, що задля спрощення процедури 

відтворення губних змикань перекладач/адаптувальник може поділяти фразу в 

оригіналі не на слова, а на кластери. Цей поділ доцільно робити для того, щоб 

під час вимовляння, наприклад, кількох англійських слів, відтворити губні 

змикання оригіналу через вживання кількох співзвучних українських слів або 

лише одного українського слова. Кластери відрізняються від звичайних слів / 

словосполучень-уривків фраз ще й тим, що для теорії кластерів не важливий 

семантичний збіг поміж кластерами, а важливий збіг суто фонетичний. 

Семантичний збіг виникає вже у фразі, складеній з кількох різних за значенням, 

але фонетично спільних кластерів. Цю теорію ми застосуємо на практиці у 

наступному розділі нашого дисертаційного дослідження. 

З усього наведеного вище можна виснувати, що у цьому розділі вміщено 

цілком достатню теоретичну базу не лише для усвідомлення доцільності 

укладання реплік під час перекладу фільмів українською мовою, а й для 

усвідомлення важливості кіноперекладу загалом як націєтворчого елемента, що 

у наш бурхливий час переосмислення загальнолюдських цінностей відіграє 

визначну роль.  

Деякі основні положення цього розділу висвітлено у статтях [70], [73] 

автора цієї дисертації. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКЛАДАННЯ КІНОРЕПЛІК 

 

Передусім дамо коротку характеристику безпосередньо процесу 

створення дубляжу для усвідомлення того, що те, що ми розглядатимемо у 

цьому розділі, – далеко не фінальна, хоча, на нашу думку, одна з 

найважливіших стадій роботи над якісним дубляжем фільму українською 

мовою. 

 Перекладач виконує письмовий переклад монтажних аркушів чи, за 

відсутності їх, тексту, що звучить з екрана. Далі він здійснює укладання чи 

синхронізацію перекладу з вихідними діалогами. Перекладач пильнує, щоб 

переклад вдало лягав в артикуляцію губ і міміку персонажа, повністю 

відповідав оригінальному тексту за довжиною, ритмом вимови реплік, 

розподілом пауз, пов'язаних з рухом губ того, хто говорить, його положенню 

щодо камери і поведінки дійових осіб на екрані, та добирає аналоги словам 

чи навіть цілим фразам, якщо щось не сходиться. Готовий текст віддають на 

затвердження виробникові. 

Опісля починається добір акторів дубляжу. Коли компанія, яка 

займається дубляжем, набирає акторів, то стежить за тим, щоб людина мала 

цікавий, оригінальний голос, який збігався б з темпераментом персонажа та 

його віком. Кожен актор окремо начитує свої репліки у фільмі. У 

навушниках в артиста звучить іншомовний текст, перед ним – український 

переклад, на екрані – відеоряд. Після цього звукорежисер синхронізує 

українськомовні репліки із зображенням, накладає потрібні звукові ефекти 

[94]. 

За якісного укладання реплік навіть губні змикання не видають 

іноземного походження акторів. Це можна зрозуміти навіть починаючи з 

вітального слова «Hello!». Переклавши це слово як «Привіт!», ми вже з самого 
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початку розмови акторів не докладаємо жодних зусиль до наочного враження, 

що ці актори справді розмовляють українською. Тому треба врахувати, що 

існує питомо українське слово «Здоров!» (скорочено від форми «Здоров був!»), 

яким часто вітається між собою українська молодь, саме та вікова категорія, яка 

в англомовних країнах здебільшого вітається словом «Hello!». Отож, 

поглянувши на співвідношення губних змикань між словами «Hello!» і 

«Здоров!», маємо потрібну нам схожість (збіг голосного наголошеного і т.п.) 

Така схожість, звісно, відсутня між словами «Hello!» і «Привіт!».  

Один з найважливіших чинників, що призводить до невисокої якості 

перекладів, на думку Р. Матасова, – відсутність у лінгвістичних ВНЗ курсу 

кіно/відеоперекладу, заснованого на єдиних стандартах, вироблених завдяки 

методичному науковому пошуку [22]. Р. Матасов писав, що кіно/відео 

переклад (КВП) – симбіоз письмового та усного перекладу, а тому може 

служити підґрунтям для розвитку навичок і письмового художнього 

перекладу, і усного конференц-перекладу. Окрім цього, наголошував Р. 

Матасов, знання сфери КВП допоможуть студентам швидше засвоїти 

специфіку й інших видів аудіовізуального перекладу (локалізації 

рекламних роликів та комп`ютерних ігор, перекладу документальних 

фільмів, телепередач, корпоративних відеодокументів та ін.) Він вважав, 

що підготовка кваліфікованих кіноперекладачів сприятиме укріпленню 

культури КВП і, як наслідок, підвищенню якості зарубіжної кіно/відео 

продукції загалом по країні. 

Для ознайомлення з проблемою відтворення губних змикань на практиці 

та доведення на практиці ефективності нашої теорії фонетичних кластерів, 

проаналізуймо деякі цікаві з погляду відтворення губних змикань кінорепліки 

та їхнє укладання різними перекладачами. Передусім хотілося б проаналізувати 

укладання деяких реплік фільму «Duplicity», здійснене автором цієї дисертації. 
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Аналіз реплік, укладених нами ж, якомога всебічніший, оскільки, на відміну від 

перекладацьких рішень, застосовуваних для укладання реплік іншими 

перекладачами, ми завжди усвідомлюємо, чим керуємося у виборі того чи 

іншого рішення, відтак можемо якомога повніше проаналізувати кожне 

рішення, застосоване нами у всіх розглянутих випадках укладання реплік. Цей 

аналіз, як і подальший аналіз укладання реплік з різних фільмів іншими 

перекладачами, буде базуватися на трьох частинах, у яких проілюстровано три 

типи синхронності, які ми вважаємо обов’язковими для вдалого укладання 

реплік (фонетична, семантична і синтаксична синхронності). Заздалегідь 

пропонуємо визначити синтаксичну синхронність як певні маніпуляції з 

порядком слів у реченні (репліці) задля успішності укладання репліки. 

Репліки з нашого укладання фільму «Duplicity», які ми будемо 

розглядати, незрідка становлять цікавість не лише з погляду однієї, а й двох або 

навіть трьох синхронностей: тому ті самі приклади реплік, розглянутих з 

погляду фонетичної синхронності, часто будуть розглядатися з погляду інших 

синхронностей. 

На жаль, фрази, подані тут, не йдуть у хронологічній послідовності 

відеоряду, оскільки ми повинні були розділити аналіз цих фраз за трьома 

вказаними типами синхронності. 

 

2.1. Укладання автором цієї дисертації реплік до фільму «Duplicity» 

 

2.1.1. Фонетична синхронність 

 

Згідно з нашою теорією фонетичних кластерів, ми вважаємо фонетичну 

синхронність найважливішою синхронністю для вдалого укладання реплік. 

Проаналізуймо випадки фонетичної синхронності, використовуючи теорію 

фонетичних кластерів на таких прикладах:  
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ҐАСТОН  

Несподівано?  

БАУЕР 

Вельми.  

GUSTON 

Unexpected? 

BAUER 

Very. 

У цьому прикладі завдання відтворення губних змикань виконано 

частково, оскільки слова «несподівано» і «unexpected» не збігаються одне з 

одним за критерієм укладання реплік, але у словах «very» і «вельми» помічаємо 

майже абсолютний збіг. Річ у тім, що спостерігається і однакове наголошення 

на першому складі, і однакова голосна «e», що є ключовим елементом у 

відтворенні губних змикань, оскільки саме голосні звуки спонукають до 

найпомітніших рухів губ актора і відкривання рота. Таким чином, застосування 

стилістично нейтрального відповідника «дуже» у цьому випадку було б 

недоцільним і не підлягало б виправданню. 

BAUER 

Yeah, why does this guy look... 

GUSTON 

...familiar? 

ҐАСТОН (за кадром) 

Я його знаю…але… 

ҐАСТОН 

...звідки? 

Кластер «Yeah, why does this» (4 слова) відповідає у перекладі кластеру 

«Я його знаю…» (3 слова). Кластер «guy look...» (2 слова) відповідає кластеру 
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«але…» (1 слово). Кластер «…familiar» (1 слово) відповідає кластеру «...звідки» 

(1 слово). Власне:  

«Yeah» = «Я», (однаковий рух губ і відкривання рота, приблизно 

однакова голосна) 

«why does this» = «його знаю» (плинне вимовляння разом з «Я» створює 

враження приблизної однаковості губних змикань, особливо спираючись на 

подібність губного змикання кластера «does this» до кластера «знаю») 

«guy look...» = «але…» (укладання звуку «а» на слово «guy», укладання 

звукосполучення «ле» на слово «look» частково через спільні голосні і 

приголосні, які при швидкому вимовлянні звучать однаково) 

«…familiar» = «...звідки» (подібність у відтворенні губного змикання під 

час вимовляння звуків «i» в обох мовах, подібність звукосполучення «iar» до 

віземи «и») 

GUSTON 

Is this the guy who bought the boat? 

ҐАСТОН 

Це той, що купив човен? 

У перекладі цієї фрази помітні невеликі, в межах норми, відставання від 

тайм-коду оригіналу. Скажімо, відтворення «Is this the guy» як «Це той». Ця 

частина фрази виходить довшою в оригіналі за рахунок слів «is this». З іншого 

боку, оскільки актор говорить цю частину фрази мовою оригіналу швидко, 

тайм-код має фактично такий самий вигляд, як і в коротшої перекладеної 

частини фрази. 

GARSIK (face off) 

Yeah, well, something's come up. 

ҐАРСІК (обличчя не видно) 

Ага, там якийсь цейтнот.  
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Незважаючи на примітку у скрипті «face off», яка вказує на те, що 

обличчя актора затінене або з якихось інших причин не помітне, ми намагалися 

у цій фразі також відтворити губні змикання. 

Це нам вдається, вкотре застосовуючи теорію кластерів. Так, тут 

розділяємо слово «something’s» на два кластери «some» і «thing’s». Отже: 

«some» = «там» (повний збіг губних змикань через ситуативну 

фонетичну подібність англійського «о» до українського «a» і подібність 

губного змикання на звук «m» – звісно, в обох мовах) 

«thing’s» = «якийсь» (частковий збіг губних змикань, який виражається у 

подібності звукосполучення «ing’s» до звукосполучення «ийсь») 

У наступному прикладі теорія кластерів потребувала від перекладача 

повної перестановки слів у реченні. 

AIDE  

There's the dandruff shampoo marketing presentation at three. 

ПОМІЧНИК 

Тут на третю презентація шампуню проти лупи. 

Розклавши у цьому реченні на кластери місця, ключові для відтворення 

губних змикань, маємо: 

«the dandruff» = «на третю» (ситуативний фонетичний збіг між 

англійським «a» і українським «e»; частковий фонетичний збіг кластера «ruff» і 

звуку «ю» у швидкому мовленні зводиться до майже повного візуального збігу 

губного змикання) 

«at three» = «проти лупи» (повний фонетичний збіг англійського 

дифтонга «ee» з українським широко розкритим «и», часткова фонетична 

відповідність змикання на слово «at» змиканню на «проти» – будь-яке 

відставання тайм-коду нівелюється швидким вимовлянням фрази) 

GARSIK 

Make it tomorrow. 
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ҐАРСІК 

Відклади на потім. 

Основний акцент тут зроблено на укладанні другої частини речення 

оригіналу, тобто кластера «tomorrow». Голосні звуки, як ми вже досліджували, 

важать для процесу відтворення губних змикань більше за приголосні, а тому 

вважаємо, що: 

«make it» ≠ «відклади» (збігаються тільки звуком «к» і не збігаються за 

тайм-кодом, укладання не зовсім вдале) 

 «tomorrow» = «на потім» (ці кластери досить очевидно збігаються і за 

тайм-кодом, і за спільним наголошеним звуком «о» (кластер «mOrrow» і 

кластер «пОтім») 

Зрозуміло, що використання абсолютного відповідника слову 

«tomorrow» – «завтра» з позиції відтворення губних змикань зовсім недоцільне, 

і в цьому разі відхилення від змісту не призведе до надто великих негативних 

наслідків. 

AIDE 

Uh, the nasal decongestant rebranding numbers are in. They wanted fifteen 

minutes around… 

ПОМІЧНИК 

О, і назальний спрей, принесли ребрендингові дані. Ці хочуть на хвилин 

п`ятнадцять до Вас…  

Словосполучення «nasal decongestant» не збігається за тайм-кодом з 

«назальний спрей», тому це укладання не найкраще, але краще за укладання 

«make it» – «відклади» хоча б тим, що кластер «спрей» збігається за позицією 

губ з кластером «gestant».  

Кластер «numbers», на нашу думку, ідеально відповідає кластерові 

«дані». 
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Під час укладання цієї фрази вкотре було зауважено випадкову 

фонетичну відповідність семантично зовсім різних кластерів. Так: 

«they» ≈ «ці» (приблизна схожість голосних звуків, яка стає ближчою під 

час швидкого вимовляння цього короткого слова) 

«wanted» = «хочуть» (невідповідність віземи «е» віземі «у» нівелюється 

цілковитою ситуативною схожістю наголошених візем «о» (wAnted) і «о» 

(хОчуть) 

«fifteen» ≈ «на хвилин» («на» трохи випадає з тайм-коду оригіналу, а ось 

кластер «fifteen» фонетично абсолютно ідентичний кластеру «хвилин». 

«minutes» ≠ «п’ятнадцять» (це укладання видається абсолютно 

невдалим, жодного спільного звуку) 

«around» = «до Вас» (збіг голосних звуків у цих кластерах несподівано 

повний, укладання успішне) 

AIDE 

There should be another vehicle. 

ПОМІЧНИК 

Гей, я не на цьому мав їхати. 

Існує теорія, що людина читає слово правильно, якщо у ньому на 

правильному місці стоять перша і остання літери або хоча б кілька перших і 

останніх літер. Укладання цієї фрази демонструє, що зі сприйняттям фраз так 

само: варто тільки знайти фонетичну відповідність для першого і останнього 

слова фрази, як ціла фраза раптом стає більш чи менш придатною з погляду 

відтворення губних змикань оригіналу. 

«there» = «гей» (ці два слова є кластерами, оскільки не збігаються 

семантично. Кластер «there» фонетично збігається з кластером «гей» – не лише 

звуком «е», а й віземами «re» і «й», оскільки рухи губ під час вимовляння 

віземи «re» змінюють позицію щодо попереднього «е» приблизно так само, як і 
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під час вимовляння «й». Отже, «re» і «й» у цьому випадку – відносні віземи 

щодо попереднього «е») 

«vehicle» = «мав їхати» (власне, фонетична схожість кластерів «icle» і 

«їхати») 

DUKE  

I can't even tell 'em apart. Which one is the new one? 

ДЮК  

Я навіть не розрізняю. Де щойно встановлений?  

(Тут ідеться про два майже ідентичні відбитки пальців.) 

Щодо відтворення губних змикань у цій фразі, спостерігаємо певну 

фонетичну подібність деяких кластерів, на основі яких і робимо саме таке 

укладання їх: 

«I can’t even» = «Я навіть» (подібність голосних звуків «а» та «і» у 

кластерах: «cAn’t Even» – «нАвІть») 

«tell’em apart» = «не розрізняю» (подібність всередині кластерів 

«tEll’Em» і «нЕ рОз». Відмінність між «е» і «о» зводиться до подібності через 

ненаголошеність останніх, а отже, через візуальну непомітність відмінності + 

подібність кластерів «apart» i «різняю», яка впирається в однаково відкриту 

позицію щелепи у «apArt» і «різнЯю») 

«which one is» = «де щойно» (кластер «one» виявляється фонетично 

ідентичним кластеру «ойн» у слові «щойно» + ритмічно-наголошена подібність 

+ ідентичність тайм-коду) 

«the new one» = «встановлений» (неідентичність звуків «е» і «а» у 

кластері «the» і «вста» компенсується ідентичністю позицій щелепи під час 

вимовляння цих двох кластерів. Кластер «new one» вимовляється ідентичними 

рухами щелепи, як і кластер «новлен») 

RAY Guys? 

РЕЙ Гей! 
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Ми вже говорили про фонетичну подібність звуків «е» у «there» і «гей». 

У цьому разі чуємо подібність звуку «а» в «guys» до широко відкритого «е» у 

«гей».  

(Рей вказує на червоне світло, що блимає біля дверей, – Ґарсік стоїть на 

порожньому поверсі у висотному офісному будинку в центрі міста – відділ 

безпеки знаходиться в центрі поверху)  

GARSIK (into cell phone) 

Duke? I'm locked out. Again. Yeah, I'm standin' right outside. Eh...of course 

it's me!  

ҐАРСІК (по телефону) 

Дюк? Мене не пропускають. Знов. Так, стою біля входу. Ее…а хто ж як 

не я? 

«locked out» = «не пропускають» (спостерігається подібність позицій 

губ і щелепи на звуках «о» у кластерах «lOck» – «прОпуск» і на віземах «ау» – 

«аю» у кластерах «Out» (АУт) і «АЮть») 

«of course it’s me» = «а хто ж як не я» (під час вимовляння фрази «а хто 

ж» губи і щелепи фактично повторюють свій шлях, який вони пройшли під час 

вимовляння фрази «of course») 

TULLY 

We're here because it's no longer enough to have the best ideas...or the best 

manufacturing... 

ТАЛЛІ 

Ми всі тут, бо вже давно не достатньо найкращих ідей…найкращої 

техніки… 

У цьому прикладі знову послуговуємося ритмічним збігом і однаковою 

ритмічною відстанню наголошених складів у кінці речення. Йдеться про 

кластер «the best manufacturing», який ритмічно відповідає кластерові 

«найкращої техніки». Тобто: 
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«the best manu» = «найкращої» (розбивка фрази оригіналу на кластери 

для демонстрації ритмічного збігу з відповідною фразою перекладу, розбитою 

на слова) 

«facturing» = «техніки» (другий кластер оригіналу ритмічно збігається з 

другим словом перекладу + спільний наголошений звук «е» + схожість «ing» з 

«и») 

GARSIK 

«Tested daily.» What a bunch of crap. Can you believe this? This from a guy 

who bought a dump, so he could go through our garbage. 

ҐАРСІК 

«Випещуються?» От падлючий тип. Ти йому віриш? Це каже той, що 

купив звалище і порпається в наших відходах.  

Вкотре застосовуємо теорію кластерів, розбиваючи фрази на семантично 

різні, але фонетично суміжні кластери. 

«what a bunch of» = «от падлючий» (зробити укладання слова «what» у 

цьому контексті було б легше російським перекладачам, оскільки їхнє «вот» 

повніше відтворює візему «оо» звуку «w», про яку йшлося у Джейсона Осипи 

[174], але у нашому випадку знехтуємо цією віземою, уклавши українське 

слово «от», яке найчастіше застосовують у таких контекстах. Укладаючи слово 

«падлючий» у підкластер «a bunch of», ми, власне, скористалися візуальною 

схожістю губних змикань наголошених візем «unch» («анч») і «люч», 

врахувавши також закінчення «ий» у слові «падлючий» як візему, яка за 

ритмікою губних змикань відповідає віземі «of» після слова «bunch») 

«crap» = «тип» (візуальний збіг звуку «е» у слові «crap» з широко 

розкритим «и» у слові «тип» + ідентична позиція губ під час вимовляння 

кінцевого звуку «т» в обох словах) 
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У фразі «This from a guy who bought a dump, so he could go through our 

garbage» нам цікава тільки друга її частина, оскільки на укладання слова «той» 

під слово «guy» ми вже натрапляли раніше. 

«go through» = «порпається» (цікаве відтворення губних змикань у 

кластері «go» і «пор», оскільки впродовж вимовляння віземи «р» у переході від 

«о» позиція губ і щелепи змінюється абсолютно так само, як і впродовж 

вимовляння віземи «оу» у слові «go») 

TULLY I believe the history of all successful endeavors can be reduced to a 

series of decisive moments. 

ТАЛЛІ 

 Мабуть, в історії вдалих і чесних звершень ще не забули, може, 

декількох вирішальних моментів.  

Проаналізуємо подібність уривків речень «all successful endeavors» i 

«вдалих і чесних звершень»: 

Впадає у вічі збіг кластерів «all successful» і «вдалих і чесних». Якщо 

розкласти ці кластери на ще менші підкластери (що дасть нам більше 

унаочнення фонетичної схожості), отримуємо: 

«all» = «вдал» (не зважаючи на те, що у слові all голосним звуком, де-

факто, є «о», а у кластері «вдал» – «а», форма рота і позиція губ/щелепи у 

актора на екрані майже тотально збігаються під час вимовляння обох цих 

кластерів: особливо через спільну приголосну «l» («л»), під час вимовляння 

якої виразно простежується зміна позиції щелепи з відкритішої на закритішу) 

«і чесних» = «successful» (сполучник «і» жодної подібності губних 

змикань не вносить, але використаний тут для додаткового складу, щоб 

український кластер збігався за кількістю складів (а отже, і за тайм-кодом) зі 

словом «successful»; найбільша схожість у губних змиканнях простежується тут 

у підкластері «ccess» і «чес». Схожість голосних у цьому підкластері очевидна, 

а приголосні «cc» (фонетично як «кс») не подібні до «ч», що, однак, 
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нівелюється під час різкого переходу щелепної позиції на відкритішу для 

вимовляння «е») 

«endeavors» = «звершень» (подібність наголошених голосних 

доповнюється семантичною подібністю, про яку поговоримо згодом) 

DUKE 

Don't go dark on me now. Dick! We gotta stay positive. Hey, look around. 

ДЮК 

Не скисай мені там. Дік! Піддай позитиву. Гей, перестань.  

Розділімо цю фразу на уривки. Маємо: 

«Don’t go dark» = «не скисай» (попри фонетичну і візуальну схожість 

між ними у губних змиканнях (go dArk – скисАй: однакові наголошені голосні і 

однакова загальна кількість складів), ці уривки не є кластерами, оскільки вони 

мають часткову семантичну схожість: слово «скисати» має значення 

«занепадати духом», а фраза «go dark» має схоже одне зі значень) 

У кластері «on me now» – «мені там» чітко виділяються два підкластери.  

«On me» = «мені» (звуки «n» i «m» у цьому контексті цілком 

взаємозамінні, а отже, те, що ці звуки не збігаються за позицією (oN Me – 

МеНі) не спотворює укладання) 

«now» = «там» (те, що і кластер «now» і кластер «там» є повноцінними 

словами і в оригіналі, і у перекладі, не робить їх повноцінними уривками фрази, 

оскільки «там» ≠ «now» за семантикою. Тому ці два слова також є кластерами. 

Своєю чергою тут простежується чітка фонетична відповідність між 

ситуативним звуком «а» у «now» і «а» у «там») 

DUKE (overlapping) 

We are so ready to deploy.  

ДЮК (накладка) 

Ми у всьому разом з тобою.  

Фонетично цікавий збіг у таких кластерах цієї фрази: 
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«We» = «Ми» (звук «e» (укр. «і») у «we» цілком взаємозамінний з «и» у 

«ми», оскільки звук «e» у «we» має набагато ширшу позицію губ, аніж 

український «і», таким чином збігаючись із широко вимовленим звуком «и» у 

«ми») 

«are so» = «у всьому» (фонетичний незбіг «are» і «у» сповна 

компенсується збігом «so» і «всьому» – ми маємо спільний наголошений «о», а 

після «so» позиція губ і щелепи перетікає у звук «r» зі слова «ready» таким 

самим способом, як і у кластері «му» після кластера «всьо» (слово «всьому»). 

«ready to deploy» = «разом з тобою» (фактично однакова кількість 

складів у всьому великому кластері; фонетична схожість спирається на 

спільність звуків у «dEplOУ» і «з тОбОЮ»: до того ж «e» у «deploy» 

вимовляється справді досить наближено за губними змиканнями від 

ненаголошеного «о» у «deploy») 

DUKE 

...you unleash the beast, Dick. 

ДЮК 

...ти випускаєш звіра, Дік.  

«Unleash = випускаєш» (фонетичний підкластер «випус» у слові 

«випускаєш» не вкладається у тайм-код оригіналу, тому доведеться вимовляти 

це слово дуже швидко. Однак ми маємо фонетичний збіг у звуках «UnlЕaSH» – 

«випускАЄШ») 

 «beast» = «звіра» (слово «звіра» лягло в укладання передусім завдяки 

семантичній його подібності до слова «beast») 

GARSIK 

Believe you me, if he has got a knife, that is when he's gonna use it, because 

that's what I'd do! Yeah. No, I would wait till he is right in the middle of a big old 

standin' ovation. I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of 

adoration… 
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ҐАРСІК 

Повір мені, якщо вже він має ножа, то тут він і стане різати, бо я б 

так і зробив! Так. Ні, я застав би його просто посеред таких шквальних, 

щедрих овацій. Зачекав би, доки його просто обів`є велика хвиля 

аплодисментів…  

І фонетична, і навіть семантична схожість уривків «Believe you me» і 

«Повір мені» надто очевидна, щоб її детально розглядати.  

Уся ця репліка є на межі розподілу на фонетичні кластери, оскільки 

майже між усіма сегментами перекладу та оригіналу окремо простежується 

певний (подекуди щонайменший, але ж наявний) семантичний зв’язок. Утім, 

розгляньмо цю фразу саме з погляду фонетичної синхронності.  

 «he has got a knife» = «він має ножа» (спільний наголошений голосний 

«і» у «he» і «він»; ситуативна фонетична схожість між «got» і «має», оскільки 

американці вимовляють «got» фактично як «ґАт» – а отже, між цими словами є 

спільна наголошена «а»; однакова кількість складів у підкластерах «a knife» і 

«ножа» і спільна голосна «а» у другому складі кожного кластера відповідно – у 

слові «ножа» те, що «а» у нього в другому складі – очевидно, а оскільки звук 

«і» у «knife» вимовляється як «ай», а саме слово «knife» є фактично другим 

складом підкластера «a knife», то ми маємо повну відповідність другоскладових 

звуків у цих підкластерах) 

«gonna use it» = «стане різати» (підкластери «gonna» і «стане» 

фонетично схожі завдяки тому самому чиннику, що й у випадку з «got» і «має». 

Американці дуже часто вимовляють «gonna» як «ґана», і тут з’являється наочна 

спільність у «gonna» і «стане» між першими звуками «а» і другими звуками «а» 

(у gonna) і «е» «у стане», за умови якщо актор дубляжу не вимовить «е» у 

«стане» з дуже широкою позицією губ; підкластери «use it» і «різати» схожі між 

собою приголосними звуками «s» і «з», спільним приголосним «t» (у «iТ» і у 

різаТи») 
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«standin' ovation» = «щедрих овацій» (маємо ситуативну фонетичну 

схожість, оскільки літера «а» у слові «stAnding» позначає звук (укр.) «е». Тому, 

тут маємо збіг між «е» у «standing» і «е» у «щЕдрих»; а також, звук «і» у 

«standIng» доконечно повторює рухи губ/щелепи під час вимовляння звуку «и» 

у «щедрих». Задля укладання довелося пожертвувати поняттям «standing 

ovation»: у понятті «щедрі овації» губиться той відтінок, коли люди стоять і 

аплодують, хоча під час «щедрих овацій» люди теж можуть аплодувати стоячи) 

«just so overwhelmed»= «просто обів`є» (однакова кількість складів у 

кластерах «just so» і «просто», обидва звуки «о» у «просто» не забруднюють 

укладання звуків «u» і «o» у «just so»; однакова кількість складів у кластерах 

«overwhelmed» і «обів’є» і ціла низка фонетичних збігів усередині цього слова і 

його перекладу словом «обів’є», тобто «OvErwhElmed» = «ОбІв’Є» за 

абсолютно кожним губним змиканням під час вимовляння голосних) 

Тепер, проаналізувавши наведені репліки щодо фонетичної 

синхронності їхніх укладених відповідників з оригіналом, можна наочно 

переконатися в найбільшій важливості цього типу синхронності для теорії 

фонетичних кластерів.  

 

2.1.2. Семантична синхронність 

 

Згідно з нашою теорією фонетичних кластерів, фонетична синхронність 

відіграє трохи важливішу роль для успішності укладання реплік, але саме вона 

часто важлива для точного перекладу, а отже, вона максимально унеможливлює 

втрату глядачем перекладеного фільму деякої частини необхідної для сюжету 

інформації, яку він би не втратив, якби дивився фільм в оригіналі. Не менш 

важливою семантична синхронність є й для полегшення контрастивного 

дослідження вже укладених реплік з оригінальними репліками. Проаналізуємо 
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випадки семантичної синхронності, використовуючи теорію фонетичних 

кластерів на таких прикладах:  

GUSTON 

It's Tully. Mister Tully's comin' down.  

ҐАСТОН 

Це Таллі. Містер Таллі йде до зали. 

Зважаючи на те, що наступні кадри відбуватимуться в актовій залі, 

фразу «Mister Tully's comin' down» перекладаємо як «Містер Таллі йде до зали», 

знайшовши спосіб відтворення губних змикань у фонетичній подібності 

кластера «зали» і «down» (ситуативна спорідненість українського звуку «а» до 

англійського «o»). Ця фонетична подібність доповнюється також подібністю 

семантичною, виведеною контекстуально, методом смислового розвитку (йде 

куди – down/до зали). 

AIDE 

Uh, the nasal decongestant rebranding numbers are in. They wanted fifteen 

minutes around… 

ПОМІЧНИК 

О, і назальний спрей, принесли ребрендингові дані. Ці хочуть на хвилин 

п`ятнадцять до Вас…  

Ми вже обговорювали цю репліку з погляду фонетичної синхронності. 

Але є деякі моменти, які зацікавили нас семантично. 

Відтворення губних змикань під час вимовляння вигуків – особливий 

випадок, і часто трапляється так, що вигук цільової мови, ближчий за 

звучанням до оригіналу, буде означати щось зовсім інше, аніж вигук мови-

джерела. Тут маємо саме цей випадок. Звук «о» в українській мові не є 

фонетично близьким до звуку «u» чи до віземи «uh». В українській мові існує 

вигук, який є фонетично ближчий до «uh» – це вигук «ух!», але семантично цей 

вигук у цій ситуації недоцільно використовувати, адже вигук «uh!» тут означає 
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раптове згадування персонажем фільму чогось, а вигук «ух!» – це здебільшого 

вигук захоплення. 

Задля полегшення завдання укладання допускаємо у цій фразі 

максимально можливу кількість інтернаціоналізмів, таких як «назальний спрей» 

і «ребрендингові дані».  

«Назальний спрей» не можна назвати сповна вдалим укладанням через 

те, що у розмові ми здебільшого називаємо його «спрей для носа». Тобто слово 

«спрей» справді широко використовують в українській мові, а ось слово 

«назальний» дуже маловживане – принаймні у повсякденному мовленні. 

Справедливіше і сприйнятливіше звучить укладання кластера «ребрендингові 

дані», оскільки поняття «ребрендинг» (переназивання) увійшло в українську 

мову досить давно (наприклад, коли російський оператор мобільного зв’язку 

МТС купив український UMC, то саму зміну назви оператора вже тоді називали 

«ребрендингом»). До слова, виправданням залишення інтернаціоналізму 

«назальний спрей» може бути сподівана комедійність цієї репліки: все ж таки 

ребрединг набагато частіше стається з назвами великих компаній, а не одного 

продукту, такого як спрей для носа. 

GARSIK 

(reading) «We're here today because we find ourselves in a world where 

duplicity and theft are tested daily as replacements for innovation and 

perseverance.»  

ҐАРСІК 

(читає) «Ми тут в цей день, бо ми опинилися у світі, де дволикість і 

грабунок випещуються день у день, щоб підмінити інновації і наполегливість.» 

 «today» = «в цей день» (спорідненість слів «day» i «день» в обох мовах 

як найлегший і водночас найефективніший метод підбору перекладацьких 

відповідників для укладання реплік у фільмі) 
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«tested» = «випещуються» (слово «випещуються» не є найточнішим 

відповідником, якщо звертати увагу на тайм-код, але воно підходить до цього 

контексту семантично, оскільки «випещуються» – це навіть більший акцент на 

загрозі тривалого панування дволикості і грабунку у світі, аніж просто «tested» 

(випробовуються), + чітко видний візуально спільний наголос на звукові «е» – 

«tEsted» – «випЕщуються») 

«daily» = «день у день» (відштовхуємося ми у цьому рішенні від тієї 

самої гри на спорідненості слів «day» i «день», а фраза «день у день», мабуть, 

найуживаніша у розмовній українській мові з усіх похідних форм фразування 

від слова «день») 

Фразу містера Таллі «I believe the history of all successful endeavors can be 

reduced to a series of decisive moments» («Мабуть, в історії вдалих і чесних 

звершень ще не забули, може, кількох вирішальних моментів») ми вже 

розглядали з погляду фонетичної подібності. Однак у слові «endeavors» бачимо 

семантичну подібність до слова «звершень», а у фонетичному кластері «can be 

reduced» вбачаємо семантичну подібність до кластера «ще не забули». Отже, 

маємо: 

«endeavors» = «звершень» (подібність наголошених голосних 

доповнюється семантичною подібністю, оскільки «endeavor» – це «намагання, 

зусилля», а «звершення» якраз має стосунок до намагань і зусиль, оскільки 

звершення – це фактично успішний результат певних намагань і зусиль). 

«Can be reduced» = «Ще не забули» (Кластери «can be reduced» і «ще не 

забули», на перший погляд, не мають жодної семантичної схожості, але якщо 

розглядати їх у ширшому контексті (can be reduced to a series of decisive 

moments – ще не забули кількох вирішальних моментів), то зауважуємо, що тут 

застосовано, скажімо так, «переклад від супротивного». Це майже 

«антонімічний переклад», оскільки контекстуально (не антонімічно) фразу «can 

be reduced» можна перекласти як «можна згадати (NB: певні вирішальні 
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моменти)», а переклад «ще не забули» є контекстуальним антонімом до «можна 

згадати». Отже, ми є свідками ситуації, коли кластер водночас є кластером і не 

є ним, бо цей кластер можна визначити і як такий, що не має семантичної 

подібності (що, власне, вкладено у саме визначення кластера), і як такий, що її 

має.) 

Обговоривши фразу «Don't go dark on me now. Dick! We gotta stay 

positive. Hey, look around» («Не скисай мені там. Дік! Піддай позитиву. Гей, 

перестань») з погляду губних змикань, поглянемо на семантичну синхронність 

цієї фрази. Цікавими під кутом семантичної синхронності є підкластери «look 

around» і «перестань». Річ у тім, що хоча «look around» і означає «роззирнися», 

а не «перестань», і заклик «роззирнися» підводить нас до наступного 

підбадьорливого речення («We are so ready to deploy», тобто, фактично, 

«роззирнися, глянь, як нас багато, і всі ми з тобою»), але тут є дещо, що 

допускає нас до такого перекладу цієї фрази. Річ у тім, що і «look around», і 

«перестань» у цьому контексті мають однаковий ступінь підбадьорливості, а 

також «перестань» фактично так само підводить нас до наступного речення, як 

і «look around» (переконаймося: ми цілком можемо розтлумачити цей переклад 

і наступне речення як «перестань засмучуватися, глянь, як нас багато, і всі ми 

з тобою»). 

PATEL 

B and R's mainframe network is a beast. I mean, we spent the last...ten 

months probing. 

ПЕЙТЕЛ 

У тій компанії не сервер, а просто звір. Ми вже дев’ятий місяць 

підбираємо коди.  

Тут ми натрапляємо на ситуацію, про яку казав Р. Паквін, цитований 

нами у першому розділі [175]: якщо якась назва не важлива у певному 

контексті, то нею можна знехтувати задля укладання репліки. Українській мові 
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не властиво скорочувати назви фірм, між якими стоїть «and» (&), і саме тому 

ми замінили у цьому разі назву означенням «у тій компанії», яке цілком чітко 

повторює губні змикання «B&R» (БІ&аР) – «у тІй компАнії». Це рішення, 

можливо, дещо суперечить твердженню В. І. Карабана про те, що умовний 

(номенклатурний) елемент у назві не перекладається, а транскодується [47], а 

ми не транскодували «B&R» у «БІ&аР» – але припускаємо, що транскодування 

назви саме цієї компанії українською мовою мало б недолугий і недоречний 

вигляд. 

Означення слова mainframe, надане нам у скрипті до фільму (mainframe : 

large powerful computer, often serving many connected terminals and usually used 

by large complex organizations), спонукає нас використати цілком зрозуміле й 

адекватне у цьому контексті слово «сервер». Наступна ситуація, контекст зміни 

у фонетичному кластері «spent the last ten months» на «вже дев’ятий місяць». 

Про це теж казав цитований нами Р. Паквін: якщо згадувана в сюжеті дата 

побіжна й не важлива для сюжету, то її можна легко замінити на іншу задля 

укладання репліки. Один місяць різниці у цьому контексті зовсім не важливий 

для подальшого розвитку подій, а укладання репліки така зміна рятує. 

Внаслідок цієї зміни картина фонетичних збігів у кластерах перекладу і 

оригіналу така: 

«spent» = «вже», «the last ten» = «дев’ятий», «months» = «місяць».  

Отже, така зміна суттєво позначилася на якості укладання і не додала 

серйозних семантичних розбіжностей. 

«probing» і «підбираємо коди» підходять і за фонетичним збігом «о» і 

«і» з «и» у «prObІng» і «кОдИ» (до того ж обидва «о» виходять наголошені, від 

чого укладання тільки виграє), і за семантичною схожістю – оскільки слово 

«probing» у цьому контексті вжито саме на ілюстрацію підбирання кодів до 

сервера компанії «B&R». 
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PATEL 

We got nowhere.  

ПЕЙТЕЛ 

І нуль прогресу.  

Чіткий збіг значень, оскільки шаблонне «we got nowhere» перекладено 

достатньо шаблонно використовуваним в українській мові «нуль прогресу». 

PATEL 

We call this The Ghost. (this – спеціальний «шпигунський» апарат для 

стеження за компанією-конкурентом) 

ПЕЙТЕЛ 

Ми назвали її «Фантом». 

Задля відтворення губних змикань ми скористалися не прямим 

українським відповідником до назви «The Ghost» – «Привид», а 

інтернаціоналізмом «Фантом». Це нам дозволила зробити примітка у скрипті 

до фільму (The Ghost: note that this nickname implies that the device operates in a 

way that is extremely difficult to trace – а слово Фантом має у собі той самий 

відтінок непомітності і таємничості, як і Привид). 

FETYOV 

This building is very strong with security. Is the same for us like the 

computer. We are all the time feeling our way around this building, but not getting 

anywhere. Then we make a big discovery. Travel Department is not in the big 

building. Travel Department is four blocks away. And this building is very different. 

Very simple and very basic. 

ФЄТЬОВ 

Ця будівля охраняється дуже умно. Так же складно для нас, як і сєрвєр. 

Ми постоянно шукали путєй до той будівлі, но це все безуспєшно. Вот тоді ми 

і узнали: транспортний отдєл не в главній будівлі. Транспортний отдєл на 

чотири квартала дальше. І ця будівля совсєм інша. Ця – обична і дуже проста.  
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Працівник компанії Борис Фєтьов, який вимовляє цей уривок – 

росіянин, і в оригіналі розмовляє з дуже сильним російським акцентом. Ми 

вирішили використати цю деталь у перекладі і переклали Фєтьова українсько-

російським «суржиком». Тут є кілька перестановок порядку слів у реченні, але 

ми не розглядаємо цей уривок з погляду синтаксичної синхронності саме через 

семантичну цікавість у перекладі російського акценту суржиком. Великими 

буквами ми позначаємо фонетичну схожість між відповідниками (не 

розбираючи ці збіги детально, оскільки цей уривок розглядається, в основному, 

з погляду семантики) 

«is very strong with secUrity» = «охраняється дуже Умно» (тут присутній 

фонетичний збіг голосних, тому в рухи губ цей кластер вкладається. Переклад 

слова «strong» словом «умно» викликаний тим, що «сильна, потужна охорона» 

має той самий відтінок складності охоронної системи об’єкта, як і «розумна, 

хитромудра охорона») 

«WЕ are ALL THE TIME feeling OUR WAY around this buІldІng» = «МИ 

ПОСТОЯННО шукАЛИ ПУТЄЙ до той будІвлІ» (фактично «to feel one’s way» – 

це і є «шукати путєй» (шляхів), оскільки «to feel one’s way» перекладається як 

«шукати, намацувати, досліджувати шлях») 

«but not getting anywhErЕ» = «но це все безуспЄшнО» (шаблонне «not 

getting anywhere» тут перекладено семантично адекватним суржиковим 

відповідником «це все безуспєшно» – за рівнем «безнадійності пошуків» ці два 

варіанти фактично однакові) 

Then we make a bІg diScОverУ = Вот тодІ ми і уЗнАлИ («a big discovery» 

в цьому контексті не є справді великим відкриттям, тому, на нашу думку, тут 

доцільно було задля укладання кластера перекласти це як просто «ми узнали» 

(ми дізналися) 

Travel Department IS NOT in the big buІldІng = транспортний отдєл НЕ 

В ГЛАвній будІвлІ (не становило складнощів перекласти назву «travel 
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department», оскільки це не реалія, відсутня в Україні. «Big building», власне, і 

означає «головна будівля», бо «big» у розмовній англійській означає 

«головний») 

Інші фрази цього уривку абсолютно збігаються за семантичною 

синхронністю і мають кілька ключових збігів за фонетичною синхронністю, 

тому ми не будемо розглядати їх детально. 

DUKE (overlapping) 

The boys have got some great ideas on how to get us on the inside. 

ДЮК (накладка) 

Хлопці вже мають ловку ідею, як безпечно туди пробратися.  

Рішення перекласти «great» на «ловку» продиктоване тим, що 

словосполучення «ловка ідея» якраз найчастіше вживане, якщо порівнювати з 

усіма іншими синонімами слова «great». Також ми вирішили додати слово 

«безпечно», хоча в оригіналі його немає. Це підсилює «ловкість» ідеї, оскільки 

«пробиратися» у головну будівлю конкурента треба, справді, якнайбезпечніше. 

Після проведення аналізу наведених реплік щодо семантичної 

синхронності їхніх укладених відповідників з оригіналом помітно і те, що 

семантична синхронність не є найважливішою для ефективності теорії 

фонетичних кластерів, і те, яким саме чином семантична синхронність 

доповнює фонетичну і все ж таки відіграє відчутну роль в укладанні реплік.  

 

2.1.3. Синтаксична синхронність  

 

В.Н. Комісаров стверджує, що синтаксична структура висловлювання 

зумовлює можливість використання у ньому слів певного типу в певній 

послідовності і з певними зв`язками поміж окремими словами, а також багато в 

чому визначає ту частину змісту, яка виступає на перший план у акті 

комунікації. А тому максимально можливе збереження синтаксичної організації 
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оригіналу під часу перекладу сприяє повнішому відтворенню змісту оригіналу 

[52, с. 70]. 

Згідно з нашою теорією фонетичних кластерів, синтаксична 

синхронність є найменш важливою для укладання реплік, але вона важлива для 

природності звучання укладених реплік. Безперечно, задля укладання реплік 

іноді доводиться жертвувати природністю звучання перекладеної репліки, а 

завдяки синтаксичній синхронності ми зазвичай зберігаємо цю природність, 

оскільки семантична синхронність звільняє нас від необхідності наслідувати в 

українському перекладі фіксований порядок слів деяких мов-джерел. 

Проаналізуємо випадки синтаксичної синхронності, використовуючи теорію 

фонетичних кластерів на таких прикладах:  

GARSIK 

What the hell is this? 

ҐАРСІК 

Що це таке в біса?  

Тут змінюємо порядок слів і порядок наголошення слова за його 

важливістю в реченні. 

«what the» = «що це» (ситуативний фонетичний збіг звуку «о» у слові 

«whAt» і у слові «щО» + збіг «е» у «the» і «це») 

«hell» = «таке» (зміна порядку слів у реченні задля кращого укладання. 

Слово «hell» має спільну голосну «е» зі словом «такЕ». В озвучуванні 

вимовляти «таке» з максимально можливим заковтуванням складу «та», 

оскільки він випадає з тайм-коду і не збігається з оригіналом фонетично) 

«is this» = «в біса» (логічно замість «is this» в оригіналі мало б стояти 

«the hell» або в перекладі мало б стояти «таке» замість «в біса», проте згідно з 

випадково знайденим фонетичним збігом у відмінних семантично кластерах «Іs 

this» i «в бІса» через спільний звук «i» ми змушені піти на перестановку 

семантично споріднених слів) 
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Відтворення губних змикань у фразі «For all the money that I'm spending 

on this, you coulda given me a code that I could remember» («Та код нормальний 

дав би мені, я купу власних грОшей трачу на тебе») потребувало повної зміни 

порядку слів у всіх реченнях, а отже, тема-рематичних відношень у фразі. 

Розглянемо цю фразу кластерами: 

«for all the money» = «та код нормальний» (відтворення губних змикань 

спирається тут на схожість звуків «о» і абсолютну ідентичність кластерів 

«money» і «мальний», на ритмічну схожість і на ідентичність тайм-коду: «та 

кОд норМАЛЬНИЙ» – «for All – Олл – the МONEY») 

«I'm spending on this» ≈ «дав би мені» (власне, максимальна подібність 

кластерів «on this» і «мені» й ідентичність тайм-коду кластерів «spending» – 

«дав би») 

«you coulda given me a code» = «я купу власних грОшей» (знівельована 

швидкістю вимовляння різниця між звуками «ю» і «я», майже повна фонетична 

подібність між словами «coulda» i «купу», збіг наголошених голосних між 

«cOde» I «грОшей») 

«that I could remember» = «трачу на тебе» (власне, фонетичний збіг 

Між OU i У у кластері «I cOUld» i «трачУ» + ритмічний і часовий збіг між 

кластерами «rEmEmbEr» i «нА тЕбЕ») 

Після аналізування наведених реплік щодо синтаксичної синхронності 

їхніх укладених відповідників з оригіналом стає зрозуміло, що цей тип 

синхронності відіграє найменшу роль в укладанні реплік, однак без цього типу 

синхронності ефективність теорії фонетичних кластерів не можна було б 

вважати повною.  

 

 

 

W 
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2.2. Аналіз роботи різних перекладачів над укладанням реплік 

 

Наступними в цьому розділі, задля ретельної перевірки та наочного 

обґрунтування функціональності нашої теорії фонетичних кластерів, ми 

проаналізуємо укладання реплік різними перекладачами до одинадцяти 

фільмів, розглянутих нами під час написання цієї роботи: 

1. «AMERICAN REUNION» / «АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ: ЗНОВУ 

РАЗОМ» (переклад – С. Ковальчук) 

2. «THE DAY AFTER TOMORROW» / «ПІСЛЯЗАВТРА» (переклад – М. 

Калініна) 

3. «CUBAN FURY» / «ТАНЦЮЙ ЗВІДСИ» (переклад – І. Грей) 

4. «THE DEVIL`S VIOLINIST» / «ПАГАНІНІ: СКРИПКА ДИЯВОЛА» 

(переклад – Ю. Когут) 

5. «FAST & FURIOUS 6» / «ФОРСАЖ 6» (переклад – С. Ковальчук) 

6. «DJANGO UNCHAINED» / «ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ» (переклад – С. 

Ковальчук) 

7. «THE HANGOVER PART III» / «ПОХМІЛЛЯ: ЧАСТИНА ІІІ» 

(переклад – С. Ковальчук) 

8. «ALICE IN WONDERLAND» / «АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС» (переклад – 

С. Ковальчук) 

9. «VICKY, CHRISTINA, BARCELONA» / «Вікі. Крістіна. Барселона» 

(переклад – С. Ковальчук) 

10. «BURN AFTER READING» / «ПРОЧИТАТИ І СПАЛИТИ» (переклад – 

С. Ковальчук) 

11. «CLOUD ATLAS» / «ХМАРНИЙ АТЛАС» (переклад – С. Ковальчук)  

Ці репліки ми також розділимо за трьома типами синхронності і 

проведемо аналогічний аналіз. 
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2.2.1. Фонетична синхронність 

 

«AMERICAN REUNION» / 

 «АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ: ЗНОВУ РАЗОМ» 

Переклад – С. Ковальчук 

JIM  

Oh, I do. I do, I'm sorry. Guilty as charged. 

ДЖИМ  

Так, люблю. Люблю, вибачте. Винен, зізнаюсь!  

«I do. I do» = «Люблю. Люблю» (з погляду фонетичної синхронності 

кластер «І» не зовсім збігається з кластером «лю», оскільки позиція щелепи під 

час вимовляння кластера «I» трохи відкритіша, аніж під час вимовляння 

кластера «лю», але така нерівність компенсується абсолютною фонетичною 

подібністю кластерів «do» і «блю» – в обох випадках кінцевим звуком буде 

наголошений «у») 

«as charged» = «зізнаюсь» (кластер «as» не синхронний фонетично з 

кластером «зі» за аналогією до попереднього випадку. Але така несинхронність 

компенсується майже повною синхронністю кластерів «charged» і «знаюсь», 

хоча під час вимовляння кластера «знаюсь» актор робить, окрім руху щелепи з 

відритої до закритої (як у кластері «charged»), ще один рух губ, що прямує з 

ширшої до вужчої позиції: у кластері «знаюсь» відкрита позиція щелепи («а») 

переходить у вузьку позицію губ через візему «йу», а вже потім щелепа 

повністю закривається. Однак цей додатковий рух майже не має негативного 

впливу на фонетичну синхронність між обома кластерами) 

KEVIN  

Look, I know they missed the ten-year by a couple, but, y-you know, seems 

like people are actually going. 

           КЕВІН 
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           Я знаю, зустріч на десятиріччя продинамили, та тепер народ готується 

серйозно. 

«they missed» = «зустріч» (як і в попередніх випадках, перші 

підкластери не збігаються фонетично через різні позиції губ і щелепи під час 

вимовляння (підкластер «they» ≠ зу), однак цей незбіг компенсується повним 

збігом підкластерів «missed» і «стріч» через спільну голосну «і» й однакову 

швидкість закривання щелепи на приголосних «d» і «ч») «by a couple» = 

«продинамили» (тут маємо англійський кластер, що складається з однієї фрази 

відповідно до українського кластера, що складається з одного слова: те, що це 

саме кластери, ми бачимо як мінімум з того, що англійська фраза з українським 

словом не зовсім збігається семантично, а фонетичний збіг практично повний. 

Позиція щелепи під час вимовляння підкластера «by» трохи відкритіша, аніж 

під час вимовляння підкластера «про» (різниця у позиції щелепи під час 

вимовляння голосних «а» і «о»), однак неозброєним оком за умови швидкого 

вимовляння речення цього не видно. Натомість фонетичний збіг між 

підкластерами «a couple» і «динамили» – повний і очевидний – і збіг між 

голосними, і збіг між тайм-кодами)  

«are actually going» = «готується серйозно» (незбіг фонем між 

підкластерами «are actua» і «готується» цілком компенсується повним 

фонетичним збігом між підкластерами «lly going» і «серйозно» – принаймні під 

час дубляжу на екрані цей збіг є переконливим) 

ELLIE  

Hey, honey. 

           ЕЛЛІ 

           Коханий!  

Ситуативний збіг, коли український кластер в одне слово за кількістю 

складів точно відповідає англійському кластерові з двох слів, і ця відповідність 

доповнюється майже повною фонетичною відповідністю з ледь помітною 
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різницею у позиціях щелепи під час вимовляння підкластерів «hey» і «ко». До 

речі, через семантичну відповідність фрази «hey honey» і слова «коханий» сам 

розгляд їх як кластерів поставлено під сумнів, а тому «hey» і «ко» та «honey» і 

«ханий» можна розглядати не як підкластери кластерів «hey honey» і 

«коханий», а як кластери самі собою) 

KEVIN  

No Stifler this time. 

           КЕВІН 

           Стіфлера не беремо. 

«this time» = «беремо» (неозброєним оком за умови швидкого 

вимовляння фрази видно, що фонетичний збіг між цими кластерами повний – 

невелика різниця в позиції щелепи між «и» в підкластері «this» (бо «this» 

вимовляється як «зИс») і між «е» в підкластері «бе», така сама невелика різниця 

між «і» («ай») у підкластері «time» і «е» в підкластері «ремо») 

OZ  

This is Chris Ostreicher reminding you to play on, playa! 

            ОЗ  

           З вами Оз Острайхер, приходьте на футбооол, браття! 

«reminding you» ≈ «приходьте на» (у підкластерів «reminding» і 

«приходьте» фонетичний збіг практично повний, на відміну від підкластерів 

«you» і «на», незбіг між якими, однак, нівелюється далі по фразі) 

«play on, playa» = «футбооол, браття» (повний, очевидний фонетичний 

збіг голосних звуків і, відповідно, позицій губ і щелепи. До того ж іноді 

перекладач у перекладеному скрипті сам дає примітки, адресовані акторові 

дубляжу, щодо того, як саме читати його переклад – так С. Ковальчук і зробив 

цього разу, наведімо його примітку: «футбол» вимовляти як «фтбооол», 

ковтаючи «у» – так і для укладання краще, і наголосить дуркуватість 

ведучого») 
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           MR. DURAISWAMY  

           I feel the sooner you realize that you're the bitch, not the boss, the better off 

you'll be. 

           МІСТЕР ДУРАЗВАМИ 

           Коли ти зрозумієш, що ти дебіл… а не бос… тебе, козла, попустить. 

«you're the bitch» = «ти дебіл» (трохи частковий збіг між позиціями губ і 

щелепи у підкластерах «you're» і «ти» повністю компенсується абсолютною 

фонетичною синхронністю підкластерів «the bitch» і «дебіл» – тут ми бачимо 

збіг і у позиціях губ, і щелепи через візуальний збіг під час вимовляння не лише 

голосних, а й приголосних. Власне кажучи, можна припустити, що 

відповідники «you're the bitch» і «ти дебіл» також не остаточно є кластерами, 

оскільки у них спостерігається семантична синхронність) 

            JIM`S DAD 

            I thought about throwing them out, but… 

ТАТО ДЖИМА 

Я думав їх повикидати, але… 

«throwing them out» = «повикидати» (у кластері «повикидати» на один 

склад більше, але це не заважає синхронності між тайм-кодами. Натомість 

кластерність цих відповідників також ставиться під сумнів, бо помітна 

семантична синхронність між ними, але для фонетичної синхронності добре 

те, що С. Ковальчук підібрав найрелевантнішу форму слова «викинути») 

JIM  

I swear I had these all taken down. 

ДЖИМ 

Я все з інтернету повидаляв. 

«I swear» = «Я все» (ці відповідники є фонетичними кластерами через 

їхню повну семантичну невідповідність. Натомість фонетична синхронність 

між ними повна – або мінімум достатня у своїй повноті для того, щоб не зуміти 
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відрізнити на екрані вимовляння оригіналу від вимовляння перекладу за рухами 

губ і щелепи)  

«all taken down» = «повидаляв» (ці відповідники є частково кластерами, 

оскільки у слові «повидаляв» відсутній семантичний складник «all» (все). 

Фонетична синхронність між ними повна завдяки точному збігу рухів губ і 

щелепи під час вимовляння голосних) 

 

«THE DAY AFTER TOMORROW» / «ПІСЛЯЗАВТРА» 

Переклад – М. Калініна 

GOMEZ  

I know you're good at rubbing people the wrong way... 

           ҐОМЕС 

           Я знаю, що в тебе талант діставати людей… 

«I know you're» = «Я знаю» (ці два відповідники фактично є кластерами, 

оскільки український переклад не містить жодних вказівок на звертання до 

особи, а отже, семантична синхронність між цими фразами неповна. А ось 

фонетична синхронність між ними повна, оскільки однаково відкрита позиція 

щелепи під час вимовляння підкластерів «Я зна» і «I know» доповнюється ще й 

однаковим звуженням позиції губ під час вимовляння підкластерів «you're» та 

«ю») 

«rubbing people the wrong way» = «діставати людей» (підкластери 

«rubbing» і «діставати» на перший погляд не синхронні фонетично. Враження 

їхньої несинхронності створюється передусім через деякий незбіг у тайм-коді 

цих двох відповідників – український переклад цієї фрази, очевидно, коротший 

за оригінал. Поза тим, за умови повільного вимовляння українського 

відповідника, тайм-коди практично вирівнюються, а на перший план виходить 

фонетична синхронність між кластерами «wrong way» і «людей» – спільність 

голосних і певною мірою сусідніх зі спільними голосними звуків, що дає право 
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говорити про ідентичність позицій губ і щелепи під час вимовляння цих 

кластерів, а отже, й про загалом вдале укладання всієї репліки) 

SAM  

I got every question right on the final. Mr. Spengler failed me... because I 

didn't write the solutions. 

СЕМ 

Слухай. Я все розв’язав. Але містер Спенґлер поставив двійку, бо я не 

написав розв’язків. 

«every question» = «Я все» (під час вимовляння «е» в «every» щелепа не 

так широко відкрита, як під час вимовляння «я» (віземи «йа»), але ця 

недостатня відкритість дає змогу говорити про те, що все слово-кластер «every» 

вимовляється на більш-менш однаковій позиції щелепи, а отже, довжина 

кластера «every» візуально не створює жодного зсуву в тайм-коді щодо 

довжини кластера «я». Натомість наприкінці вимовляння підкластера «every» 

щелепа прикривається, щоб на початку вимовляння підкластера «question» 

відкритися знову (на голосній «e» слова «question»); а український відповідний 

кластер «все» вимовляється на такій самій відкритій позиції щелепи) 

«right on the final» = «розв’язав» (послідовність рухів щелепи у 

порівнянні двох відповідних кластерів практично однакова: привідкрита після 

кластера «question», (right) – закрита, (on the) – відкрита, (final) – привідкрита 

після кластера «все», (ро) – закрита, що прямує до відкритої, (зв’я) – відкрита 

(зав), а якщо вимовляти оригінальний кластер дуже швидко, то жодної різниці 

ані в тайм-коді, ані в позиції губ (нейтральна на «right» – вузька на «ро») не 

буде спостережено неозброєним оком глядача) «failed me...» = «поставив 

двійку» (бачимо фонетичну та ситуативну семантичну синхронність у «failed 

me» і «поставив двійку». Якщо актор дубляжу ковтає перший склад у 

«поставив», то залишається чітка відповідність позицій щелепи в підкластерах 

«failed» і «ставив»: відкрита (на звуці «е» у «failed») і на звуці «а» у «ставив»), 
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яка одразу закривається (на віземі «ld» у «failed» та на підкластері «вив» у 

«ставив»). Фактично настільки ж точну відповідність ми бачимо між 

кластерами «me» та «двійку», за умови швидкого вимовляння кластера 

«двійку» задля нівелювання візуального впливу підкластера «ку» на ідеальну 

фонетичну синхронність між цими двома кластерами) 

«because I didn't write» = «бо я не написав» (ці відповідники не є 

кластерами, оскільки між ними є дослівна семантична синхронність, однак з 

погляду укладання реплік вони однаково цікаві, бо окрім дослівної семантичної 

синхронності у них ще рівна кількість складів, наголоси у них також 

розставлено приблизно в однакових місцях, а тому навіть якщо посередині у 

них є невеликі незбіги між голосними, то вони надто ідентичні за іншими 

вказаними параметрами, щоб глядач зауважив розбіжності) 

 

«CUBAN FURY» / «ТАНЦЮЙ ЗВІДСИ» 

Переклад – І. Грей 

SAM 

If you really like something, you've got to put yourself out there. 

СЕМ 

Якщо вона справді тобі подобається, треба за неї боротися. Тягнися і 

хапай. 

«If you really like something, you've got to» = «Якщо вона справді тобі 

подобається, треба за неї боротися» (фонетична синхронність спостерігається 

у кластерах «thing you`ve got to» і «тобі подобається», де «thing» синхронне з 

«тобі» через широку позицію губ на «i», а «got to» виявляється синхронним з 

«подобається» через відкриту позицію щелепи, хоча «о» в англійському 

кластері тут здебільшого вимовляється як «а», через що позиція щелепи трохи 

відкритіша, аніж на «о» в українському кластері)  
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«put yourself out» = «Тягнися і хапай» (ці кластери також синхронні 

фонетично, і не лише через спільність рухів губ і щелепи у голосних, а й через 

приголосні: «put YourSElf Out» – «тЯгнИСЯ і хапАЙ») 

 

«THE DEVIL`S VIOLINIST» / «ПАГАНІНІ: СКРИПКА ДИЯВОЛА» 

Переклад – Ю. Когут 

PAGANINI 

Why are you doing this to me always? 

ПАГАНІНІ 

Чому ти завжди так зі мною? 

«to me always» = «так зі мною» (для фонетичної синхронності ніколи не 

зайве, коли кластери оригіналу й перекладу починаються з однакової 

приголосної – це як спільність «відправних точок» у позиціях губ/щелепи. Тут є 

така спільна приголосна – «т», через яку початкова нейтральна позиція губ 

одразу ніби «вистрілює» у вузьку – хоча другий початковий звук англійського 

кластера «у» залишає губи у вузькій позиції, а натомість другий початковий 

звук українського кластера «а» розширює позицію щелепи. Зате кластер «me 

always» повністю синхронний фонетично з кластером «зі мною» – і за кількістю 

складів (а отже, за тайм-кодом), і за позиціями губ/щелепи у голосних звуках і 

віземах оригіналу й перекладу) 

CHARLOTTE 

We hardly know each other… 

ШАРЛОТТА 

Ми щойно познайомилися…  

Ситуативна фонетична синхронність між оригіналом і перекладом цієї 

фрази дуже важлива, оскільки це фраза-кліше, яку дуже часто використовують 

у різних життєвих ситуаціях, описуваних у кіно, а тому дуже допомагає мати 

усталений переклад цієї фрази, який, до того ж, повністю фонетично 
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синхронний з оригіналом і може використовуватися в дубляжі щоразу, як ця 

фраза трапляється у скрипті оригіналу. Сама фонетична синхронність полягає у 

приблизній спільності позицій губ і щелепи під час вимовляння кластерів «we 

hardly» та «ми щойно» й у приблизній спільності розташування голосних у 

кластерах «know each other» та «познайомилися». 

 

«FAST & FURIOUS 6» / «ФОРСАЖ 6» 

Переклад – С. Ковальчук 

HOBBS  

 Hell, if you're half as good as you are on paper, we're gonna get along just 

fine. 

ГОББС 

Дідько! Якщо ви хоч наполовину така профі... спільну мову ми знайдемо. 

«are on paper» = «така профі» (фонетична синхронність у цих 

кластерах відрізняється тільки легким перериванням відкритої позиції щелепи 

звуком «к» у «таКа», на відміну від безперервно відкритої позиції щелепи у 

«are on» – мається на увазі те, що звук «r» в «are» у цьому разі не відіграє 

жодної ролі у позиціях щелепи, а звук «к» у «така» перериває відкритість 

позиції. У підкластерах «paper» і «профі» фонетична синхронність ідеальна в 

тому сенсі, що в перекладі використано звуки, взаємозамінні зі звуками в 

оригіналі з погляду відтворення губних змикань. Так, звук «п» завжди 

взаємозамінний з «ф», а візема «еа» («ер») в «paper» ситуативно взаємозамінна 

зі звуком «і» у «профі») 

«get along just fine» = «мову ми знайдемо» (приблизна фонетична 

синхронність у кластерах «get along» і «мову» та «just fine» і «знайдемо» – 

особливо якщо «знайдемо» вимовляти з наголосом на «е») 
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ROMAN  

We got a penthouse suite with a ocean view that's going to change your life. 

… Safe to say, you're about to have the time of your lives. 

РОМАН 

У мене пентхауз на березі океану, як у кіно, реально! ... Повірте, 

дівчатка, ви так іще ніколи не відривались. 

«that's going to change your life» = «як у кіно, реально!» (ці кластери 

мають фонетично-семантичну синхронність. Дослівно в оригінальній репліці 

йдеться про те, що пентхауз з виглядом на океан «змінить життя» дівчат, яким 

Роман пропонує там з ним жити. Натомість український переклад «як у кіно, 

реально!» хоча дослівно й означає зовсім інше, однак також має на меті 

викликати у дівчат wow-ефект для того, щоб вони вирішили жити з Романом у 

його пентхаузі, що «змінить їхні життя». З погляду фонетичної синхронності 

спільність голосних/позицій і руху губ/позицій щелепи у підкластерах «that`s 

going to» і «як у кіно» досить очевидна, а також дуже цікавий випадок 

очевидної фонетичної синхронності в укладанні губних змикань кластера з 

трьох англійських слів «change your life» у кластер з одного українського слова 

«реально») 

«about to have the time of your lives» = «так іще ніколи не відривались» 

(цікавий випадок укладання кластерів «about to have» і «так іще», і «the time of 

your lives» і «не відривались» – візуально однакова кількість складів, жодної 

різниці в тайм-кодах, візуально однаково розставлені наголоси, наближені 

позиції губ/щелепи на голосних і на фінальній приголосній – приголосна «с», як 

бачимо, має своє власне очевидне візуальне вираження з погляду позиції губ, 

позиція губ дуже широка, тому дуже добре, коли укладання репліки 

завершується спільною «с» в оригіналі і в перекладі) 

DOMINIC 

I even got this scar to match. 
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ДОМІНІК 

У мене такий самий шрам є. 

«got this scar to match» = «такий самий шрам є» (фонетична 

синхронність з відтінком синтаксичної синхронності – у нормованій 

українській не вітається така зміна порядку слів, коли дієслово «є» виноситься 

у кінець речення, але у кіно така зміна додає українській мові розмовності. До 

того ж, з погляду фонетичної синхронності, дуже широке «е» в «match» 

збігається з віземою «йе») 

 

«DJANGO UNCHAINED» / «ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ» 

Переклад – С. Ковальчук 

SCHULTZ 

And I do believe I have--one, two, three, four--five witnesses who can attest to 

that fact.   

ШУЛЬЦ 

І я певен, що у мене є… один, два, три, чотири.., п’ять свідків, котрі 

можуть це підтвердити. 

«And I do believe I have» = «І я певен, що у мене є» (підкластер «певен» 

фонетично збігається з «believe» за кількістю складів і за рухами губ/щелепи 

під час вимовляння, однак підкластер «do» випадає з синхронності усього 

кластера, через необхідність вузької позиції губ під час його вимовляння, якої 

немає в українському кластері, і таким чином тут не можна говорити про повну 

синхронність. Однак це замалий незбіг для того, щоб говорити про невдалість 

укладання цієї репліки. Тим більше, що підкластер «I have» непогано збігається 

з підкластером «у мене є») 

«who can attest to that fact» = «котрі можуть це підтвердити» (дуже 

вдало знайдений переклад підкластера «attest to that fact»: навіть якби 

оригінальна репліка закінчувалася просто словом «that» («…who can confirm 
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that», і т.п.) – підкластер «підтвердити» був би фонетично синхронний 

оригіналу, а фонетична синхронність останнього підкластера у кластері – одна 

із запорук враження у глядача вдалого укладання всієї репліки) 

SCHULTZ 

However, at this endeavor, I'm at-I'm at a slight disadvantage insofar as I 

don't know what they look like. 

ШУЛЬЦ 

Однак я маю невеличку проблему. Проблема в тому, що… я не знаю, як 

вони виглядають. 

«I'm at a slight disadvantage» = «я маю невеличку проблему» (питання 

виникають тільки щодо укладання підкластера «at a slight» у підкластер 

«невеличку» – в кінці цього підкластера широко відкрита щелепа супроти 

виразно закритої щелепи+виразно вузької позиці губ через голосну «у», на 

відміну від віземи «ай» у «slight» – але оскільки укладання підкластерів «I`m» і 

«Я маю» та «disadvantage» і «проблему» викликає набагато менше сумнівів, а 

підкластери «at a slight» та «невеличку» перебувають посередині кластера, де 

фонетичні розбіжності найменш помітні за рахунок впливу на них сусідніх 

підкластерів, то ми вважаємо укладання цього кластера вдалим) 

«I don't know what they look like» = «я не знаю, як вони виглядають» (з 

погляду фонетичної синхронності укладання дуже вдале, але слово 

«виглядають» у цьому контексті – русизм (укр. – «який вони мають вигляд»), 

тому ми радше пропонували б перекласти «what they look like» як «які вони на 

вигляд», що, до речі, не катастрофічно завадило б вдалості укладання) 

 

«THE HANGOVER PART III» / «ПОХМІЛЛЯ: ЧАСТИНА ІІІ» 

Переклад – С. Ковальчук 
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STU 

He just sits in the waiting room and reads Highlights magazine. Fills in the 

puzzles, whatever he can, and then leaves. 

СТЮ 

Він... сидить у приймальні, читає підліткові (АБО жіночі АБО дівочі) 

журнали. Пазлики збирає, п’є халявну каву і... йде собі. 

«whatever he can» = «п’є халявну каву» (цікаво з погляду і фонетичної, і 

семантичної синхронності, оскільки про каву в оригіналі взагалі не йшлося, але 

кластер про каву фонетично збігається з оригінальним кластером деякими 

спільними голосними і кількома чергуваннями відкритої/закритої позиції 

щелепи. Крім того, з погляду семантичної синхронності такий переклад цілком 

виправдовує себе, оскільки в оригіналі йшлося про будь-яку іншу дію 

описуваного персонажа, окрім перелічених у репліці («whatever he can»), а 

варіант з кавою добре лягає на загальний розповідний тон цієї репліки) 

Окремо виділимо уточнення самого С. Ковальчука щодо перекладу 

кластера «Highlights magazine», які він залишає вже на вибір редактора/актора 

дубляжу («АБО жіночі АБО дівочі журнали»). Спираючись на фонетичну 

синхронність і загалом на нашу теорію фонетичних кластерів, ми вибрали б 

«жіночі», оскільки, на нашу думку, у цього кластера найбільше фонетично-

візуальних збігів з оригіналом) 

PHIL   

Wait. You mean break in? 

ФІЛ  

Чекай. Ти пропонуєш вдертись? 

«break in» = «вдертись» (для кіноперекладу, особливо для дубляжу з 

укладанням реплік, завше важливо знаходити адекватні з погляду фонетичної 

та семантичної синхронності варіанти перекладу таких часто вживаних у кіно 

слів як «break in»: і справді, ми переконані, що це слово звучить чи не в 
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кожному бойовику чи трилері, і якщо перекладач завжди має напоготові один і 

той самий усталений і вдалий з погляду фонетичної синхронності переклад 

такого часто вживаного слова – це дуже допомагає кіноперекладачеві у його 

справі) 

 

«ALICE IN WONDERLAND» / «АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС» 

Переклад – С. Ковальчук 

ALICE  

I was wondering what it would be like to fly. 

АЛІСА 

Я думала, чому люди не літають. 

«what it would be» = «чому люди» (звук «о» у «what», середнє між звуком 

«у» і віземою «йу» у «люди», а також взаємозамінність приголосних «b» у 

підкластері «be» і «д» у підкластері «ди» забезпечують повну фонетичну 

синхронність вказаних кластерів) 

«like to fly» = «не літають» (вдалість укладання сумнівна через незбіг 

нейтральної позиції губ у підкластері «like» і «не», а також через незбіг тайм-

кодів односкладового підкластера «fly» і трискладового «літають». Однак ми 

маємо спільний голосний звук «а» у «fly» і «літають», а також у цьому випадку 

незбіг тайм-кодів ще можна врятувати, якщо актор дубляжу вимовлятиме 

підкластер «літають» швидко) 

MARGARET 

You've ruined the surprise! 

МАРГАРЕТ 

Ти все зіпсувала! 

«You've ruined» ≠ «Ти все» (між цими кластерами немає жодної 

фонетичної синхронності, але така відсутність може виправдатися тим, що сама 

репліка дуже коротка, а отже, її можна вимовити так швидко, що фонетичні 
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незбіги не будуть помітні. Цей незбіг також компенсується збігом наступних 

другого з двох кластерів у перекладеній репліці) 

«the surprise» = «зіпсувала» (фонетична синхронність повна – через 

багато спільних голосних і приголосних обидва кластери взагалі скидаються на 

дуже схожі між собою слова з тією тільки різницею, що український кластер 

довший на один склад. Тут є навіть такі малопомітні деталі, як взаємозамінна 

«s» з «з», що є важливим доповненням до вдалості відтворення губних змикань) 

FOOTFROG #4 

I was so hungry! I didn't mean to! 

Жаба 4 

Я був голодний. Я не навмисно!  

Очевидна ідеальна фонетична синхронність з рівною кількістю складів. 

 

«VICKY, CHRISTINA, BARCELONA» / «ВІКІ. КРІСТІНА. БАРСЕЛОНА» 

Переклад – С. Ковальчук 

MARK 

Now that Judy's decided your future.... 

МАРК 

Бачиш, як Джуді розписала твоє майбутнє!  

«бачиш як» = «now that» (повна фонетична синхронність цих кластерів 

у сенсі позицій щелепи, але в англійському підкластері «that» позиція губ 

змінюється з нейтральної на широку «а-е» на відміну від українського 

відповідника, в якому позиція губ залишається нейтральною «а-и») 

«decided your future» = «розписала твоє майбутнє» (ситуативний збіг у 

фонетичній синхронності слів «future» і «майбутнє», цікавий випадок 

перекладу слова «decided» словом «розписала»: це не прямий відповідник, але 

контекстуально він адекватний, а з погляду фонетичної синхронності 
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припускаємо, що це взагалі один з найрелевантніших відповідників, які можна 

було знайти для перекладу слова «decided» у цьому контексті) 

JUAN ANTONIO 

Things didn't work out for her in Madrid and she came back on the bus 

tonight, alone. Her whole world looked black and all her plans had come to nothing 

and she overdosed in the bus terminal. 

ХУАН АНТОНІО 

У неї не склалося в Мадриді… вона повернулася сьогодні автобусом, 

сама… У неї почалась депресія, всі її плани були зруйновані, то ж вона… 

наковталась пігулок на автостанції. 

«Things didn't work out for her» = «У неї не склалося» (ситуативна 

семантична синхронність цих кластерів робить їх не кластерами, але ми 

розділимо ці два відповідники на кластери. Отже, відсутність фонетичної 

синхронності між кластерами «things didn`t» і «у неї» компенсується повною 

синхронністю позицій щелепи і губних змикань на всіх голосних між 

кластерами «work out for her» і «не склалося») 

 

«BURN AFTER READING» / «ПРОЧИТАТИ І СПАЛИТИ» 

Переклад – С. Ковальчук 

CHAD  

Exhale. Big breath. Exhale. 

ЧЕД 

Видих. І-і вдих! Видих. 

«Big breath» = «І-і вдих» (винятково цікавий переклад цього кластера з 

погляду фонетичної синхронності, оскільки тренери у наших фітнес-залах часто 

вживають «і-і» в інструктажі між вправами, особливо саме між вдихом і 

видихом – і саме цей підкластер «і-і» ситуативно виявився фонетично 
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синхронним з підкластером «big». Ми вважаємо, що С. Ковальчук скористався 

цим збігом якнайкраще задля вдалого укладання репліки) 

 

«CLOUD ATLAS» / «ХМАРНИЙ АТЛАС» 

Переклад – С. Ковальчук 

ENFORCER 

Any problems, sir, you just hit this button. 

НАЙМ 1  

В разі чого тисніть на цю кнопку. 

 «Any problems, sir» = «В разі чого тисніть» (у перекладі точно 

відтворено рухи щелепи актора під час вимовляння оригінального кластера:  

- відкрита+широка позиція губ («е» в «any») – прямує до закритої («і» в 

«any» + «p» в «problems») – різко відкрита (візема «ао» в «prOblems» 

після «p» там само) – прямує до закритої (візема «ems» у «problems») – 

відкрита (візема «іи», або «іе» в «sir») 

- відкрита («а» в «разі») – прямує до закритої («і» в «разі» + «ч» в «чого») – 

різко відкрита («о» в «чого» після «ч» там само) – прямує до закритої («т» 

в «тисність» після другого «о» в «чого») – привідкрита+ширша позиція 

губ («і» в «тисніть») 

«this button» ≈ «цю кнопку» (приблизна фонетична синхронність 

спостерігається лише між «а» в «button» і «о» в «кнопку») 

ZACHRY 

Hey, don't need no smart rope. 

ЗАХАРІЙ  

Е.., не тра мені ці вірьовки. 

«smart rope» ≈ «ці вірьовки» (слово «rope» коротше за «вірьовки», але за 

швидкого вимовляння слова «вірьовки» різниця в довжині нівелюється; 

натомість фонетична синхронність між голосними виходить на перший план. 
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Цей переклад також цікавий з погляду семантичної синхронності, оскільки 

«вірьовки» – це суржик, застосований навмисне. 

Після проведення аналізу реплік кількох фільмів, укладених кількома 

іншими перекладачами, з погляду фонетичної синхронності можна 

стверджувати, що теорія фонетичних кластерів демонструє свою ефективність 

навіть на цих прикладах – коли автор цієї дисертації може лише здогадуватися, 

чим саме керувався перекладач, обираючи саме такі, а не інші, тактики 

укладання певних реплік. 

 

2.2.2. Семантична синхронність 

 

«AMERICAN REUNION» / «АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ: ЗНОВУ РАЗОМ» 

Переклад – С. Ковальчук 

KARA 

Well, you should come to my party. 

КАРА 

Приходь до мене святкувати! 

Задля фонетичної синхронності між останніми кластерами в репліці, для 

перекладу кластера «to my party» С. Ковальчук застосував слово-кластер 

«святкувати», що є непрямим семантичним відповідником англійського 

кластера, оскільки на «вечірці» («party») зазвичай саме святкують. 

MICHELLE 

I think Evan may be developing a rash. 

           МІШЕЛЬ 

           Нашого манюндера обсипало геть. 

З погляду семантичної синхронності український відповідник має 

стверджувальніший характер, аніж оригінал. В оригіналі спостерігаємо ціле 

нагромадження припущень про діатез («I think», «may be developing»), 
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тимчасом як в українському перекладі Мішель констатує факт («обсипало 

геть»). 

KEVIN 

Busy? I get it.  

КЕВІН 

Забігався? Розумію. 

Переклад слова «busy» словом «забігався» – фантастична знахідка і 

задля вдалого укладання репліки, і задля семантичної синхронності – і 

справді слово «busy» може перекладатися не просто вузькосемантичним 

«зайнятий», а й словом широкої семантики «забігався», що, очевидно, має 

багато значеннєвих відтінків: «втомився», «цілий день мав стільки справ, що 

забув про щось важливе» і т.п.  

STIFLER 

Bob, what are you doing here? 

СТІФЛЕР 

Боб, а ти якого приперся?! 

З погляду семантичної синхронності український відповідник має 

грубіший характер, аніж оригінал, але контекст сцени вимагає саме такої грубої 

фрази, оскільки Стіфлер вражений (очевидно, неприємно) з`явою Боба на 

вечірці. Дослівний переклад «що ти тут робиш?» не передав би емоційної 

напруженості у сцені. 

MR. DURAISWAMY 

I told you to print up the morning numbers and put them on my desk, and 

you're making yourself at home? 

 

МІСТЕР ДУРАЗВАМИ 

Ти мав документи роздрукувати і покласти мені на стіл, а ти 

збоченські ігри влаштував? 
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Окремо хотілося б виділити дотепну транслітерацію прізвища мовця, бо 

він виставляється у фільмі негативним персонажем, а висміювання негативних 

персонажів – не зайвий складник кінокомедій. Окремо хотілося б виділити 

також вдале з погляду фонетичної синхронності укладання кластера «morning 

numbers» у відповідний кластер «роздрукувати». Щодо семантичної 

синхронності, важливе застосування смислового розвитку у перекладі ідіоми 

«making yourself at home» як «збоченські ігри влаштував». Це укладання вдале 

також і фонетично, але семантично воно особливо вдале, оскільки бос Стіфлера 

(Містер Дуразвами) застав Стіфлера у цій сцені саме за певними «збоченськими 

іграми». 

STIFLER 

Hope you guys are thirsty. 

СТІФЛЕР 

Пересохли ваші горлянки? 

Український переклад вкотре цікавіший за оригінал, оскільки 

нейтральна англійська фраза, яка б дослівно мала перекладатися «Сподіваюся, 

що ви, хлопці, хочете пити» перекладена фразою, яка означає те саме, але це 

значення передано чудовим колоквіалізмом-ідіомою. 

JIM 

Okay, jeez. 

ДЖИМ 

Ну все. Жесть. 

Окрім фонетичної синхронності, слова «jeez» і «жесть» ситуативно 

збігаються семантично: у цій сцені оригінал і переклад однаково сильно 

демонструють роздратування Джима від вечірки, яка «пішла не так», як йому 

хотілося. 

AJ 

Come on, come on, come on, come on, come on! (on) Come on, let's go! 
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ЕЙДЖЕЙ 

Заводь-заводь-заводь-заводь! Звалюємо!  

Задля фонетично синхронного укладання реплік фразу надзвичайно 

широкої семантики «come on» перекладено на вузькосемантичне «заводь» – і 

такий переклад ситуативно демонструє повну семантичну синхронність, 

оскільки у сцені хлопці хочуть втекти на машині, яку треба якнайшвидше 

завести і рушати. 

 

«THE DAY AFTER TOMORROW» / «ПІСЛЯЗАВТРА» 

Переклад – М. Калініна 

Особливо цікавих випадків семантичної синхронності не виявлено. 

 

«CUBAN FURY» / «ТАНЦЮЙ ЗВІДСИ» 

Переклад – І. Грей 

DREW 

You just looked in your wardrobe and thought, I think I'll just look like a Maxi 

Babybel today. 

ДРЮ 

Ти зазирнув до своєї шафи і подумав: натягну цю найстрашнішу червону 

кофту і буду, як жирне сонечко. 

Завжди складно визначитися з перекладом назв, що не є реаліями для 

цільової мови й цільової культури, але одразу викликають певні візуальні 

асоціації в глядача оригінальної версії. У цьому випадку «Maxi Babybel» 

(максимальна порція натурального напівтвердого сиру, розфасованого 

зручними порціями, кожна з яких запакована в червоний віск, який сприяє 

збереженню всіх смакових якостей і корисних для здоров'я компонентів), хоча 

й імпортується в Україну, але не такий відомий тут, щоб одразу викликати в 

українців відповідну асоціацію; очевидно, саме тому М. Калініна вирішила 
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асоціювати червону кофту не з червоним воском, у який запаковано сир, а з 

червоним сонечком (NB: у значенні ladybug). Сонечко – маленька і досить 

тендітна комаха, і зрозуміло, що «жирне сонечко» буде мати такий самий 

дурнуватий вигляд, як і людина у чудернацькій червоній кофті. 

DREW 

Just lift your... Some jam on your stubble. 

ДРЮ 

Підніми голову… У тебе тут яєчня прилипла. 

Незбіг того, що показано на екрані, і того, про що йдеться у перекладі, 

був би одним з найбільших «гріхів» кіноперекладача, особливо у цьому разі, де 

інтернаціоналізм «джем» пасував би для вдалого укладання репліки куди 

більше, аніж «яєчня». Однак С. Ковальчук тут скористався ситуацією, коли 

персонаж, про якого йдеться, трохи відвернувся, якраз достатньо для того, щоб 

глядач не міг бачити, що саме прилипло до його щетини. 

DREW 

Work time is over. 

ДРЮ 

Робочий день йок. 

На нашу думку, це дуже вдалий переклад з погляду фонетичної та 

семантичної синхронності, оскільки слово «йок» (семантично синхронне з «is 

over», бо означає саме це) вкрай розмовне і відповідає і контексту репліки, і 

прагненню українського дубляжу до популяризації розмовного стилю 

української мови. Маємо сміливість вважати, що український переклад цієї 

репліки звучить навіть краще за оригінал. З іншого боку, можна припустити, 

що це слово надто сленгове, щоб застосовуватися широко, але згадаймо історію 

вигадування слова «quiz», яке ніхто не знав, аж доти, доки воно не стало 

з`являтися на усіх міських парканах, і люди не почали чудуватися й цікавитися 

– що то за слово? Тож сподіваймося, що частотне вживання слова «йок» у 
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кіноперекладі стане певним аналогом писання слова «quiz» на паркані, з усіма 

можливими наслідками. 

 

«THE DEVIL`S VIOLINIST» / «ПАГАНІНІ: СКРИПКА ДИЯВОЛА» 

Переклад – Ю. Когут 

DOORMAN 

I'll call the police.  

BLACKSTONE 

We will not sell us. 

ШВЕЙЦАР  

Я викличу поліцію. 

БЛЕКСТОУН 

Кличте, коли так. 

На перший погляд, за семантичною синхронністю переклад звучить 

більш байдуже, аніж рішучий і пафосний оригінал цієї репліки, однак насправді 

дослівний переклад – «ми не продамося» – означає такий самий ступінь 

рішучості і готовності до будь-яких наслідків, як нейтральніший український 

варіант. 

 

«FAST & FURIOUS 6» / «ФОРСАЖ 6» 

Переклад – С. Ковальчук 

Особливо цікавих випадків семантичної синхронності не виявлено. 

 

«DJANGO UNCHAINED» / «ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ» 

Переклад – С. Ковальчук 

SHERIFF  

All right, folks, calm down. 
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ШЕРИФ 

Ну все, хлопці. Годі бавитись. 

Фраза «годі бавитись» якраз і має на меті втихомирення тих, що 

сильно «розійшлися» і займаються усілякими дурницями включно з 

жорстокими намірами. Просто «годі бавитись» звучить не так прямо як «calm 

down», але семантична синхронність присутня, до того ж контекстуально 

фраза «годі бавитись» має такий самий розмовний відтінок в українській 

мові, як і «calm down» в англійській. 

 

«THE HANGOVER PART III» / «ПОХМІЛЛЯ: ЧАСТИНА ІІІ» 

Переклад – С. Ковальчук 

CHOW 

Motherfuckers! 

Чоу 

Когутяри! 

Дуже нетрадиційний переклад дуже часто вживаного у кіно лайливого 

слова «motherfuckers». Зважаючи на велику кількість лайливої лексики в 

сучасному кіно, це дуже цінна знахідка, оскільки такий переклад є фонетично 

вдалим для укладання репліки та семантичної синхронності; звучить грубо, але 

водночас смішно, особливо адекватно цей переклад звучить у кінокомедіях, 

чим і є цей фільм. 

ALAN 

He's all mine! He's super friendly! 

АЛАН 

Вона реально моя! Вона любить тусуватись!  

У репліці йдеться про жирафу, яку придбав собі головний персонаж 

фільму. Кластер «super friendly» і «тусуватись» можна з натяжкою назвати 

фонетично синхронними, хоча окрім спільної «у» в них майже нічого спільного 
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з погляду фонетичної синхронності більше немає, але саме цей приклад 

демонструє нам, що іноді задля створення у перекладі гумористичної ситуації 

можна пожертвувати фонетичною синхронністю на користь семантичної. І 

справді, «super friendly giraffe» звучить нейтрально, не смішно, навіть 

природно. А ось «жираф, який любить тусуватись», – це щось нетрадиційне, це 

чудернацька персоніфікація, а отже, це смішно – мети семантичної 

синхронності у цьому разі досягнено. 

 

«ALICE IN WONDERLAND» / «АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС» 

Переклад – С. Ковальчук 

COLLEAGUE #2 

That kind of thinking could ruin you. 

КОЛЕГА 2 

Це прямий шлях до банкрутства! 

Між персонажами точиться розмова про капітал, який Чарльз Кінгслі 

може втратити через своє легковажне бачення ситуації, тому вбачаємо 

семантичну синхронність у тому, що С. Ковальчук через смисловий розвиток 

згадав у перекладі цієї репліки про банкрутство, хоча в оригіналі прямої мови 

про банкрутство не було. Тим кращий цей переклад для відтворення губних 

змикань – кластер «could ruin you» фонетично схожий з кластером «до 

банкрутства». 

MARGARET  

Hamish will ask you under the gazebo. 

МАРГАРЕТ 

Гейміш сьогодні освідчиться тобі. 

У цьому перекладі С. Ковальчук застосував скорочення, викинувши 

локацію, про яку йдеться в оригінальній репліці, – у перекладі не сказано, де 

саме Гейміш освідчиться Алісі. Натомість між кластерами «under the gazebo» 
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і «освідчиться тобі» спостерігається фонетична синхронність. 

 

«VICKY, CHRISTINA, BARCELONA» / «Вікі. Крістіна. Барселона» 

Переклад – С. Ковальчук 

VICKY 

I mean, you don't make love to someone and then never call them... 

ВІКІ 

Я кажу про те, що ми кохалися, а потім ти зник – шукай вітру 

в полі. 

З погляду семантичної синхронності винятково цікавим є переклад 

фонетичного кластера «and then never call them» як «шукай вітру в полі»: 

український варіант – це фактично ідіоматичний переклад слова «зникнути», 

яке й мається тут на увазі. Вживання ідіоми тут ще більше виправдовується 

тим, що у дослівному перекладі англійського кластера («і потім не дзвониш 

їм») слово «зникнути» також не згадується прямо – а в українському перекладі 

всієї репліки це слово згадується і прямо, і в ідіоматичному його вираженні. І 

звісно, кластер «шукай вітру в полі» майже повністю фонетично синхронний з 

англійським кластером «and then never call them». Загалом це дуже вдале 

рішення з погляду укладання репліки українською. 

«BURN AFTER READING» / «ПРОЧИТАТИ І СПАЛИТИ» 

Переклад – С. Ковальчук 

HARRY 

Oh my fuck. 

ГАРІ 

Йохана ковінька! 

Дуже вдалий і промовистий переклад, як і той, що його ми вже 

розглядали у фільмі «The Hangover Part III», де «motherfuckers» перекладено як 

«когутяри». На нашу думку, існування традиції такого перекладу збагатить 
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лайливу лексику нашої мови і розширить варіанти звичного перекладу 

більшості англійської лайливої лексики словом «дідько», яке можна надто 

часто зустріти, зокрема, на телебаченні, і яке не лише часто надто м`яке для 

контексту його вживання, а й вже просто приїлося глядачеві. До того ж як 

слово «motherfuckers» фонетично синхронне слову «когутяри», так і фраза «Oh 

my fuck» достатньою мірою фонетично синхронна фразі «йохана ковінька».   

 

«CLOUD ATLAS» / «ХМАРНИЙ АТЛАС» 

Переклад – С. Ковальчук 

OLD ZACHRY 

Oh, lornsome night. An’ babbits bawlin’, the wind biting t’bone. Wind like 

this... full of voices. 

ЗАХАРІЙ СТ.    

О-о, всамітна ніч. Бідаки щось бурчат, вітер до кістків пройма. І той 

вітер… повен голосів. 

Щоб глибше дослідити семантичну синхронність оригіналу цієї репліки 

та її перекладу, наведімо примітки, вписані у скрипт, з якого С. Ковальчук 

робив переклад:  

(Note poetic language of a futuristic people in this and the following 

dialogue); (lornsome : made-up word for 'lonesome'); (an : and); (babbit : narrow-

minded, self-satisfied person with an unthinking attachment to middle-class values 

and materialism); (babbits bawlin' : babbits bawling – note alliteration – i.e., 

'babbits crying'); (biting t'bone : biting to the bone – i.e., 'extremely cold') 

«lornsome night» = «всамітна ніч» (ці відповідники нагадують нам 

оригінал і переклади «Jabberwocky» («Курзу-Верзу») з Керроллівської 

«Аліси». Філологічна фантазія присутня і там, і тут, і переклад «всамітна ніч» 

замість «самітна», або «самотня» цілком семантично синхронний з 

оригіналом «lornsome night» замість «lonesome night») 



132 

 

«babbits bawlin’» = «Бідаки щось бурчат» (згідно з вказаними 

примітками, з погляду семантичної синхронності дуже цікавий переклад 

слова «babbits» словом «бідаки» – ми цілком погоджуємося з цим 

перекладом, оскільки той «вузьколобий самовдоволений середнячок», якщо 

переосмислити пояснення, – властиво, і є «бідакою». Як і вказано в 

примітках, С. Ковальчук зберігає алітерацію («BaBBits Bawlin`» – «Бідаки 

Бурчат»), а також вживає діалектну форму дієслова «бурчат» замість 

«бурчать», оскільки в оригіналі також «bawlin`» замість «are bawling») 

«the wind biting t’bone» = «вітер до кістків пройма» (дослівно замість 

«пройма» можна було б вжити «куса», але «вітер проймає до кісток» – 

усталений вислів, і очевидно тому С. Ковальчук використав саме це слово. 

Дуже цікаве також «викривлювання» родового відмінку слова «кістки» (мало 

б бути «кісток», а не «кістків») – очевидно, С. Ковальчук хотів уподібнити й 

цей момент до моменту з вигаданим словом «lornsome» («всамітна») 

Після проведення аналізу реплік кількох фільмів, укладених кількома 

іншими перекладачами з погляду семантичної синхронності можна 

стверджувати, що семантична синхронність у цих прикладах реплік виявилася 

дуже тісно пов’язаною з фонетичною, іноді будучи навіть важливішою за 

фонетичну для вдалого укладання реплік.  

 

2.2.3. Синтаксична синхронність 

 

«AMERICAN REUNION» / «АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ: ЗНОВУ РАЗОМ» 

Переклад – С. Ковальчук 

ELLIE 

Ooh! «Bachelorette» finale later. 

ЕЛЛІ 

О-о-о! Ввечері шоу «Давай оженимось!» 
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Задля вдалого укладання репліки з погляду фонетичної синхронності 

тут довелося вдатися також і до синхронності синтаксичної, змінивши 

порядок слів у реченні і таким чином розділивши слова на фонетично 

синхронні між собою кластери «Bachelorette» – «Ввечері шоу» і «finale later» 

– «Давай оженимось» 

MIA 

Mario Lopez is having a Memorial Day party. 

МІЯ 

Маріо Лопез влаштовує вечірку на День Пам’яті. 

Задля вдалого укладання репліки через фонетичний збіг кластерів 

«party» і «Пам’яті» та скориставшись тим, що у назвах свят англійською слово 

«Day» стоїть не на початку (як «День» в українській), а в кінці, довелося 

змінити порядок слів у реченні. 

KEVIN 

What? I was dating Vicky at the time. 

КЕВІН 

Що таке?! Тоді я з Вікі зустрічався! 

У «природному» порядку слів ця репліка звучала б «Тоді я зустрічався з 

Вікі!», але, зауваживши можливість фонетичної синхронності кластерів «at the 

time» і «зустрічався», С. Ковальчук, очевидно, вирішив змінити звичний 

порядок слів. Виграш від такої зміни – не лише вдале укладання репліки, а й 

надання їй додаткової розмовності, про що будемо говорити пізніше у нашій 

дисертації. 

MICHELLE 

How much did you let him drink last night? 

МІШЕЛЬ 

Нащо ти йому дозволила так накидатись? 
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За правильним порядком слів у перекладі фраза «last night» мала б також 

стояти в кінці репліки, але заміна порядку слів забезпечила фонетично вдале 

укладання кластера «drink last night» як «накидатись». 

 

«THE DAY AFTER TOMORROW» / «ПІСЛЯЗАВТРА» 

Переклад – М. Калініна 

LUCY 

Can you take him to the airport in the morning? 

ЛЮСІ 

Він сам тобі пояснить. Відвезеш його вранці в аеропорт?  

Користь від такої перестановки порядку слів у реченні сумнівна, 

оскільки тут маємо інтернаціоналізм «аеропорт», а такі випадки – завше вдала 

знахідка для фонетичної синхронності. Поза тим, в англійській мові природний 

саме такий порядок (спочатку «куди», і тільки потім – «коли»), тому С. 

Ковальчук змушений був вдатися до такої перестановки. Утім, фонетична 

синхронність у кластерах «in the morning» та «аеропорт» таки певною мірою 

присутня, а отже, можна говорити й про те, що внаслідок цієї вимушеної зміни 

порядку слів у цій репліці досягнено й синтаксичної синхронності.  

«CUBAN FURY» / «ТАНЦЮЙ ЗВІДСИ» 

Переклад – І. Грей 

Особливо цікавих випадків синтаксичної синхронності не виявлено. 

 

«THE DEVIL`S VIOLINIST» / «ПАГАНІНІ: СКРИПКА ДИЯВОЛА» 

Переклад – Ю. Когут 

MANAGER 

The bill must be paid. 

МЕНЕДЖЕР 

Треба, щоб ви підписали чек. 
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Можливий порядок слів у репліці оригіналу допускає необов’язковість 

синтаксичної синхронності тут, оскільки порядок слів у репліці «You must pay 

the bill» буде таким самими природним, але синтаксичну синхронність тут 

застосовано задля фонетичної синхронності між кластерами «paid» і «чек». 

 

«FAST & FURIOUS 6» / «ФОРСАЖ 6» 

Переклад – С. Ковальчук 

DOMINIC 

You wanted to go for a night swim. 

ДОМІНІК 

Тобі закортіло скупатись вночі. 

Дослівний переклад «піти на нічну купіль» – в українській мові став би 

дуже красивою поетичною формою, але неадекватною для укладання цієї 

репліки у фільмі такого жанру і з такими персонажами. Тому С. Ковальчуку 

довелося застосувати синтаксичну синхронність задля укладання кластера, 

знайшовши фонетичну синхронність у кластерах «night swim» і «вночі». 

TEJ 

Seriously? You're a millionaire, you still trying to ask for money? 

ТЕДЖ  

Приколюєшся? Ти ж мільйонер, а в мене монети стріляєш? 

Цікаво, що (на нашу думку) С. Ковальчук міг би й не застосовувати 

жодних перестановок слів у цій репліці, оскільки від цієї перестановки 

фонетична синхронність якщо не програла, то точно не виграла: «стріляєш 

монети» має більше фонетичних збігів з оригіналом, аніж «монети стріляєш». 

Ось схематична картина приблизних збігів губних змикань на відповідних 

голосних і приголосних (зважаючи на те, що літера «о» в «money» передається 

звуком «а»), яка демонструє недоцільність перестановки слів у цій репліці 

задля укладання кластера: 
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- «trying to ask for mOnEY» - «монети стрілЯЄш» 

-  «trying to Ask for mOnEY» - «стрІлЯЄш МОНЕти» 

Утім, зворот «стріляти монети» вже сам собою належить до розмовного 

стилю, а якщо в цьому звороті ще й поміняти слова місцями, то виникає 

порушення усталеної мовної норми, а звідси – ще більша розмовність цього 

звороту, корисна в українському дубляжі.  

Окремо хотілося б виділити вдалість укладання кліше «seriously?» 

чудовим розмовним «приколюєшся?» 

DOMINIC 

You're lucky you didn't lose your arm. 

ДОМІНІК 

Ледь руку тобі не відірвало. 

Вдалість перестановки слів у цій репліці визначається цілковитою 

фонетичною синхронністю великого уривку репліки – «you didn`t lose your arm» 

I «тобі не відірвало». Тут також присутній той таки чинник надання репліці 

розмовності. 

 

«DJANGO UNCHAINED» / «ДЖАНҐО ВІЛЬНИЙ» 

Переклад – С. Ковальчук 

SCHULTZ 

Hello, you poor devils! 

ШУЛЬЦ 

Привіт, бродяги нужденні! 

Винятково вдалий переклад вислову «you poor devils» з погляду 

фонетичної, семантичної та синтаксичної синхронності – помінявши місцями 

слова «нужденні» і «бродяги» – вдале рішення з усіх позицій, до того ж це 

додає розмовності. 
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«THE HANGOVER PART III» / «ПОХМІЛЛЯ: ЧАСТИНА ІІІ» 

Переклад – С. Ковальчук 

CHOW   

Hid it inside the basement wall. 

ЧОУ 

Так. Я його у підвалі замурував. 

У репліці йдеться про золото. Очевидно, С. Ковальчук вирішив не 

надавати важливості тому, що золото заховано саме в стіні підвалу, а не просто 

в підвалі, і зосередився на досягненні фонетичної синхронності кластера 

«basement wall» в українській мові. І справді, переклавши цей кластер як 

«замурував», перекладач зробив перестановку фактично першого й останнього 

слів репліки місцями, чим досяг фонетичної синхронності, застосувавши й 

синхронність синтаксичну. 

 

«ALICE IN WONDERLAND» / «АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС» 

Переклад – С. Ковальчук 

 

DORMOUSE 

You've brought the wrong Alice. 

СОНЯ  

Ти не ту Алісу привів! 

Той рідкісний випадок, коли спостерігається фонетична синхронність 

між оригінальним кластером, де вказується ім`я персонажа, і його перекладом, 

де імені не вказується. У цьому прикладі ми бачимо, що задля фонетичної 

синхронності С. Ковальчук скористався перестановкою слів у реченні, таким 

чином зробивши кластери «Alice» і «привів» фонетично синхронними. 
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«VICKY, CHRISTINA, BARCELONA» / «Вікі. Крістіна. Барселона» 

Переклад – С. Ковальчук 

VICKY 

I'm sure you kept encouraging her to drink, as you did to both of us 

throughout dinner.  

ВІКІ 

Ти ж весь вечір наливав їй! І мене теж намагався за вечерею 

підпоїти. 

Бачимо три зміни англійського порядку слів в українському перекладі 

цієї репліки задля фонетичної синхронності: «encouraging» ≠ «наливав», 

«drink» ≠ «їй», «throughout dinner» ≠ «підпоїти». 

 

«BURN AFTER READING» / «ПРОЧИТАТИ І СПАЛИТИ» 

Переклад – С. Ковальчук 

PECK 

You have a drinking problem. 

ПЕК 

Ти зловживаєш алкоголем. 

Ми не змогли вирішити, до якого типу синхронності класифікувати 

переклад цієї репліки. Вона вдало укладена і за фонетичною синхронністю 

(кластери «drinking problem» і «алкоголем» ідентичні за позиціями 

мовленнєвого апарату), і за семантичною синхронністю (усталену фразу «to 

have a drinking problem» перекладено такою самою усталеною фразою 

«зловживаєш алкоголем»), і за синтаксичною синхронністю («drinking» ≠ 

«зловживаєш», «problem» ≠ «алкоголем») 

LINDA 

He agrees my ass could be smaller. 
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ЛІНДА 

Він радив мені зменшити попку. 

Задля фонетичної синхронності поміняно місцями «my ass» і 

«зменшити» та «smaller» і «попку». Окремо хотілося б зазначити лише те, що 

«попка» – це русизм. 

 

«CLOUD ATLAS» / «ХМАРНИЙ АТЛАС» 

Переклад – С. Ковальчук 

OLD ZACHRY 

Ancestry howling at you... yibberin` stories… all voices tied up into one. 

ЗАХАРІЙ СТ.  

Наспівуют пращури наші… приповідки старі. І… всі голоси… в один си 

вливают. 

З погляду синтаксичної синхронності цікавий ситуативний збіг у 

фонетичному сенсі кластера «yibberin` stories» і «приповідки старі», де С. 

Ковальчук, переклавши «stories» як «приповідки», змінив порядок слів і зробив 

слово «приповідки» не другим у кластері, а першим, щоб підкластер «stories» 

став фонетично синхронним з підкластером «старі».  

MERONYM 

More scaresome ‘bout the weather than any devil. 

МЕРОНІМ 

Мене більше дубак цей страшить, аніж дьябло. 

Кластер «дубак цей страшить» став фонетично синхронним з кластером 

«‘bout the weather» через зміну усталеного порядку слів у ньому (традиційно 

мало б бути «страшить цей дубак»), оскільки С. Ковальчук зауважив фонетичну 

синхронність підкластера «дубак» з підкластером «`bout». 

Після проведення аналізу реплік кількох фільмів, укладених кількома 

іншими перекладачами, з погляду синтаксичної синхронності можна 
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припустити, що окрім синтаксичної синхронності варто говорити також про 

існування явища синтаксичної асинхронності – певної небажаної асинхронності 

порядку слів у репліці-джерелі та у її відповіднику, яку перекладачеві 

доводиться застосовувати, якщо іншими методами фонетично адекватного 

укладання реплік досягти не вдається. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Передусім, у цьому розділі ми безпосередньо систематизували усі 

стадії повного процесу створення дубляжу для того, щоб зробити 

реалістичний висновок про те, що укладання реплік, яке ми розглянули на 

практиці у цьому розділі, – далеко не фінальна стадія дубляжу, хоча, – і ми 

це довели, – одна з найважливіших стадій роботи над якісним дубляжем 

кінофільму українською мовою. 

Застосувавши на практиці наведену в попередньому розділі теоретичну 

базу, ми довели, що наша теорія фонетичних кластерів є дуже ефективним 

перекладацьким інструментом для перекладача/адаптувальника, 

проаналізувавши за допомогою кластерного розподілу виконане автором 

дисертації укладання реплік до фільму «Duplicity» («Подвійна гра»). До того ж, 

щоб остаточно переконатися у доцільності та ефективності теорії фонетичних 

кластерів, ми за тим самим принципом розглянули укладання реплік до 

одинадцяти фільмів різними перекладачами (С. Ковальчуком, М. Калініною, І. 

Грей, Ю. Когут). Задля більшої практичної цінності аналізу, ми розділили його 

на три частини, у яких продемонстровано три типи синхронності, дотримання 

яких – і ми довели це завдання нашого дисертаційного дослідження – є 

визначальною умовою створення якісного дубляжу кінофільму з укладанням 

реплік: а) фонетична синхронність: вид синхронізації, пов’язаний з 

артикуляційними рухами рота; б) семантична синхронність: діалог, 
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перекладений цільовою мовою, має означати те саме, що й відповідний діалог 

мовою оригіналу; в) синтаксична синхронність: маніпуляції з порядком слів у 

реченні (кінорепліці) задля успішності укладання репліки. 

З усього, що ми дослідили у другому розділі нашого дисертаційного 

дослідження, ми виснували, що теорія фонетичних кластерів справді ефективна 

і під час виконання укладання реплік, і під час перекладознавчого аналізу 

виконаного укладання реплік. Ще одним висновком з огляду на приклади, 

наведені й проаналізовані в цьому дослідженні, є правдивість доцільності 

поділу реплік під час аналізу їхнього укладання на три типи синхронності 

(фонетичну, семантичну і синтаксичну), навіть якщо цей поділ заважає 

хронології досліджуваних реплік. 

Деякі основні положення цього розділу висвітлено у статті [72] автора 

цієї дисертації. 
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РОЗДІЛ 3 

ТАКТИКИ ТА ПРИЙОМИ СУБТИТРУВАННЯ 

 

3.1.  Особливості елементів субтитрування кінофільмів 

 

Т. Г. Лук`янова визначає субтитрування (subtitling) як текстове 

супроводження відео мовою джерела, яке дублює або доповнює звукову 

доріжку. У субтитрах відбито мовлення персонажів у кадрі. Субтитри необхідні 

для тих, хто озвучує фільм, для глядачів з вадами слуху, тих, хто вивчає мову 

оригіналу тощо. Їх можуть використати іноземці і для створення синхронізації, 

і для перекладу своєю мовою [67, с. 186]. Дж. Діаз-Цінтас називає 

субтитрування «писаним текстом, що розташований зазвичай у нижній частині 

екрану, в якому виражено репліку актора та іншу мовну інформацію, яка є 

складовою візуального образу (літери, графіті, заголовки), або саундтрек 

(пісні)» [137, с. 195].  

Ф. Карамітроглу пише, що 1909 року в США було зроблено перші 

спроби виробництва субтитрів (у теперішньому значенні слова) – негативні 

кадри з текстом, надруковані на порожніх кадрах (чорними літерами), 

оптичним способом накладалися і проектувалися на кінонегатив, а в 

кінопозитиві усієї плівки, на яку тепер було накладено субтитри, чорний колір 

літер субтитрів ставав білим. Незадовго після винайдення «титрогенератора» 

для того, щоб вставляти текст як субтитри за допомогою електроніки, почали 

з’являтися комп’ютери та спеціальне програмне забезпечення, яке могло 

обробляти текст і вставляти його так, щоб на телеекрані він автоматично 

синхронізувався з певними моментами часу [159, c. 7]. Ж. Жіль згадує, що 

першим телефільмом з субтитрами був німецький повнометражний художній 

фільм Der Student von Prague (Студент з Праги), який 1938 року показали BBC 

[150, c. 47]. 
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Я. Педерсен пише, що процес субтитрування починається з того, 

що субтитрувальна компанія отримує від компанії-мовника замовлення на 

субтитрування кінофільму або телепередачі. Раніше, у разі якщо компанія 

– суспільний мовник, цей перший крок був необов'язковим, оскільки 

суспільні мовники користувалися послугами власних субтитрувальників, 

але зараз ця тенденція змінюється. Для комерційної сфери замовлення 

зазвичай дістається тим, хто готовий працювати за найнижчими цінами. 

Субтитрувальна компанія підпорядковує замовлення субтитрувальникові -

фрілансеру, який отримує цифровий файл або аналогову відеокасету з 

фільмом як базу для свого перекладу. Часто, хоча й не завжди, 

субтитрувальник отримує скрипт діалогів як додаткове джерело 

інформації. Найчастіше такий скрипт є не офіційним сценарієм, а 

скриптом, зробленим після постпродакшену фільму, щоб таким чином він 

відтворював зміст фінальної версії фільму. Однак на такі скрипти часом 

важко покластися, тому субтитрувальникам рекомендують надавати 

перевагу полісеміотичному тексту, тобто самому фільму, який сам собою 

є правдивим цільовим текстом. На плівку накладають електронний тайм-

код, який можна описати як електронний годинник, який починає йти з 

початку фільму і відраховує години, хвилини, секунди і кадри  [176, c. 13-

14]. У європейському телебаченні в секунду входить 25 кінокадрів [130, 

с.141]. Фактично кінокадр можна вважати одиницею часу в субтитрах, 

яка відповідає 1/25 секунди.  

Наступний крок у процесі – власне субтитрування. 

Субтитрувальник має впоратися з найрізноманітнішими завданнями [145, 

c. 41–52]. Найважливіші з них – сегментація тексту-джерела на відповідні 

субтитри цільовою мовою та їхня подальша прив’язка до електронного 

тайм-коду, таким чином щоб субтитр з’являвся на екран і зникав з екрану 

в заданий момент часу. Це останнє завдання називають по-різному: 
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«розташування» («spotting»), «прив’язка» («cueing»), «тайм-кодування» 

(«time-coding»). Я. Педерсен використовує термін «прив’язка» («cueing») 

[176, c. 14]. Зараз більшість субтитрувальників працюють з дому, 

використовуючи одну з багатьох комп’ютерних програм для 

субтитрування (NB: «Subtitler», «Subtitle Workshop», «Spot Subtitling 

Software», «EZTitles Subtitling Software», «Free Video Dub», «Virtual Dub» 

тощо). Фільм може бути інтегрованим у програму – і тоді 

субтитрувальник робить прив’язку одночасно з перекладом, або 

субтитрувальник може працювати з двома екранами, спочатку 

сегментуючи і перекладаючи, а вже потім прив’язуючи субтитри до тайм -

кодів. Процедуру можна виконувати й навпаки, тобто спочатку 

відбувається сегментація і прив’язка, а вже потім – переклад. Програмне 

забезпечення має функції, які допомагають субтитрувальникам 

виконувати їхнє завдання – як от функція вказування, коли рядок 

субтитра стає занадто довгим, або функція зміщення прив’язки для того, 

щоб вона збігалася зі зміною сцени у фільмі. Сучасне програмне 

забезпечення має також функцію розпізнавання голосу, що допомагає 

субтитрувальникові точно прив’язати субтитри до звукової доріжки. 

Зважаючи на тенденцію до скорочення дедлайнів і збільшення робочого 

навантаження субтитрувальника, така технологічна модернізація 

зменшила час виробництва однієї години субтитрів з майже 40 годин 1980 

року до менш як 10 годин сьогодні [163]. (NB: тут Е. Лемборн каже про 

інтралінгвальні субтитри, очевидно, він має на увазі час на виконання 

сегментації і прив’язки ще без перекладу.) Він також наголошує на ще 

одній не менш важливій тенденції в субтитруванні: з 1990 року оплата за 

субтитрування впала на дві третини [163]. (NB: тут Е. Лемборн знову каже 

про інтралінгвальні субтитри, очевидно він має на увазі що сегментацію і 

прив’язку робить одна людина, а переклад інша (?)  



145 

 

Результат субтитрування зберігається в електронному файлі з 

субтитрами і з часом появи і зникнення кожного субтитра відповідно на 

екрані/з екрану. Конвертований у нормальний текстовий файл, результат 

може мати такий вигляд, як поданий Я. Педерсеном приклад: 

00:08:25:16 00:08:32:00 

Hun vil hellere steges levende end ga om bord i din stinkende 

jolle igen! 

00:08:32:04 00:08:37:00 

  Vaer du glad for, 

   jeg ikke giver dig en endefuld! 

Цей приклад показує, що перший субтитр з’являється на восьмій 

хвилині, двадцять п’ятій секунді і шістнадцятому кадрі (це 0,64 секунди) 

після початку фільму (у цьому випадку це фільм «The Piano»/«Піаніно») і 

залишається на екрані трохи довше, аніж шість секунд, до восьмої 

хвилини і тридцять другої секунди від початку фільму. Поміж 

зникненням попереднього і появою наступного субтитру виникає пауза у 

чотири кадри (це 0,16 секунди). Зазвичай така мала пауза між субтитрами 

доречна, інакше глядачі можуть не зауважити момент появи наступного 

субтитра. Тоді, на восьмій хвилині, тридцять двох секундах і чотирьох 

кадрах з’являється наступний субтитр і затримується на екрані до восьмої 

хвилини і тридцяти семи секунд [176, c. 15].
 

Наш власний приклад, взятий з виконаної сегментації, прив’язки 

(«Subtitle Workshop») і перекладу («Subtitler») субтитрів до фільму Вуді 

Аллена «Ти зустрінеш таємничого незнайомця», конвертований у 

текстовий файл, має такий вигляд:  

362 

00:22:43,480 --> 00:22:46,680 

Я не буду сама. Я зустріну любов. 
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Можна спати спокійно. 

363 

00:22:46,720 --> 00:22:49,840 

І скільки вона з вас здерла за таку надію? 

(де 362 і 363, відповідно, нумерація субтитрів)  

Окрім сегментації, прив’язки і перекладу, в субтитрувальника є й 

інші завдання. Найважливішим з них можна назвати редагування, що 

полягає в адаптації тексту субтитрів таким чином, щоб вони відповідали 

середньостатистичним часово-просторовим обмеженням. … Зазвичай це 

означає скорочення, або стиснення, вербального змісту в 

полісеміотичному тексті. 

Ще одне завдання субтитрувальника – дослідження тексту- 

джерела. Під дослідженням мається на увазі перевірка правопису імен і 

прізвищ та іншого вербального матеріалу, який потрібно зберегти в 

цільовому тексті. Від субтитрувальника також вимагається, щоб будь-які 

посилання, що містяться у тексті-джерелі, культурні та інші, 

відтворювалися в субтитрах відповідним чином, і щоб субтитрувальник 

впевнився, що йому зрозумілі всі аспекти тексту-джерела і він може 

точно й адекватно відтворити всі такі посилання у субтитрах. У 

тематичних телепередачах, як от телепередачі про поточні події та 

тематичні ток-шоу, дослідження забирає в субтитрувальника чимало 

часу. 

Наостанок, перед тим як віддати готовий файл з субтитрами назад 

у субтитрувальну компанію, субтитрувальник повинен вичитати і 

відредагувати файл (часто кілька разів). У багатьох випадках, однак, 

субтитрувальні компанії користуються послугами власних редакторів, які 

вичитують файл з субтитрами на помилки і т.п. [176, c. 15].  
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Обмеження в субтитрах такі сильні і необхідність у них 

трапляється так часто, що останнім часом субтитрування називають, за К. 

Тітфордом, «обмеженим перекладом» [190]. Одне з обмежень – 

семіотичний перехід від усного мовлення до письмової мови, який 

передбачає серйозне редагування (спонтанного) мовлення. Наступним є 

часово-просторове обмеження, яке передбачає відповідне стиснення  [176, 

c. 18]. 

Просторові обмеження ґрунтуються на тому, що в один рядок можна 

вмістити лише певну кількість знаків, а також на тому, що на один субтитр 

зрідка випадає більше, аніж два рядки тексту. Я. Педерсен зазначає, що 

найчастіше основною одиницею в субтитрах вважають не слово, а знак, 

оскільки слово може складатися з кількох знаків (NB: деяку паралель у цьому 

твердженні можна провести з нашою теорією фонетичних кластерів, де для 

дубляжу з укладанням реплік основною одиницею ми вважаємо не слово, а 

кластер) [176, c. 19]. Я. Іварсон зазначає, що «знаком» може бути будь-

який видимий оку результат натискання клавіші клавіатури, а це означає, 

що в субтитруванні коми, крапки, дефіси, знаки оклику і пробіли також є 

знаками. Кількість знаків, які можна вмістити в один рядок, коливається, 

залежно від кількох чинників (NB: до речі, серед чинників, про які пише 

Я. Іварсон, чомусь не вказано те, що в різних комп’ютерних програмах в 

один рядок субтитру дозволяється вміщувати різну кількість знаків):   

 у субтитруванні курсив займає більше місця, аніж звичайний 

шрифт; 

 великі літери – дуже масивні, а англійські «m» та «w» займають 

більше місця, аніж «i» і «T» [130, с. 44].  

У наукових працях про субтитрування кількість знаків, які можна 

вмістити в рядок, коливається: Т. Шрьотер [187, c. 32] вказує від 30 до 40 

знаків, Я. Е. Твейт дає 38 знаків максимум  у Скандинавських країнах 
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[193, c. 107], а Г.-М. Люйкен дає 28–38 знаків як найчастіше згадувані 

цифри [165, c. 43]. 

Просторові обмеження тісно пов’язані з часовими, оскільки 

повідомлення, вміщене в рядки субтитра, має показуватися на екрані 

певний період часу (так званий час показу, або тривалість показу) для 

того, щоб глядач встиг це повідомлення прочитати. Загалом більшість 

спеціалістів у цій галузі – зокрема З. де Лінде і Н. Кей – вважають, що 

для прочитання одного повного рядка достатньо трьох секунд [135, с. 7], а 

для двох рядків – шести секунд [130, с. 64]. Для субтитрів на телебаченні 

беруть середнє з цих чисел. Г. Ґотліб відзначає ліміт часу (NB: на 

читання) у 12 знаків на секунду і називає це правилом 12 кнс (кадрів на 

секунду). Це означає, що субтитр з повних двох рядків (72 знаки) має 

показуватися на екрані шість секунд (72/12 = 6) для того, щоб 90% 

аудиторії без вад слуху прочитали її [145, c. 20]. … На субтитри до 

дитячих телепередач зазвичай виділяють більшу тривалість показу через 

низьку швидкість читання цільової аудиторії. Водночас, характер 

цільового тексту впливає на швидкість читання: складніша лексика і 

синтаксис потребує більшої тривалості показу.  Полісеміотична природа 

тексту також впливає на швидкість читання. Якщо багато інформації 

проходить крізь невербальний візуальний канал (як от у сценах, де багато 

дії), швидкість читання глядачів зменшується, оскільки їхня увага 

зосереджується на «картинці». І навпаки: якщо вербальний звуковий 

канал якомога точніше збігається з субтитрами (як от у випадках, коли 

довгі імена і назви зберігаються в субтитрах), швидкість читання зростає. 

П. Георгакопулу каже, що підрахована швидкість читання дорослої 

людини – 750 знаків, або 180 слів на хвилину, а швидкість читання 

дитини коливається між 120–140 словами на хвилину [Georgakopoulou, P. 

149, c. 34]. 

http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Panayota+Georgakopoulou%22
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Через усі ці обмеження в субтитрах не завжди можна передати 

увесь вербальний зміст тексту-джерела. Зазвичай щось треба викинути, 

іншими словами – повідомлення у цільовому тексті треба відредагувати 

так, щоб висловити те саме меншою кількістю слів (чи хоча б знаків), 

аніж у тексті-джерелі – і стиснення передбачає саме це. Необхідність 

стиснення виникає дуже часто, але є кілька випадків, коли воно 

непотрібне, – наприклад, коли субтитрують назви або коли діалог дуже 

повільний [176, c. 20]. Відсоток стиснення коливається залежно від темпу 

і складності діалогу. Як пише Г. Ґотліб, «особливо у випадку швидкого 

мовлення, субтитрувальник може вважати доцільним знехтувати майже 

50% діалогу» [145, c. 20]. Я. Педерсен знаходить приклади, коли дуже 

швидке і до того ж близьке до нісенітниці мовлення стиснули на майже 

75% порівняно з оригіналом (це сітком «Little Britain», BBC) [176, c. 21]. 

Та це – екстрими, а середній відсоток стиснення набагато менший. 

Норвезьке дослідження субтитрування художніх фільмів, проведене C. 

Ломгеймом, цитоване у Г. Ґотліба [145, c. 57], демонструє показники 

стиснення у 22–35% відсотків. А З. де Лінде і Н. Кей [135, с. 51] показали 

зовсім інші результати у своєму дослідженні субтитрування в Британії 

для глухих і людей з вадами слуху. У таких субтитрах відсоток стиснення 

був на рівні 43%. Я. Педерсен пише, що середній відсоток стиснення – 

31% [176, c. 21]. 

 

3.1.1. Основні типи діалогів і часті проблеми їх перекладу 

 

Для вивчення явища субтитрування як перекладацької проблеми варто 

cпочатку ознайомитися з можливими типами діалогів задля розуміння і вибору 

доцільних тактик і прийомів субтитрування кожного з типів.  
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Є певні типи діалогів, які неприємно перекладати. Взяти хоча б фільми 

про Ґодзіллу 1970-х. Хоч сам сценарій вражав багатьох і залишив помітний слід 

в історії кіно, діалоги їхні іноді справляли не дуже добре враження. 

Перекладати їх важко і неприємно. Дуже довго можна робити з посереднього 

діалогу хороший перекладений субтитр.  

Д. Беннон вирізняє п’ять типів діалогів. Наведімо їх разом з деякими 

прикладами, якими Д. Беннон ілюструє кожен з типів. Українські переклади 

усіх наведених реплік здійснив автор цієї дисертації. 

Круговий діалог  

A:He is my brother. 

B:He's your brother? 

A:Yes, my brother. We're related. 

B:By blood? Like brothers? 

А: Він мій брат. 

Б: Він твій брат? 

А: Так, мій брат. Ми рідні. 

Б: По крові? Як брати? 

Такий діалог важко поліпшити. Він ходить колами, сцена за сценою. 

Зазвичай такі діалоги пишуть для того, щоб дати глядачеві можливість глибоко 

усвідомити певний важливий для сюжету момент [126, с. 16].  

Діалог-повторення. Підвидом кругового діалогу є діалог-повторення. 

Глядач подивився важливу сцену, а кілька хвилин потому якийсь із персонажів 

переказує іншому власними словами те, що щойно сталося. Публіка це вже 

побачила, немає причин переслуховувати це знову – такий діалог просто займає 

зайве місце. У нормальних сценаріях один персонаж просто каже іншому: «Нам 

треба поговорити», і відбувається зріз до наступної сцени, оскільки нормальний 

глядач зрозуміє, що все те, що він щойно бачив, персонажі обговорять між 

собою «поза екраном».  
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На щастя, кругові діалоги неважко перекладаються. У них зрідка 

пропонують щось нове [126, с. 16].  

Діалог, не відповідний персонажеві. Неосвічений горець радше не 

скаже репліку: «Яку саме дорогу ви маєте на увазі?», так само як і абсолютно 

стереотипний персонаж професора літератури не пробуркотить: «Шо то за 

дорога така?». Перекладач має працювати на уподібнення субтитра до типажу 

персонажа, але іноді на сценарій з такою метою покладатися не можна. Якщо 

професор увесь фільм послуговувався правильною і виваженою граматикою, і 

раптом на репліку-дві «з’їжджає» до сільської говірки, варто переглянути 

сюжет. Чи справді є причина робити такий «з’їзд» у перекладі? Якщо є, то ця 

репліка має перекладатися з урахуванням саме цієї причини [126, с. 20]. 

Наскільки ми розуміємо, саме це явище Р. Паквін називає «синхронією ядер», 

про яку ми згадували ще в першому розділі. 

Зміна характеру персонажа задля демонстрації таланту 

субтитрувальника. Якщо під час роботи перекладачеві спадає на думку 

винятково геніальна фраза, то для субтитра це справді хороша знахідка. Однак 

не для кожного субтитра: може бути так, що жодному персонажеві ця фраза не 

пасує, бо ніхто з персонажів фільму так не говорить. Поза тим, деякі 

субтитрувальники все одно вписують у фільм таку фразу, намагаючись 

навмисно показати свій талант фразобудови. Проте задля кращого враження 

глядачів від субтитрів робити так недоцільно [126, с. 21].  

Неприродній діалог. Буквальні переклади майже завжди звучать 

неприродно. Якщо діалог мовою оригіналу неоковирний, і перекладач зберігає 

цю особливість у перекладеному субтитрі, то такий субтитр заважає розумінню 

й отриманню насолоди від фільму. Таке трапляється здебільшого у діалогах 

другорядних персонажів, а причина таких діалогів в основному у дедлайні, в 

якому сценарист дописував сценарій. Щоб компенсувати такий недогляд у 
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хорошому сценарії, варто дотримуватися формального тону і уникати 

громіздкої штучності:  

I think you are a handsome man and I enjoy sitting in this room with you 

here tonight. 

Я думаю, що ти гарний, і я отримую насолоду від сидіння тут з тобою 

цієї ночі. – NB: дослівний переклад. 

Цю репліку цілком можливо перекласти у стилі, який хоча і 

формальний, але у ньому відсутнє громіздке фразування: 

You're handsome. I'm glad we're together tonight. 

Ти гарний. Я рада, що сьогодні вночі ми разом. [126, с. 21] 

З нашого власного досвіду варто сказати, що з усіх діалогів, які 

траплялися нам під час роботи над перекладом найрізноманітніших фільмів, 

круговий діалог був чи не найпоширенішим. Часто такий діалог містить дуже 

багато ненормативної лексики – очевидно, автори таких діалогів вважають, що 

надлишок ненормативної лексики, повторюваної за принципом кругового 

діалогу, сприйметься глядачем як гумор. Чого вартий лише цей діалог з фільму 

«Glengarry Glen Ross» («Американці»): 

ROMA Who said «Fuck the Machine»? 

MOSS «Fuck the Machine»? «Fuck the Machine»? What is this. Courtesy 

class...? You're fucked, Rick. 

Однак ми також знайшли круговий діалог не бездарний, а навмисно 

наближений до гри слів, нарочито вжитої у тому контексті. Це діалог з фільму 

Тіма Бертона «Аліса в Країні Див», що є «рімейком» Керроллової книжки. 

Круговий діалог вжито тут як навмисну демонстрацію «дуркуватості» Крутя-

Вертя (Tweedledee) і Вертя-Крутя (Tweedledum) – цей діалог насправді мало що 

означає (подаємо зі спеціальними примітками, що були у скрипті, поданому С. 

Ковальчукові на переклад): 

DORMOUSE That's because she's the wrong Alice. 



153 

 

TWEEDLEDEE Oh, if she was, she might be. 

(was...be : «If she were the right Alice, she might be the right Alice.») 

TWEEDLEDUM If she isn't, she ain't. 

(«If she isn't the right Alice, then she's not.») 

TWEEDLEDEE But if she were so, she would be. 

TWEEDLEDUM But she isn't, nohow. 

Ось переклад цього діалогу С. Ковальчуком: 

           СОНЯ Так, бо він привів не ту Алісу. 

           КРУТЬ-ВЕРТЬ Гм… Якшо це та, то може. 

           ВЕРТЬ-КРУТЬ А якшо нє, то не та. 

           КРУТЬ-ВЕРТЬ А якби та, то звісно! 

           ВЕРТЬ-КРУТЬ Але це не та, нє. 

За Д. Бенноном, ключову роль у перекладі багатьох субтитрів 

відіграють дієслова. На дієслова і на дослівну побудову дієслівних фраз треба 

звертати особливу увагу, не нехтуючи метою сценариста, з якою він писав 

певні дієслівні фрази. Для нашого дисертаційного дослідження таке твердження 

важливе тому, що не кожен теоретик субтитрування звернув би на це увагу, а 

звертання уваги на дієслівні фрази в оригіналі може неабияк поліпшити 

субтитр. Д. Беннон наводить такий приклад: у корейській мові є кілька форм 

закінчень дієслова «любити». Наприкінці фільму «На Схід від Едему» привид 

Лі Дон Чула каже своїй родині, що любить їх усіх. В оригіналі, звертаючись до 

дружини і дитини, він використовує «інтимне» дієслово. Тоді він використовує 

стандартне закінчення дієслова «любити», кажучи це усій родині. Втретє ж він 

використовує формальне закінчення дієслова, кажучи це усій родині, і, як може 

здатися, власним глядачам. У субтитрі, перекладеному англійською, з цієї 

ситуації вийшли так: 

I love you. All of you. I love you. 

Я люблю вас. Усіх вас. Я люблю вас. 
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В оригінальній фразі «люблю» повторюється в усіх трьох реченнях. 

Цей повтор у субтитрах відображено як «I love you», сказане двічі, з фразою 

«All of you» («Усіх вас»), вставленою посередині, щоб донести певні невеликі 

відмінності у побудові фрази. Останнє, третє «I love you» не потрібно у 

субтитрі перекладати якось інакше. Цю репліку артикульовано чітко в камеру, і 

глядач чітко простежує зміну міміки [126, с. 20].  

Субтитрувальник має знайти баланс між природним і неприродним 

діалогом. На це йде багато часу, і для цього субтитрувальникові потрібно бути 

обізнаним у хороших сценаріях, а також повністю розуміти вихідний матеріал. 

Д. Беннон пропонує такі три кроки віднайдення правильного тону для 

субтитрів: 

1. Систематизуйте для себе основні розмовні моделі, характерні 

відповідним персонажам. 

2. Проаналізуйте ритми і нюанси природної мови, створеної у 

фікційному світі відповідного сценарію. 

3. Відтворіть діалоги сценарного неприродного фікційного світу, коли 

наділяєте персонажів «голосами», характерними для їхніх типажів [126, с. 13]. 

 

3.1.2. Тактики уникнення фальшивого звучання в діалогах 

 

Слабкі фільми часто перевантажені штучним, неприродним звучанням 

– діалогом, який фальшиво звучить і бідно, скупо прочитується в субтитрах. 

Такі діалоги бувають навмисно і надто жвавими, і силуваними, як от ця 

досліджувана Д. Бенноном репліка з американської реклами (назву компанії 

змінено): «I’m chilling with my homeboys at the Gas-n-Sip digging my favorite 

burger» («Я охолоджуюся з моїми дружбаками в Gas-n-Snip, колупаючись в 

улюбленому бургері»). Це дуже невдала репліка для субтитрування. Такі 

«прохолодні» афектації зрідка резонують у субтитрі. Щоб уникнути такого 



155 

 

фальшивого звучання у субтитрах, Д. Беннон дає кілька дуже цінних для 

нашого дисертаційного дослідження порад, які наводимо нижче і з якими 

цілком погоджуємося. 

Коли сумніваєтесь, використовуйте стандартне (тут: нейтральне) 

фразування. Якщо незрозуміло, чи персонажеві характерніша репліка «You 

want I should look into it?» («Чи хотів би ти, щоб я спробував розібратися з 

цим»), чи «You want me to look into it?» «Хочеш, я з цим розберуся?», 

доцільніше вибрати другий варіант. Краще зробити скупий субтитр, ніж 

потрапити не в той тон.  

Спочатку зрозумійте, про що йдеться у діалозі. Можуть траплятися 

певні уривки, де посилаються на маловідомі культурні елементи. Знайте, про 

що говорить персонаж, інакше субтитри будуть такі самі плутані, як і їхній 

перекладач під час самого їх перекладу. Такі пастки можуть бути у сценаріях, 

де спостерігається багато гри слів. Перекладач зобов’язаний розуміти увесь 

контекст діалогу і всі його алюзії.  

Перекладайте так само чітко, як в оригіналі, – і так само 

неоднозначно. Хай як перекладач впевнився у своєму знанні про що йдеться у 

діалозі, субтитр цілком може містити певний натяк на те, що відбувається, без 

жодної прямої вказівки. Якщо персонаж каже: «I'm going upstairs because I heard 

a noise» («Я йду нагору, бо я почув шум») – перекладайте дослівно. Але якщо 

персонаж у фільмі каже «I'll be right back» («Я зараз повернуся») і йде нагору – 

перекладайте саме так, без будь-яких додаткових пояснень. Якщо контекст 

чітко зрозумілий, субтитри повинні бути такі самі чіткі. Але відчуйте 

інтенціональну неоднозначність сценарію і не нехтуйте нею. Нічого не 

потрібно додавати. Порада Д. Мамета [168] акторам так само підійде й 

субтитрувальникам:  

«Більшість акторів намагаються залучити свій інтелект у відображенні 

ідеї фільму. Це не їхня робота. Вони повинні тільки виконувати, крок за 
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кроком, якомога простіше, певну конкретну дію, написану для них у сценарії і 

вказану їм режисером» [168, с. 76]. 

Уникайте зайвих прислівників і прикметників. Діалоги мови-джерела 

можуть бути переповнені громіздкими описовими зворотами. «The beautiful 

woods are dark in the deep winter» («Красиві ліси темні у глибокій зимі») – так 

звучить один зі зроблених перекладів рядка з вірша Р. Фроста. Доцільно надати 

перевагу жвавому стилеві поета: «The woods are lovely, dark and deep» («Ліси 

красиві, темні і глибокі» – NB: дослівний переклад наш). 

Що довше, то зрозуміліше – уникайте стислості. Якщо дозволяє 

простір, використовуйте його, щоб поділитися з глядачем якомога більшою 

кількістю нюансів діалогу. Стислість має право на існування, але субтитр 

ризикує бути «скупим», а це означає втрачання важливих прихованих 

підтекстів. 

Внутрішній голос. Маловірогідно, що письменник (тут: кіносценарист) 

на власному досвіді пережив усі сцени і всі відчуття, присутні у кіносценарії. 

Субтитрувальник може не знати, як природно перекласти промову 90-річного 

афроамериканця, який потерпає від расизму, чи репліки 10-річного сироти з 

суперсилами. Проте кожен сценарист має внутрішній голос, який йому 

підказує, як правильно має бути побудована репліка. Як перекладач довіряйте 

йому [126, с. 13–14]. 

 

3.1.3. Тактики уникнення дослівних перекладів 

 

Дослівний переклад часто громіздкий, а іноді навіть позбавлений 

сенсу. Коли персонаж обговорює щось упродовж цілого абзацу, перекладач 

може скоротити фразу, зіславшись на персонажа займенником після того, як 

персонажа вже нам представлено. Це показано у дослівному перекладі уривку з 

33-ої серії фільму «На Схід від Едему», який наводить і пояснює вже 

згадуваний Д. Беннон. Помітно, як репліка Мен Хуна втрачає від власної 
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громіздкості (українські переклади усіх наведених реплік здійснив автор цієї 

дисертації). 

«Don't you see die wounds on my body? 

It is because your son nearly died at the hands of his father.»  

«Хіба ти не бачиш ран на моєму тілі? 

Вони від того, що твій син ледве не помер від рук свого батька.» 

Другий рядок особливо чітко вказує на те, як чудово оригінал може 

підходити під настрій персонажа і його всеосяжний страх, але як неоковирно 

звучить його англійський переклад. Втрачено потужність моменту. Доцільніше 

буде прямо виказати те, що у персонажа бачимо як глибинне відчуття 

зрадженості: 

«See these wounds?  

I got them 'cause you nearly killed me.» 

«Бачиш ці рани? 

Я їх дістав, бо це ти мало не вбив мене.» 

Таке фразування достатньо коротке для субтитрів, воно влягається в 

тайм-код сцени і цілком еквівалентне загальному тону і стилю цього важливого 

протистояння. Ще інша сцена демонструє потребу відшукати емфатичне 

фразування, яке збігається з настроєм і тоном персонажа, загальними часово-

просторовими характеристиками субтитрів. Двоє персонажів обговорюють 

Шин Те Хвана – батька Мен Хуна. Глядач приголомшений прямотою 

висловлювань Донг Чула, який не зважає на біль, якого завдають його слова. 

Дослівний переклад звучить трохи штучно: 

DONG-CHUL Only Shin Tae-hwan could do this. 

MYUNG-HOON How... what proof do you have? 

DONG-CHUL Because I know his heart. No, I know ALL of his heart. 

ДОНГ-ЧУЛ Це міг зробити тільки Шин Те Хван. 

МЕН ХУН Як… Які в тебе докази? 
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ДОНГ ЧУЛ Бо я знаю його душу. Ні, я знаю ВСЮ його душу.  

(в англійському варіанті – «серце», але знаємо, що українською 

доцільно перекладати «душа», хай навіть у нас на меті дослівний переклад) 

В корейському оригіналі, як стверджує Д. Беннон, ця фраза дуже 

потужно звучить. Проте дослівний переклад робить цей діалог характернішим 

навіть для комедії – в англійській мові такий переклад погано функціонує. 

Завдання полягає у тому, щоб знайти подібне англійське фразоутворення, яке 

розкриє цей діалог і не додасть неоднозначностей, чи якихось дивних, 

нехарактерних елементів. Це вирішили через заміну слова «душа» словом 

«доказ». Це дуже важлива заміна. Персонаж каже «душа» двічі, але це звучить 

«порожньо». Заміна слова «душа» на «розум» чи «нутро» також звучала б 

дивно. Глядач повинен відчути оригінальний стиль повторюваності діалогу: 

DONG-CHUL 

Оnly Tae hwan would try something like this. 

MYUNG-HOON 

What... proof do you have? 

DONG-CHUL 

The proof is that I know him. I know what he's capable of. 

ДОНГ-ЧУЛ Тільки Шин Те Хван зміг би таке зробити. 

МЕН ХУН Які в тебе докази? 

ДОНГ ЧУЛ Докази такі, що я знаю його. Я знаю,  

на що він здатний. 

Дослівний переклад – «because I know» («тому що я знаю»), але повтор 

«I know» тут – це вдалий приклад того, як дослівне фразування може 

вкладатися в контекст. Так само й з реплікою «I know what he's capable of» («Я 

знаю, на що він здатний»): саме така репліка характерна цьому персонажеві 

англійською мовою, саме таким тоном і такою мімікою. Безсумнівно, це 

найкращий еквівалент репліки «I know ALL of his heart» («Я знаю ВСЮ його 
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душу»). Кожен рядок добре зроблено з позиції простору, часу, контексту і 

персонажів. Недослівні переклади повинні містити англійські еквіваленти, що 

збігаються з тоном і стилем оригінального діалогу [126, с. 15–16]. Цей 

підрозділ, на нашу думку, стосується і драматичної синхронії, і синхронії ядер – 

про обидва ці типи ми згадували у першому розділі нашого дисертаційного 

дослідження. 

 

3.1.4. Особливості ритму субтитрів 

 

Продовжуючи узагальнювати дослідження Д. Беннона, наводимо деякі 

способи вирішення проблеми задовгих субтитрів, виведені Д. Бенноном (усі 

українські переклади наведених прикладів виконав автор цієї дисертації). 

Деякі субтитри зовсім не вкладаються в тайм-код. Вони задовгі або 

закороткі для позначення репліки, промовленої на екрані. Для багатьох 

професійних субтитрувальників вирішення проблеми не у «підгонці» слів 

субтитра під дозволений час, а у створенні такого субтитра, слова якого 

звучали б і правдиво щодо контексту,  і гарно вкладалися в усі характеристики 

субтитрів. Добре продумані персонажі часто мають такі мовні манери, які 

стають серйозним викликом для перекладача. 

Сценарій до фільму М. Скорсезе Goodfellas (1990) написав Н. Піледджі і 

сам Скорсезе, це екранізація книжки Піледджі «Wiseguy: Ufe in a Mafia Family» 

[178]. Діалоги багаті, з відтінком відповідного жанру, наприклад:  

As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. To me, 

being a gangster was better than being President of the United States. To me, it 

meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like 

anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double-parked in front of 

a hydrant and nobody ever gave them a ticket. In the summer when they played cards 

all night, nobody ever called the cops. We were treated like movie stars with muscle. 
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Today, everything is different. There's no action. I have to wait around like everyone 

else. 

Скільки себе пам’ятаю, я хотів бути гангстером. Для мене бути 

гангстером було краще, ніж Президентом США. Для мене гангстерство – 

бути в районі, повному людей без облич. Вони не були схожі ні на кого. Тобто 

вони робили, що хотіли. Паркувалися біля гідрантів, і їм ніхто ніколи не 

виписав штраф. Влітку, коли вони грали в карти всю ніч, ніхто ніколи не 

викликав копів. До нас ставилися як до м’язистих кінозірок. А зараз усе 

змінилося. Немає дії. І я мушу сидіти і чекати, як усі. 

Цей персонаж правдиво і природно звучить. У його монолозі є той 

ритм, який вводить глядача в дію, викликаючи співчуття незалежно від волі 

глядача. Він розважальний, швидкий, гнучкий. Проте неможливо кожне його 

слово вмістити в субтитри, занадто мало місця і відведеного часу. Чимось треба 

нехтувати:  

As long as I can remember I wanted to be a gangster. Being a gangster was 

better than being president. It meant being somebody in a neighborhood of nobodies. 

They weren`t like anybody else. They did what they wanted. They double-parked in 

front of hydrants and never got a ticket. When they played cards all night, nobody 

called the cops. We were treated like movie stars with muscle. Today, everything’s 

different. There’s no action. I have to wait around like everyone else. 

Скільки себе пам’ятаю, я хотів бути гангстером. Бути гангстером – 

краще, аніж Президентом. Це означало бути кимось серед тих, хто був ніким. 

Вони не були схожі на інших. Робили, що хотіли. Паркувалися біля гідрантів і 

не платили штраф. Грали в карти цілу ніч, і ніхто не кликав копів. До нас 

ставилися як до м’язистих кінозірок. Зараз усе інакше. Немає дії. Я мушу 

чекати, як усі. 

Таке скорочення зменшує кількість слів зі 105 до 82 (це в англійському 

варіанті: в нашому ж українському перекладі зменшено з 82 до 64 слів.) 
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Англійський скорочений варіант розставляє «точки переведення подиху» так, 

що паузи між субтитрами читаються природно. Цей варіант зберігає деякі 

повтори («gangster» і «they»), але жертвує іншими позначеннями персонажів 

(«To me», «I mean»). В ідеальних умовах субтитрувальник ніколи не посмів би 

скорочувати так добре зроблений монолог. Але глядач може читати субтитри 

тільки з певною швидкістю.  

Деякі персонажі розмовляють швидше. У кожному разі 

субтитрувальник повинен скоротити текст до найважливіших його моментів. 

Деякі репліки, наприклад, вигукуються без паузи:  

The-house-next-to-us-is-on-fire-І-saw-flames-in-their-kitchen! 

Будинок-біля-нас-горить-я-бачив-полум’я-на-їхній-кухні! 

Це можна скоротити до:  

The neighbor's house is on fire! 

Сусідська хата горить! 

Звісно, жодному перекладачеві не є приємно так робити. Це проти 

правил. Але таке рішення за настільки стислих часово-просторових рамок 

просто необхідне [126, с. 57–58]. Про необхідність скорочення репліки в 

субтитрі через найрізноманітніші обставини ми ще поговоримо далі у цій 

дисертації. 

Новинний коментар має свій певний стиль, який у документальних 

фільмах заслуговує на велику увагу. Однак у формі субтитрів увесь коментар 

зрідка вкладається у часові рамки. Р. Шульце [184] каже: «Слова мають 

первинні і вторинні значення, і це полегшує завдання розпізнати те, ЩО у 

тексті. Попри те, слова змінюють властиву їм комунікативну силу тоді, коли 

вони інкорпоруються у певні зв’язки з іншими словами, образами чи 

метафорами. Ця ситуація мала б підказати перекладачеві рухатися у напрямку 

від того, ЩО у тексті, до того ЧОМУ воно у тексті» [184]. 
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Д. Беннон також акцентує увагу на «slow talkers» – персонажах фільму, 

які, згідно із ситуацією в сюжеті або згідно з характерною особливістю ролі 

дуже повільно говорять. У багатьох мелодрамах простежується майже 

похоронний ритм, який, у формі субтитрів, заповнює екран довгими паузами. 

За Д. Бенноном, повільно говорити персонажі фільму можуть у таких 

ситуаціях: 

Одкровення. Часто якесь важливе одкровення міститься наприкінці 

речення, і йому передує ціла низка пауз. Наприклад, ось у цьому дослівному 

перекладі: «Shin Tae-hwan... your father... is.» (Шин Те Хван… твоїм батьком… 

є.) У вихідній мові доки персонаж не промимрить «є», глядач не має поняття 

про жодний стосунок Шин Те Хвана до його, як виявилось потім, батька. Проте 

англійською мовою це речення звучить неоковирно. Краще й тут відкласти 

саме одкровення насамкінець, беручи до уваги мету оригінальної репліки: «Shin 

Tae-hwan... is... your real father.» (Шин Те Хван… твій… справжній батько.) 

Сум. Цей тип повільного діалогу має певні точки переведення подиху, 

які зазвичай мають викликати сльози, схлипи чи зітхання. Доцільно так укласти 

субтитри у часові рамки, щоб потрапити в ці паузи і водночас не втратити 

початкового темпу.  

Передсмертні слова. Передсмертні слова персонажа зазвичай пафосні. 

Вони важливі у 24-ій серії серіалу Queen Seondeok. Принцеса Чон Мен 

помирає. Її сестра-близнючка, Деокман, кидається на пошуки ліків. Принцеса 

дивиться на полум’я і сухо шепоче (у дослівному перекладі):  

Deokman... I want to see you. 

Деокман… Я хочу тебе бачити. 

Далі Деокман пришпорює коня і повертається, але вже запізно. Сцена в 

оригіналі сповнена трагедії і очікування на жахливий кінець. Перекласти ці 

слова як «Deokman... I miss you» (Деокман… Я сумую за тобою) – жахливо, це 

слабкий переклад. «I'll miss you» (Я сумуватиму за тобою) звучить сильніше, 
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але в оригінальній репліці наголос на теперішньому часі. «Deokman... I want to 

see Deokman» (Деокман… Я хочу бачити Деокман) – безособово, ніби 

звертання до самих глядачів, а не до сестри. Глядачі переглянули вже 24 серії, 

стали фанатами і будуть заскочені таким сюжетним поворотом сильніше за 

інших, тому передсмертні слова потрібно підбирати розважливо, щоб 

потрапити в тон:  

Deokman... Where are you...  

Деокман… Де ти… 

Загикування. Персонажі загикуються з низки причин: здивування, 

злість, травма, сором’язливість. Особливо комедійні персонажі. Утім, у 

субтитрах це не обов’язково повинно повністю відображатися. Персонаж може 

пробелькотати: «Wha-wha-what-what? What are you..? What?» (Щ-що-що? Щ-що 

ти…? Що?) Зазвичай загикування не займає багато часу в репліці. Глядач 

бачить і чує дію. Субтитр має просто показати, на якому саме слові персонаж 

спотикається: 

Wh... what're you..? What? 

Щ-щ… Щ-що ти…? Що? 

Такий переклад дає глядачеві час сфокусуватися не на самому субтитрі, 

а на персонажі, який загикується. 

Незв’язне мовлення. Продовжимо аналізувати діалоги з серіалу Queen 

Seondeok. Останнє бажання принцеси перед смертю – щоб її сестра-близнючка, 

Деокман, змогла жити нормальним життям. Деокман словесно змагається з 

власним рішенням. Її думки незв’язні. Ключовий момент настає наприкінці 

речення. Субтитри повинні відтворювати її плутану мову, коли вона вголос 

відважується на рішення:  

My sister's last wish. I can't do it. 

I can't bring myself to it. No... I won't. 

Останнє бажання моєї сестри. Я не можу цього зробити. 
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Я не можу довести себе до цього. Ні… Я не… [126, с. 59–60]. 

Про ситуативні тактики субтитрування незв’язного мовлення ми 

будемо говорити тохи далі у цьому розділі нашої дисертаці.  

 

3.1.5. Виокремлення зайвих нашарувань у перекладі субтитрів 

 

За Д. Бенноном, субтитрувальник повинен перекладати кожне слово 

промовленої репліки. Та на екрані не кожне з них має бути присутнім. Додамо, 

що в контексті економії місця в субтитрах дуже важливо знати, у яких саме 

ситуаціях це місце можна зекономити – а отже, ця інформація також необхідна 

для нашої дисертації. 

Далі наведімо ситуації, репліками у яких Д. Беннон дозволяє 

знехтувати під час субтитрування. 

Гармидер. Майже в усіх сценах гармидеру через скупчення людей 

чується бурмотання і нерозбірливе базікання. А якщо базікання таки 

розбірливе, то у ньому іноді присутня настільки стереотипна інвектива, що 

вкладати це в субтитри немає сенсу. 

У пілотній серії серіалу The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008) сцена 

сільського суду під відкритим небом починається одним рядком субтитрів:  

This man has stolen my cow. 

Цей чоловік вкрав у мене корову. 

Наступні 30 секунд сповнені криками позивачів, утихомиреннями 

суддів і коментарями спостерігачів, ледве чутними під тему саундтреку. У 

субтитрах нічого цього немає. Важливіше для сюжету те, що дівчині, яка за 

усім цим спостерігає, раптом щось спадає на думку. Доки чоловіки 

сперечаються, дівчина вибігає на дорогу, зникає і повертається з телям. Теля 

притискається до корови. 

That's my calf! The calf knows its mother! That's proof! 
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Це моє теля! Теля впізнало свою маму! Ось доказ! 

Більше нічого не треба. Суперечка юрби в субтитрах тільки 

відволікатиме від сюжету і заповнить сцену непотрібним матеріалом.  

Юрба. Так само й з більшістю сцен, де навколо персонажа скупчуються 

репортери. Єдине завдання цієї юрби журналістів у кадрі – засипати персонажа 

запитаннями. Жоден із журналістів не з’явиться впродовж фільму ще раз. Така 

сцена може тривати до хвилини, доки герой пропихається крізь настирливу 

юрбу. У цій ситуації краще писати менше. Кілька перекладених фраз вказують 

на мету сцени, певні основоположні запитання, як от: «How do you respond to 

the allegations?» (Яка ваша реакція на підозри?), чи «Give us a comment!» 

(Прокоментуйте це!) Переклад усіх запитань у субтитрах заповнить екран 

текстом, який тільки заплутає глядача. Більшість таких сцен задумувалися як 

фоновий шум, доки камера фокусується на головному персонажеві.  

Приглушена розмова. Часто розмови навмисно приглушені. Режисер 

інтенціонально робить частину діалогу нерозбірливою. Субтитруванням їх 

можна лише зіпсувати фільм, на чому наголошує К. Деніс: «У фільмі Friday 

Night, є одна сцена, де Валері сидить у машині і заглядає до кафе, де її чоловік 

п’є і говорить до дівчини, яка грає у пінбол. Валері в машині, але хоче бути в 

кафе. Діалог у кафе майже нечутний у фільмі. Утім, субтитрувальник переклав 

увесь діалог. Деніс попросила субтитрувальника написати цей діалог, 

наприклад, з пропущеними словами чи буквами, творчо підійти до 

субтитрування приглушеного діалогу. Але субтитрувальник сказав, що це поза 

правилами субтитрів і відмовився» [136, с. 26]. 

Для комедійних фільмів приглушену розмову в субтитрах можна 

показати як «mmph-you don't-mph-do you?» (мрмрмр…ти…мрмрмр…не…) Для 

драматичної сцени можна використати крапки замість приглушених слів [126, 

с. 120–121].  
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Лайка. Лайка може зіпсувати сцену. Якщо в оригіналі її немає, то немає 

причин вставляти зайві грубі слова в субтитри. Теми екскрементів, злягання – 

джерела найколоритніших евфемізмів у кожній культурі. Завдання перекладача 

тут – знайти правильний баланс, який з точністю передав би тон, нюанси і 

значення вихідного тексту. Та це не означає, що у субтитрах немає місця 

лайливим словам. Вони присутні у багатьох фільмах. Цензурування реплік у 

субтитрах неприпустиме. Поза тим, передусім необхідно справді добре 

володіти мовою, щоб вибрати точне слово, яке відповідає своєму значенню і 

частотності використання в оригіналі. Ось цитата В. Стейнера на цю тему [188]:  

«Відверто» не означає «вульгарно», так само як «невідповідно» не 

означає «брудно». За правильних умов кожне слово підходить. Утім, якщо 

слово-табу (яке, звісно, одразу ж зауважує глядач) розкидане по тексту надто 

часто – це проблемна ситуація. Помилка не у використанні грубого слова як 

такого, а у використанні його не в тому місці, не в тому значенні. Це помилка 

хибного наголосу, не моральна, а мовна помилка» [188, с. 79–80, 90–91]. 

Якщо взяти увесь синонімічний ряд, скажімо, екскрементів (автор цієї 

дисертації вважає недоцільним перелічувати їх тут), то персонаж може мати за 

мету використання одного з цих слів у грубому сенсі або позначати ним сам 

процес, що є винятково фізіологічною особливістю, а не лайкою. У кожному 

окремо взятому випадку повинно використовуватися інше слово з 

синонімічного ряду. А деякі ситуації з використанням таких слів слугують 

винятково знаряддям гумору і не лише не несуть жодного пейоративного 

відтінку, а й достатньою мірою характеризують певного комедійного 

персонажа. 

Під час перекладу грубих слів доцільно проаналізувати ситуацію щодо 

таких моментів: 

 Це лайливе слово у цьому контексті є грубим, смішним чи описовим? 

 Чи властиве цьому персонажеві використання лайливих слів? 
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 Чи у цьому контексті необхідно використати саме лайливе слово? [126, с. 

122]. 

 

3.2. Ситуативні тактики та прийоми субтитрування кінофільмів в 

Україні, використовувані на практиці автором цієї дисертації 

 

Згадуючи про практичні спроби автора цієї дисертації попрацювати на 

поліпшення якості субтитрування, можна принагідно згадати й про те, що, 

наприклад, Т. Лук`янова провела цікавий викладацький експеримент щодо 

якості кіноперекладу серед студентів: їх було поділено на дві групи: першій 

групі студентів демонструвався один уривок з фільму, після чого вони 

розпочинали перекладати; друга група не мала змоги подивитись кінофільм й 

одразу бралася до перекладу. Обидві групи могли користуватися будь-якими 

словниками, у тому числі електронними словниками. 

Результати дослідження доводять, що у студентів відсутні основні 

операційні навики для успішного здійснення перекладу в цій сфері. Видається 

очевидною необхідність розробки спеціального курсу кіноперекладу на 

профільних факультетах для підвищення якості перекладу художніх фільмів з 

англійської мови на українську [66]. 

А нам добре відомо те, що саме студенти часто знаходять «підробіток» - 

переклад фільмів для кінофестивалів і т.ін. 

 До речі, наш експеримент з субтитрування студентами уривків 

кінофільмів також проводився, фактично, у двох режимах:  

1. Одному студентові надавався ноутбук з усім потрібним 

програмним забезпеченням, він підключав до ноутбука власні навушники, 

надягав їх і працював в умовах повної тиші. 

2. Одному студентові надавався ноутбук з усім потрібним 

програмним забезпеченням, до нього заборонялося підключати навушники, 



168 

 

усій групі студентів дозволено було голосно розмовляти між собою під час 

роботи одного студента за ноутбуком, і таким чином студент, який сидів за 

ноутбуком, субтитруючи кіноуривок, працював в умовах великого шуму, що 

збільшує стресове навантаження на перекладача. Це запроваджувалося для 

вироблення у студентів-кіноперекладачів стійкості до подібних стресових 

ситуацій, коли справжньому перекладачеві фільмів часто доводиться 

працювати у непристосованих до такої праці умовах і приміщеннях (офісні 

кімнати з великим колективом і т.ін.) 

 

3.2.1. Розгляд програмного забезпечення для субтитрування як чинника 

перекладацьких проблем у субтитруванні 

 

На нашу думку, доцільно було б описати певні особливості 

комп’ютерних програм для субтитрування, використовуваних на практиці в 

Україні. Згадаємо надалі програми Subtitler і Subtitle Workshop. Ми не будемо 

розглядати у нашій дисертації інші програми для субтитрування, як от «Spot 

Subtitling Software», «EZTitles Subtitling Software», «Free Video Dub», 

«Virtual Dub» тощо, оскільки фактично на жодному з відомих нам 

кінофестивалів в Україні ці поширені в світовій практиці програми не 

використовують. 

На перший погляд, згадування цих програм може видатися у контексті 

цієї дисертації зайвим, бо ж це начебто йдеться не безпосередньо про переклад, 

а вже про технічні особливості субтитрування. Однак проблема відповідності 

перекладу субтитрів саме цим технічним особливостям формує певні неписані 

правила перекладу субтитрів. 

Важливо розмежувати ці дві програми, оскільки кожна з них має іншу 

мету. Subtitle Workshop має на меті «вшивати» субтитри у фільм, щоб вони 

автоматично синхронізувалися у фільмі за власноруч проставленим тайм-кодом 
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(тайм-код зазвичай доводиться проставляти саме перекладачеві; див. 

визначення поняття «тайм-код» у першому розділі цієї дисертації), а отже, 

субтитри, створені програмою Subtitle Workshop, не потребують подальшої 

взаємодії з ними перекладача під час сеансу (про те, що ми вкладаємо у поняття 

«подальша взаємодія», див. далі в описі програми Subtitler). Оскільки тайм-

коди виставляє сам перекладач, то він повинен під час перекладу стежити за 

необхідною довжиною перекладеного субтитру, щоб перекладений субтитр не 

треба було розбивати на декілька субтитрів і таким чином зміщувати тайм-код 

перекладеного субтитра порівняно з субтитром-оригіналом, що неприпустимо і 

катастрофічно псує враження від перекладу фільму під час його перегляду. 

Натомість програма Subtitler не працює з тайм-кодами і не має на меті 

вшивання субтитрів у фільм (бо вшивання можливе тільки за умови 

присутності тайм-коду кожного субтитра у файлі). Таким чином, ця програма 

передбачає подальшу взаємодію перекладача з субтитрами, створеними цією 

програмою. Сленгом субтитрувальників така взаємодія називається 

«клацанням»: субтитрувальник повинен бути присутнім у залі під час 

кіносеансу, мати з собою ноутбук і завантажений на нього текстовий файл з 

субтитрами, вивести зображення субтитрів з ноутбука на кіноекран за 

допомогою проектора і переключати кожен субтитр вручну, орієнтуючись на 

час, відведений на репліку оригіналу, або на час появи, демонстрації і 

зникнення іншомовного субтитра, вшитого у фільм (якщо такий є). Таким 

чином, під час перекладу для субтитрувальника також бажано уникати розбиття 

довгих субтитрів на декілька, бо це ускладнює орієнтування субтитрувальника 

під час клацання у кінотеатрі. Та якщо для субтитрувальника, який працює з 

програмою Subtitle Workshop, уникнення розбиття довгих субтитрів на декілька 

є фактично єдиною вимогою, зумовленою особливостями програми, то вимоги 

програми Subtitler до субтитрувальника на цьому не закінчуються. Наведемо 
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нижче вимоги до форматування субтитрів, створених програмою Subtitler на 

кінофестивалі «Молодість»: 

Переклад робиться у Блокноті (файл *.txt), де рядок має приблизно не 

більше 60 знаків, а потім у залі показується через програму Subtitler. Вдома 

варто перевірити, чи переклад нормально відкривається через цю 

програму (перевірний шрифт – Tahoma 40). 

Чому нормована довжина рядка і нормований розмір шрифту становлять 

проблему для субтитрувальника? Річ у тім, що для проектування субтитрів 

через проектор на кіноекрані зазвичай відводиться дуже небагато місця, щоб не 

перекривати картинку – а обмеження простору для субтитра апріорі означає 

обмеження розміру субтитра. До того ж програма Subtitler автоматично не 

сприймає рядків, довших за 60 символів. 

 

3.2.2. Тактики відтворення ідіолекту в субтитрах 

 

У цьому підпункті нашої дисертації ми розгляджатимемо, головним 

чином, особливості перекладу пауз хезитації, звуконаслідування і графонів у 

субтитрах задля дотримання розмовного стилю тексту під час їхнього 

перекладу. 

 Є.В. Бреус припускає: «Набір мовленнєвих сигналів у вигляді слів, що 

нічого не означають, або просто звуків «м-м-м», свідчить про те, що відправник 

не знає, як краще сформулювати свою думку, і просить одержувача не 

поспішати з використанням каналу спілкування. Своєю чергою, одержувач 

може давати знати, що повідомлення його цікавить і він продовжує слухати. Ці 

сигнали реалізуються по-різному у кожній мові» [8, с. 11]. 

А.Д. Швейцер наводить випадки вживання фрази «I don't know», як 

паузи хезитації: 

...Why aren't there any more people from Oxford? 
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Oh, I don't know. They are all abroad or working, or can't afford the train 

fare, I suppose. 

— Почему никто больше не приехал из Оксфорда? 

— Да как вам сказать? Наверное, они сейчас все за границей или на 

работе, а у некоторых нет денег на проезд  

(— Чому більше ніхто не приїхав з Оксфорду? 

— Ну як вам сказати? Напевне, вони зараз усі за кордоном, чи на 

роботі, а в когось немає грошей на проїзд). 

Російська мова суворіше, ніж англійська, дотримується логічної 

послідовності подій. За першою частиною відповіді («I don't know») йде 

пояснення причин відсутності студентів. Російською не можна сказати «Я не 

знаю» і тут-таки пояснити причини відсутності [118, с. 68]. І знову, це 

порівняння доречне й для української мови. 

Щодо нашого власного досвіду перекладу ідіолекту в субтитрах – речі 

відносно маловживаної саме в контексті субтитрування, нам йдеться про 

документальний фільм про сучасне вуличне мистецтво: «Вихід через сувенірну 

крамницю» («Exit Through the Gift Shop»), субтитрований українською мовою 

автором цієї дисертації. У ньому головний герой, Террі Ґуета, «створює себе» 

як відомого вуличного митця. Террі – француз, який дуже погано розмовляє 

англійською (з граматичними помилками, з яскраво вираженим французьким 

акцентом), і робить це досить повільно, роздумуючи над кожним словом, перш 

ніж його вимовити. Враховуючи проблеми головного героя з англійською 

мовою і комедійність фільму, ми спробували передати у субтитрах його 

ідіолект – те, як він довго думає над кожним словом та як довго він вибудовує і 

формулює речення, а саме – його паузи хезитації у мовленні. Власне кажучи, у 

цій роботі ми вирішили спробувати подати переклад ідіолекту в субтитрах як 

наше своєрідне ноу-хау: зазвичай, якщо йдеться саме про субтитрування, 

ідіолект персонажів вважається зайвим елементом; одним з тих, котрі варто 
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опускати заради економії місця в субтитрі; думки про це вже неодноразово 

можна було спостерегти у тексті нашої дисертації в рекомендаціях Д. Беннона 

щодо скорочення субтитрів. Ми ж, навпаки, намагатимемося тут довести, що 

переклад ідіолекту в субтитрах не лише не зайвий, а й дуже ефективний у плані 

передачі гумористичного задуму автора у кінокомедіях. Скажімо, у цьому 

епізоді, де розповідається, як вони з приятелем таємно розмальовували будинки 

вночі (курсивом тут і надалі позначено субтитри, не важливі з перекладацького 

погляду, але присутні тут для розширення контексту, щоб досліджувані нами 

репліки не здавалися надто «вирваними»). 

TERRY: You know it was not like I’m downstairs and you upstairs doing 

your thing and I’m filming. No, I would go upstairs and I would go even up, up more 

to have the shot that is uh, is uh great. 

SHEPARD.: He just wanted to go whenever I was going, and was always 

umm. He was always very diligent about climbing. 

ТЕРРІ: Кожного вечора це була, типу, велика подія. Ми вилазили на 

будинки, лазили всякими забороненими і небезпечними штуками. Але я це 

робив, бо хотів показати, що здатний на це. 

ТЕРРІ: Це ж не те, що я, типу, внизу знімаю, а ти нагорі своє робиш. Нє, 

я вийду нагору, зловлю такий момент, знаєте, е-е-е, класний. 

ШЕПАРД: Він завжди хотів бути там, де я, і так, е-е-е, ревно за мною 

лазив. Активно так носив фарбу, драбину підставляв. 

Я, типу, внизу знімаю – like I’m downstairs (тут цілком необхідне вставне 

слово на кшталт «типу» – воно не лише наголошує на повільному темпі 

мовлення Террі Ґуети і на важкості його висловлювання англійською, а й 

підкреслює неформальний характер його розповіді) 

такий момент, знаєте, е-е-е, класний – the shot that is uh, is uh great 

(Террі, як не носій мови, не може знайти кращого і мальовничішого слова, аніж 

«great» для опису краси кадру, який він хоче зняти, але з англійського титру ми 
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бачимо, що словами на кшталт «the shot that is uh, is uh…» він таки намагається 

знайти якусь влучнішу характеристику, хоча в результаті ці його пошуки все 

одно зводяться до дуже нейтрального слова. В українському перекладі цього 

титру ми також намагалися передати всю важкість і напруженість пошуку Террі 

необхідного і влучного слова: переклад «такий момент, знаєте, е-е-е…» 

достатньо вдало демонструє все сказане, що необхідно було передати у 

перекладі. Ці слова на кшталт «знаєте…» і ці затинання у мові, про які ми вже 

не раз тут розповідали, якнайкраще демонструють мовні пошуки і мовленнєву 

невизначеність іноземця Террі.) 

так, е-е-е, ревно за мною лазив. – was always umm. He was always very 

diligent about climbing (повільне слово-зітхання «umm» демонструє тут не так 

мовленнєву невизначеність Террі, як певну його втому-роздратування від того, 

що доводиться стільки розповідати і так напружуватися, згадуючи малознайому 

мову. Протяжне «е-е-е…» може символізувати тут як повільний темп мовлення, 

так і – якщо буде вимовлено чи прочитано із «втомленою» інтонацією – ту 

втому і роздратування, що й це «umm» в оригіналі.) 

ТERRY:  I lost my mother when I was eleven years old. And the day I found 

out about my mother I was at school. I remember I was at the play ground and 

somebody come up and says: Oh you laughing huh, you laughing, you laughing huh? 

Like behind the gate, your mother is dead – like this. 

ТЕРРІ: Я втратив маму в 11 років. Коли я дізнався про її смерть, я був у 

школі. Пам'ятаю, як стою собі посеред дитячого майданчика, а хтось 

підходить і каже мені: Що, весело тобі, га, весело, га, весело тобі, га? І отак 

з-за воріт – А мама твоя мертва! – отако. 

 (Террі – дуже емоційна людина, а в емоційної людини емоційна манера 

говоріння, і цього разу він дуже голосно і дуже натужно й напружено передає 

зауваження людини, адресоване йому щодо смерті його мами. Переклад фрази 

– «Що, весело тобі, га, весело, га, весело тобі, га?» своїми повторами 
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неприємного «га?» адекватно відображає настирливе бажання перехожого 

засмутити Террі (власне, як і «uh?» в оригіналі). Тут недоцільно було б 

дослівно перекладати слово «to laugh», оскільки докірливе запитання на кшталт 

«Ти смієшся?» чи навіть «Ти регочеш?» зовсім не характерне для української 

мови у цій ситуації. Чоловік бачить, що Террі сміється, а це означає, що Террі 

на цей момент весело – і чоловік робить усе, щоб йому стало сумно. Тобто для 

нас тут важливо перекласти не дієслово («you laughing?»), а саме веселий стан 

Террі.) 

SHEPARD: Yeah do you have any walls because I have Banksy here and I 

would like… 

ШЕПАРД: Ти, цейво, знаєш якісь стіни? Бо в мене тут Бенксі, і я хочу... 

Вставне слово «цейво» у цьому місці, начебто, зовсім необов’язкове, але 

воно відображає раптовість запитання персонажа у цій ситуації (відповідно до 

оригінального «Yeah do you have» – ось це «yeah», начебто, вказує на те, як 

раптово він поставив це питання, або на те, як раптово йому це питання спало 

на думку.) 

TERRY: He was just incredible. He was cool… he was… he was… he was 

human. He was… he was… he is.. You know… he’s really like uh… what he 

represents… He is really like uh, I think he’s really like uhhh… 

TЕРРІ: Він був суперовий, крутезний, то була… була, знаєте... людина. 

Він, е-е-е, ну... справді той, за кого себе видає, він справді, е-е-е, справді 

такий... е-е-е… 

Дуже часто у звичайному мовленні навіть носій мови плутається, коли 

доходить до підбору адекватних означень характеристики людини. Такі 

прикметники мають чи не найдовшу низку синонімів у більшості мов, людині 

важко вибрати з усієї низки одне слово і стається пауза хезитації. У фільмі 

«Вихід через сувенірну крамницю» пауз хезитації дуже багато і усі вони дуже 

довгі, наповнені короткими словами-паразитами, які людина вживає майже 
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підсвідомо, намагаючись чимось «заткнути дірку», доки вона підбирає потрібне 

слово. Довжина пауз тут пояснюється додатковою складністю підбору слів 

через те, що мовець – не носій мови. 

Тут пауза хезитації виникає після двох прикметників – «incredible» і 

«cool» («суперовий» і «крутезний»). Ми вважаємо за доцільне після цих двох 

прикметників поставити іменник-означення «людина» через його 

багатозначність і для уникнення великого нагромадження прикметників-

означень, що може спростити сприйняття субтитра глядачем. Отже, 

перекладаючи паузи хезитації-повторення «he was… he was… he was human», 

ми змінюємо рід і перекладаємо «то була… була, знаєте... людина», додавши 

відсутнє в оригіналі слово-паразит «знаєте» для підкреслення довжини паузи 

хезитації. 

До слова, цей діалог – як і кілька попередніх у нашому аналізі – можна 

було б вважати, якщо послуговуватися наданими вище характеристиками Д. 

Беннона різних діалогів, «круговим діалогом» – дуже неестетичним, можливо 

зайвим, плеонастичним, де довгою думкою у кілька рядків субтитрів 

виражається фактично одне й те саме. У будь-якому іншому разі це так би й 

було, але у цьому фільмі присутній чинник іноземця, який погано розмовляє 

англійською, довго думаючи і тяжко підбираючи слова. Тому якщо в іншому 

випадку перекладач ставив би перед собою завдання якось «рятувати» такий 

діалог, то тут тактика навмисного перекладу усіх пауз хезитації і 

невпевненостей персонажа більш аніж виправдана. 

Подальші два рядки – суцільна пауза хезитації, де мовець не може 

знайти жодного означення людини, про яку йдеться. Фраза «He was… he was… 

he is... You know… he’s really like uh…» – аж надто довга, ми не можемо 

дозволити собі таку довжину субтитра, тому скорочуємо її, тільки раз вживши 

для передачі паузи хезитації звуконаслідування «е-е-е» і частку «ну», яких тут 

цілком достатньо. Далі йдуть паузи, передані в оригіналі словами «uh» і 
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«uhhh…», які ми передаємо повторюванням звуконаслідування «е-е-е», а 

повторення характеристики «really like…» ми, окрім вказаного 

звуконаслідування, підсилюємо прикметником-означенням «такий…» (це 

означення найчастіше вживають у живому мовленні українською, коли хтось не 

може пригадати інших означень, що характеризували б людину). 

 

3.2.3 Тактики відтворення звуконаслідування у субтитрах 

 

Окремий, нелегкий випадок – переклад неприродних, штучних 

звуконаслідувань.  

У наступному діалозі – ціла низка звуконаслідувань електронного 

пристрою – фотоапарата. Будучи не лише перекладачами, а й глядачами інших 

перекладів, ми знаємо, що українці часто не сприймають новотвори. Поза тим, 

активний словниковий запас звуконаслідувань в українській мові не надто 

широкий, особливо це стосується звуконаслідування роботи сучасних 

пристроїв. 

Тут додається також чинник паузи хезитації, який змушує мовця 

вдаватися до найрізноманітніших звуконаслідувань – аби тільки максимально 

точно замінити ними відповідні дієслова на позначення роботи фотоапарата. 

TERRY: «He’s like, okay show me the pictures. I take the camera, I take it 

and I said look. I put it on, I go. I go in menu right away, I go in delete and I go ffffft. 

And the thing goes vvvvvzzzzzz and I go BAM and I put it down and I said, I don’t 

have any picture on him and I don’t have any proof on you. 

TЕРРІ: «Ну і той каже, типу, покажи фотографії. Я беру камеру і кажу, 

ось, дивіться. Вмикаю, зразу йду в меню і видаляю все одним махом, 

ффффіть! І воно так вввзззз. І я зразу бам, гепаю камерою по столу і так, 

дивіться, кажу, нема тут жодної фотки, ніяких доказів для вас нема.» 
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Найкращий вихід для іноземця, який не має достатнього словникового 

запасу, щоб описати певний яскравий момент – вдатися до звуконаслідування і 

жестикуляції. Зрозуміло, у цьому разі в його описах буде мінімум зв`язного 

мовлення і максимум ономатопеї, що ніби мала б відігравати тут роль і 

граматичної основи, і сполучників, що вносять ясність в опис. Для перекладу 

такого мовлення основна проблема – незбіг ономатопей у різних мовах (хоч 

звуки, які людина описує, звучать однаково, бо мова звуків однакова для 

кожного вуха, але перетворення мови звуків на мову звуконаслідування у носіїв 

кожної мови зазвичай різне.) У цьому уривку ми намагалися максимально 

зберегти незв’язність мовлення через надмір ономатопей, які б не просто 

заплутували речення, а й порушували звичний порядок слів, наголошуючи 

незграбність висловлювання Террі в оригіналі. Єдине, чим можна було б 

поліпшити наш переклад, – це перекласти ономатопею vvvvvzzzzzz не як вввзззз, 

а як вввжжжж – характерніший звук для звуконаслідування українською. 

Ці звуконаслідування важко пояснити, не бачачи перед собою відео з 

жестикуляцією мовця під час їх вимовляння. Наприклад, при вимовлянні «ffffft» 

мовець горизонтально проводить рукою, ніби показуючи риску, що «біжить» – 

піктограму меню фотоапарата, яка показує прогрес у видаленні фотографій. 

Тому нам важливо було перекласти цей звук звуком, який би натякав на якийсь 

різкий рух. Сміємо припустити, що звуконаслідування «ffffft» саме собою 

нічого не означає, тому просто транслітерувати його кирилицею було б 

нерозумно. Слово «фіть» позначає з українських пісень спів солов`я, але у 

академічному тлумачному словнику української мови одне з його значень є 

таке: «Уживається як присудок для підкреслення швидкості, моментальності 

якої-небудь дії, руху. – Гляди. Сьогодні тут, а завтра фіть! Аж зашумиш на 

вулицю. Тільки мені спробуй щось зробити (Іван Микитенко, Повісті.., 1956, 

97).» [245] Тож, виходячи з цього тлумачення і з припущення, що риска-

піктограма під час видалення фотографій біжить різко і швидко, ми 
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перекладаємо англійське звуконаслідування «ffffft» нашим словом «ффффіть!», 

маючи, таким чином, також і фонетичну синхронність між цими двома 

відповідниками. 

Звуконаслідування «vvvvvzzzzzz» і «BAM» ми просто транслітеруємо. 

«БАМ!» – звуконаслідування, знайоме нам здавна, а звуконаслідування 

«vvvvvzzzzzz» на підсвідомому рівні асоціюється у нас з якимось рухом – 

можливо навіть через наше «транспортне» слово віз. 

Наступний приклад перекладу звуконаслідування – у фразі: 

TERRY: Vrrrooooom, red light I stay, I… I go through the red light 

TЕРРІ: І я так дррр – а червоне світло! А я собі на червоне тільки – 

ррраз! 

Слова «Vrrrooooom» і «дррр» – фактично прямі відповідники. А ось у 

другій частині цієї репліки перекладач вирішив додати звуконаслідування задля 

підсилення експресії та наочного уявлення описуваного швидкого і рвучкого 

руху автомобіля (в оригіналі Террі просто описує «I go through the red light», а 

ми вирішили перекласти це як «А я собі на червоне тільки – ррраз!», де 

«ррраз!» і є згаданим підсилювальним звуконаслідуванням. Окрім того, ми 

додали у фразу розмовності, дозволивши у перекладі абсолютно вільний 

порядок слів, який рідше трапляється на письмі, але часто наявний у хаотичній 

або експресивній розповіді людини, яка не вміє чітко висловлювати власні 

думки. 

 

3.2.4. Прерогативний характер розмовного стилю мовлення в 

субтитруванні 

 

Про переклад текстів у розмовному стилі пише К. Чуковський: «Для 

певного розвантаження тексту варто всюди, де тільки можна, особливо у 

розмовному мовленні – викреслювати зайві слова: це хоча б частково додасть 
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перекладові тієї легкості, якою, через короткість англійських слів і простоти 

англійського синтаксису, відрізняється текст оригіналу. … Звісно, за такого 

розвантаження треба викидати лише зайве, те, без чого фраза може легко 

обійтися, без чого вона вже давно обходиться у вільному, розмовному, 

непедантичному мовленні» [117, c. 190-191] 

В. Виноградов вважає, що для розмовного мовлення характерна поява 

скорочених форм стійких зворотів. Редукований фразеологізм відтворює 

особливості живої розмовної мови. Еліпс створює додаткову експресію. 

Редукція може стосуватися окремих лексичних компонентів та словосполучень, 

бути фрагментом фразеологізму. Часом залишаються лише ті одиниці стійкого 

звороту, які є ключовими.  

Скорочення компонентного складу фразеологізмів не видозмінює 

традиційно закріплених за ними значень, які й належить зберегти у перекладі, 

звісно, турбуючись також і про стилістичну еквівалентність перекладного 

тексту. Серед інших, у В. Виноградова зустрічається такий приклад: 

Кунин порешил не начинать разговора о школе..., не метать бисер.  

(Кунін вирішив не починати розмов про школу…, не метати бісер.) 

Скорочений інтернаціональний фразеологізм «метати бісер перед 

свинями», який відносить нас до біблійських витоків, абсолютно адекватно 

переданий у перекладі [16, с. 196]. 

У праці І. Гальперіна зустрічаємо твердження, що найхарактернішою 

синтаксичною особливістю усного (розмовного) мовлення є присутність 

еліптичних зворотів. Опущення окремих частин речення є нормою діалогічного 

мовлення, оскільки сама ситуація спілкування не потребує згадування 

опущеного. Повні речення в усному типі мовлення можуть інколи розглядатися 

як своєрідне порушення норми. Їх можуть використовувати з особливою 

метою, наприклад, для висловлення у діалогічному мовленні роздратування, 
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підкреслено-офіційного тону, ввічливого, але наполегливого наказу, прихованої 

загрози та ін. [22,c. 28] 

Для усного типу мовлення характерна також незакінченість 

висловлювання. Обставини, у яких проходить спілкування, у певних випадках 

не потребують логічного завершення думки, оскільки це завершення 

безпосередньо випливає з самої ситуації. Виходить своєрідне обривання 

речення. Наприклад: «Іf you don't come I'll...» Такі речення не можна розглядати 

як еліптичні, оскільки у них немає опущення певного члена речення, 

зрозумілого з контексту висловлювання. Зміст висловлювання у такому реченні 

випливає безпосередньо зі всієї ситуації спілкування. Справді, думка, 

викладена у наведеному вище прикладі, без розкриття ситуації залишається 

незрозумілою. Що має йти за «I'll…» може бути тільки предметом здогадок. 

[22, с. 31-32]. 

Ми вважаємо, що перекладач-субтитрувальник має докладати 

щонайбільших зусиль для збереження прерогативності розмовного стилю у 

перекладі субтитрів. Щодо додання субтитрам розмовності, наведімо декілька 

таких прикладів з нашого власного досвіду: 

Outside, the first eager art fans were already starting to arrive 

MAN: We’re here to see Mr. Brainwash bro – he, he’s holding LA right now 

bro. He is up on every corner. 

Надворі починали збиратися перші шанувальники мистецтва. 

ЧОЛОВІК: Ми тут на Містера Промивача прийшли, братухо. Він тут, 

братухо, цар і бог. 

Тут ми вдалися до навмисного великого скорочення репліки. Саме у цій 

репліці не важливо географічно, де відбувається дія, тому фразу «he’s holding 

LA right now bro» ми взагалі викидаємо. Натомість заміняємо дві фрази («he’s 

holding LA right now bro» і He is upon every corner.) однією: «Він тут, братухо, 

цар і бог.» Ця фраза повнокровно демонструє шалену популярність містера 
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Промивача, і тут зовсім не важливо згадувати локацію – Лос-Анджелес. «Цар і 

Бог» – так кажуть про когось, чия влада і слава сягає самих вершин. 

На просторах україномовного інтернету вже давно побутує калька з 

англійського сленгового слова «бро», на позначення близької дружби або ж 

легкої, іноді гуморної фамільярності. Однак ми розуміємо, що саме існування 

відповідників на позначення таких сленгових слів і робить мову максимально 

живою, тому ми вирішили застосувати українське сленгове слово «братуха». 

Така форма слова «брат» навіть самим своїм звучанням вказує на певну 

фамільярність. 

MAN:You know it’s one of those kinda things man.  

ЧОЛОВІК: Це штука, чоловіче! 

Рішення перекласти довге означення «it’s one of those kinda things» 

коротким означенням «Це штука!» було продиктовано прагненням до 

максимально спрощеної, проте максимально емоційної оцінки очікування 

відвідувача від виставки Містера Промивача. В оригіналі чоловік каже, що це 

«one of those kinda things», тобто дослівно щось на кшталт «одна з тих 

кращіших речей», але, судячи з черги, яка утворилася біля входу на виставку, 

ми вирішили перекласти цю оцінку не як «одна з речей», а як «найкраща річ», 

«штука!». А надто, що тут ми можемо виявити семантичну схожість слова 

«штука» не лише до слова «thing» (як «річ»), а й до польського «sztuka» (як 

«мистецтво»), оскільки тут ідеться саме про мистецьку подію.  

Man = чоловіче (саме так, ці звертання можуть мати приблизно 

однаковий мовний відтінок, хоча звертання «чоловіче» використовують також і 

під час офіційно-ділового спілкування.) Отже, фраза «Це штука, чоловіче!» 

цілком підходить до емоційного забарвлення, яке вкладає у свої очікування 

відвідувач виставки. 

MAN: I never met the cat till to tonight, but he’s down for his dog. 

ЧОЛОВІК: Досі не знав цього хлопця, але він шикааарний чувааак. 
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Не бачачи відео, зокрема не бачачи людини, яка каже цю фразу, можна 

було б подумати, що ми просто шукали легших шляхів перекладу, не надто 

переймаючись тим, як передати цей (очевидно, неусталений в англійській мові) 

фразеологізм, який, на нашу думку, можна було б передати чимось на кшталт 

«цей чоловік спіймав свою хвилю» – тобто «він на правильному шляху.» Утім, 

на відео ми спостерігаємо за тим, як відвідувач виставки вимовляє цю фразу: 

«he’s doooown for his dooooog!». Це емоційно, навмисно сповільнено для 

драматичності емоції і для вираження величі, якою відвідувач характеризує 

Містера Промивача. Це сповільнення також схилило нас до вживання 

розмовного сленгу, бо розмовляючи офіційно-діловим стилем, ми не 

подовжуємо так означення, якими щось або когось характеризуємо. Отже, ми 

перекладаємо цей фразеологізм просто як «він шикааарний чувааак», вживши 

сленг і так само подовжуючи кожне слово. Крім того, за необхідності дубляжу 

цю фразу можна було б використати в укладанні реплік до цього фільму, 

оскільки фонетичний кластер «he’s down for his dog» цілком суголосний 

кластеру «він шикааарний чувааак».  

До речі, розглянувши працю В. Кухаренко, можемо припустити, що саме 

ця фраза («he’s doooown for his dooooog!» - «він шикааарний чувааак») є 

прикладом так званого «графону». В. Кухаренко називає графоном «навмисне 

порушення графічної форми слова, або словосполучення, з метою відображення 

його автентичного вимовляння». Графони, що позначали б неправильність чи 

недбалість вимови, пише В. Кухаренко, представлені ще в англійських романах 

і публіцистиці початку XVIII століття. Графон виявився дуже стислим, але 

ефективним засобом передачі інформації про походження мовця, соціальний 

статус, фізичний чи емоційний стан і т.п. Отож, коли, наприклад, 

теккерейський персонаж – лакей Жовтоплюш – вражає слухачів вивченими 

словами, вимовляючи їх спотворено – «sellybrated» (celebrated), «bennyviolent» 

(benevolent), «illygitmit» (illegitimate), «jewinile» (juvenile), – читач отримує не 



183 

 

лише яскраву картину соціальних, культурних, освітніх характеристик цього 

персонажа, але також і розуміння того, що автор ставиться до свого персонажа 

саркастично. 

Водночас, графон також дуже вдало передає атмосферу автентичного 

живого спілкування, неформальності мовленнєвого акту. Прикладами графонів, 

що передають таку атмосферу, В. Кухаренко наводить вже усталені «з`єднані» 

словоформи англійської мови: «gimme» (give me), «lemme» (let me), «gonna» 

(going to), «gotta» (got to), «coupla» (couple of), «mighta» (might have), «willya» 

(will you) [162, c. 6]. 

Тепер розгляньмо деякі приклади українського субтитрування фільму 

«You Will Meet A Tall Dark Stranger» («Ти зустрінеш таємничого незнайомця»), 

субтитрованого автором цієї дисертації, для дослідження навмисного вживання 

розмовного стилю української мови у кіносубтитрах. 

HELENA: Is there something I could sip on? 

CRISTAL: Do you want a cup of tea? 

HELENA: Have you any sherry? 

CRISTAL: A little drinky. Scotch? 

ГЕЛЕНА: Чи є у вас щось випити? 

КРИСТАЛ: Хочете чаю? 

ГЕЛЕНА: Ох, якби хересу... 

КРИСТАЛ: То вам алкогольчику? Може, віскі? 

Контекст: старшу жінку покинув чоловік, у жінки нервовий зрив, донька 

записує її до віщунки-аферистки, яка «заговорить» жінчине лихо. В оригіналі 

серед цих реплік немає жодного пестливого слова, але за тоном розмови 

віщунки зрозуміло, що вона прагне максимально розслабити і задобрити свою 

клієнтку: її тон аж занадто добрий, вона навмисно намагається бути доброю і 

ніжною, тому ми вважаємо, що пестливе слово «алкогольчик» тут не лише 

передає бажання віщунки задобрити свою клієнтку, а ще й підсилює занадтість 
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її старань. До речі, на пострадянському просторі багато людей зачасто 

вживають пестливі слова, і ця занадтість у їхньому прагненні бути добрими 

часто ріже слух. Про таких людей жартівливо кажуть: «Человечек – это звучит 

горденько» (людинка – це звучить горденько). 

Окрім того, пестливу форму слова «алкоголь» у нормованій мові майже 

не вживають, що апріорі вносить це слово у розмовний стиль, а основна мета 

якісного кіноперекладу українською в умовах навмисної маргіналізації нашої 

мови – показати розмаїття розмовного її стилю, заохотити людей до вживання її 

у повсякденному житті. 

ALFIE: Geoffrey Sweeney gave me your number. 

CHARMAINE: Geoffrey… 

ALFIE: Yeah. 

CHARMAINE: God, I know millions of Geoffreys. 

АЛЬФІ: Джефрі Свіні дав мені твій номер. 

ШАРМАН: Джефрі... 

АЛЬФІ: Угу. 

ШАРМАН: Та я стільки тих Джефрів знала... 

Тут використано перекладацьку стратегію одомашнення – утворення 

знахідного відмінку множини від іноземного імені за принципом утворення 

знахідного відмінку множини від українських імен (Іванів, Петрів, Василів). Це, 

знову ж таки, робиться для максимального наділення репліки характеристиками 

розмовного стилю. Мало того, оскільки за правилами таке ім`я в українській 

мові невідмінюване, відмінювання цього імені свідчить про незнання мовцем 

цих правил, а отже, про певну розумову обмеженість мовця. Цю репліку каже 

повія – за стереотипом особа неерудована, в оригіналі розмовляє англійським 

«кокні», – тому вважаємо доцільним використання тут такого прийому. 
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3.2.5. Розгляд та застосування інших видів ситуативних тактик 

перекладу субтитрів 

 

На багатьох кінофестивалях трапляються конфузи, коли (часто в 

останній момент перед показом) плівка з фільмом приходить без вшитих 

субтитрів і перекладачеві доводиться робити так, щоб у стандартні два рядки 

субтитрів умістилися дві мови (за форматом більшості українських фестивалів 

– у верхньому рядку англійська, а у нижньому – українська). Таке завдання 

потребує набагато більших зусиль від перекладача: уникнення надто суттєвого 

зміщення тайм-коду через необхідність розділяти один субтитр довгої репліки 

на два, а то й на три субтитри. Уникнути такого зміщення тайм-коду 

перекладач може через підбір якнайкоротших фраз-відповідників. У цьому 

складному випадку також важливою проблемою зі схожими варіантами 

вирішення є проблема уникнення необхідності викидання інформації задля 

скорочення довжини субтитра. Така проблема виникла у автора цієї дисертації 

під час субтитрування документального фільму «The Black Power Mixtape 

1967–1975» («Чорний мікстейп 1967–1975»). 

MAN: I mean you can't get rich but 7 days a week you can make a living. 

ЧОЛОВІК: Не сильно розбіжишся, але як тиждень попрацюєш – буде й 

копійка. 

Найважливіше для нас як перекладачів у цій ситуації – вживати 

якнайкоротших мовних зворотів задля економії місця. Тут стає у пригоді 

схильність носіїв англійської мови вживати подовження до часових маркерів 

(напр., four weeks замість місяць, 7 days замість тиждень і т.п.) Тому тут 

повноправно перекладаємо 7 days a week як тиждень, тим самим скорочуючи 

репліку. А щодо перекладу make a living як буде й копійка – тут не лише вдало 

передано сенс речення, а й показано розмовний стиль мовлення 
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афроамериканців і навіть випадково дотримано законів укладання реплік, які 

ми детально розглядали раніше у нашій дисертації.  

STOKELY CARMICHAEL: He presumed that if you are non-violent, your 

opponent will see your suffering and will be moved to change his heart. 

СТОКЛІ КАРМАЙКЛ: Він думав, що якщо ти мирний страждалець, то 

ворога це зворушить і він злагідніє. 

 Тут йдеться про світогляд Мартіна Лютера Кінга. Під час перекладу 

цього уривку ми спробували сильно скоротити репліку, передавши довгу фразу 

will see your suffering and will be moved фразою ворога це зворушить. Фактично 

ця довга англійська фраза якраз і зводиться до значення «зворушитися». На 

жаль, не вдалося передати «non-violent» таким самим коротким прикметником, 

бо, на нашу думку, такі означення в українській мові краще передавати не 

просто прикметником, а структурою прикметник+іменник – таким чином у нас 

вийшов переклад мирний страждалець. 

STOKELY CARMICHAEL: That's very good. He only made one fallacious 

assumption. 

СТОКЛІ КАРМАЙКЛ: Це дуже добре. Але тут є одна хибна річ. 

Цей переклад – сміливий експеримент, оскільки словосполучення 

fallacious assumption за стилем набагато більш офіційно-ділове, аніж хибна річ. 

З іншого боку, тут ми спробували скористатися багатозначністю слова «річ» – 

не меншою за багатозначність англійського відповідника «thing». І заміна слова 

assumption словом річ економить нам сім знаків субтитра, що робить цю заміну 

виправданою жертвою вже хоча б тому. 

Однією з характеристих якісного субтитрування за необхідності 

відображення двох мов в одному субтитрі є спроба непереривання думки, 

закладеної у репліці завдовжки в один повноцінний субтитр. Фактично 

збереження завершеної думки в кожному рядку навіть за необхідності 

максимально скорочувати рядок. Приклад з того ж таки «Чорного мікстейпу»: 
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STOKELY CARMICHAEL`S MOTHER: My husband didn't make enough 

money. 

STOKELY CARMICHAEL: Why didn't he make enough money? 

МАМА СТОКЛІ КАРМАЙКЛА: Чоловік мало заробляв. 

СТОКЛІ КАРМАЙКЛ: А чому мало? 

Ще одна перевага граматики української мови – на відміну від 

англійської у нашій мові зайве надмірне вживання присвійних займенників, а 

переклад my husband простим чоловік – економія у три знаки – іноді може 

справді знадобитися у субтитруванні кінофільму.  

Ми також можемо, на відміну від англійської мови, обійтися менш 

повною граматичною структурою речення, відкинувши максимальну кількість 

другорядних членів. Так, «Why didn't he make enough money?» трансформується 

просто у «А чому мало?» 

STOKELY CARMICHAEL`S MOTHER: He was a carpenter. 

МАМА СТОКЛІ КАРМАЙКЛА: Він столярував. 

Надалі отримуємо вигоду від непотрібності в українській мові 

характерної англійській мові структури «he/she is» і перекладаємо англійське 

речення, засноване на цій структурі, тільки короткою граматичною основою 

займенник+дієслово. 

STOKELY CARMICHAEL`S MOTHER: He worked two weeks in and four 

weeks off. 

МАМА СТОКЛІ КАРМАЙКЛА: Два тижні мав роботу, місяць – ні. 

 (вигода від уникнення повторюваних two/four weeks і заміною four weeks 

на місяць.) 

STOKELY CARMICHAEL`S MOTHER: He drive taxi cab part of the time. 

МАМА СТОКЛІ КАРМАЙКЛА: На півставки ще таксистом працював. 

«Part of the time» скорочуємо характерним словосполученням «на 

півставки». 
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Наступний контекст: промовець – Льюїс Мішо – римою допомагає собі 

донести думку до режисера фільму, який бере у нього інтерв’ю. 

LEWIS MICHAUX: I lecture the other day down in the cellar  

ЛЬЮЇС МІШО: Ну от веду я у погребі лекцію 

В історії, яку нам розповідає цей чоловік, не важливий час, коли вона 

сталася, тому викидаємо з нашого перекладу часовий маркер the other day і 

вводимо розмовне ну от як характерну вступну конструкцію українського 

розмовного стилю. 

LEWIS MICHAUX: And a gang of little black boys came in. And they held 

up their fists talking about black power. 

LEWIS MICHAUX: I said look sons: black is cool but black isn't power, 

knowledge is. 

ЛЬЮЇС МІШО: І тут заходить банда чорних хлопців. Наставляють на 

мене кулаки і говорять мені про чорну силу. 

ЛЬЮЇС МІШО: Хлоп'ята, кажу: сила не в чорній шкірі, а в розумі. 

Переклад фрази «I said look sons» як «Хлоп'ята, кажу» скорочує титр і 

містить розмовне слово хлоп`ята, так само як і характерне розмовному стилю 

порушення звичного порядку слів у прямій мові (правильно мало б бути щось 

на кшталт «І я їм кажу: хлоп`ята!») 

LEWIS MICHAUX: For you can be black as a crow, 

you can be white as snow. 

But if you don't know and ain't got no dough, 

you can go, and that's for sure. 

ЛЬЮЇС МІШО: Можеш бути білим як сніг, 

чи чорним як ти сам. 

Але якщо ти без грошей, 

та ще й хам – то двері он там. 
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Тут вдало передано ритм реперського речитативу мовця і збережено 

відвертий, напористий і «нечемний» його тон. 

На багатьох українських кінофестивалях схема роботи 

субтитрувальника передбачає також, наприклад, переклад субтитрів не з мови 

оригіналу. Тут мається на увазі таке: скажімо, фільм про циганську поетесу 

Папушу, яка кочує з циганським табором на території комуністичної Польщі, 

знятий наполовину польською і наполовину ромською мовою. Зважаючи на те, 

що не всі субтитрувальники в Україні розуміють польську, і дуже мало – 

ромську, служба перекладу надає українським субтитрувальниками готові 

субтитри англійською, створені зазвичай у країні виробництва фільму для 

міжнародного прокату. Таким чином, український субтитрувальбник у 

перекладі польсько-ромського фільму має спиратися на англійські субтитри, у 

яких часто відсутні певні нюанси, які можна відчути тільки володіючи мовою 

(тут – мовами) оригіналу. Надто, якщо, скажімо, українська мова багато в чому 

збігається не лише з польською, а у деяких випадках і з ромською. 

До прикладу: коли двоє дітей – персонажів фільму – знаходять у лісі в 

дуплі одного з дерев майстерно оздоблений і дуже естетичний на вигляд ножик, 

і хлопчик каже дівчинці ромською щось на зразок «Але шікар!» – у цьому разі 

ми не дивимося на англійський відповідник «Beautiful, isn’t it?» («Гарний, чи не 

так?»), бо вчуваємо у ромській пряму підказку до прямого українського 

відповідника: «Але й шикарний!». Цей відповідник не лише звучить 

максимально схоже до ромського оригіналу, а й за рівнем емоції фраза «Але й 

шикарний!» набагато перевищує фразу «Beautiful, isn’t it?». Таким чином, 

черговою нашою підказкою до успішної стратегії субтитрувальника у разі 

перекладу не з мови оригіналу буде – якомога частіше прислухатися до 

оригіналу і вишукувати будь-яких мовних подібностей: дуже часто така 

фонетична синхронність виявиться й семантичною.  

 



190 

 

Висновки до розділу 3 

 

Цей заключний розділ нашого дисертаційного дослідження присвячено 

такому способу кіноперекладу, як субтитрування. 

Систематизувавши наукове дослідження Д. Беннона, ми визначили п`ять 

основних типів кінодіалогів, проблематичних для субтитрувальника (круговий 

діалог; діалог-повторення; діалог, не відповідний персонажеві; діалог, що у 

субтитруванні цільовою мовою зазнає зміни характеру персонажа задля 

демонстрації таланту субтитрувальника; неприродний діалог), кожен з яких 

можна субтитрувати вдало тільки у тому разі, якщо дотримуватися певних 

правил субтитрування. 

Ми також довели доцільність тактик субтитрування, націлених на 

передачу гумору в кінокомедіях через якомога точніший переклад ідіолекту, 

звуконаслідування та графонів оригіналу.  Ці тактики ми використали під час 

субтитрування кінофільмів, де присутні персонажі, що з різних причин 

невпевнено розмовляють (як от француз, що розмовляє англійською у фільмі 

«Вихід через сувенірну крамницю»). Враховуючи проблеми головного героя з 

англійською мовою і комедійність фільму, ми здійснили спробу передати в 

субтитрах ідіолект згаданого персонажа – те, як він довго думає над кожним 

словом, як довго він вибудовує і формулює речення – а саме, його паузи 

хезитації у мові. Зазвичай передачею таких тонкощів у субтитрах радять 

нехтувати, але у цьому розділі доведено, що передача їх у субтитрах лише 

додає фільму необхідної комедійності. До речі, ми зрозуміли також те, що 

повне відтворення графонів у перекладі субтитрів до кінокомедій є не менш 

ефективною тактикою передання необхідного гумору у кіноперекладі. 

Одним з висновків із цього розділу є те, що у субтитруванні 

неприродних, штучних звуконаслідувань безальтернативним варіантом є 

звуконаслідувальне словотворення, застосування якого в українському 
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перекладі субтитрів обґрунтовано в одній з частин цього розділу. У фільмі 

«Вихід через сувенірну крамницю» трапляється ціла низка звуконаслідувань 

фотоапарата й автомобіля. Українські кіноглядачі часто не сприймають 

новотворів у перекладах, утім, через те, що активний словниковий запас 

звуконаслідувань в українській мові не надто широкий, – особливо це 

стосується звуконаслідування роботи сучасних пристроїв, – звуконаслідувальне 

словотворення тут неминуче.  

На прикладі субтитрування автором цієї дисертації фільмів «Вихід через 

сувенірну крамницю» і «Ти зустрінеш таємничого незнайомця», тут  також 

обґрунтовано необхідність максимального дотримання у кіноперекладі 

розмовного стилю реплік, оскільки основна мета якісного кіноперекладу 

українською в умовах навмисної маргіналізації нашої мови – показати 

розмаїття розмовного її стилю, заохотити людей до вживання її у 

повсякденному житті. 

Оскільки на багатьох кінофестивалях трапляються конфузи, коли (часто 

в останній момент перед показом) плівка з фільмом приходить без вшитих 

субтитрів і перекладачеві доводиться робити так, щоб у стандартні два рядки 

субтитрів умістилися дві мови (за форматом більшості українських фестивалів 

– у верхньому рядку англійська, а у нижньому – українська), доводиться 

застосовувати якнайрізноманітніші ситуативні тактики для скорочення 

субтитра. З нашого особистого досвіду, найефективнішими з них є такі: 

вживати якнайкоротших мовних зворотів задля економії місця; 

використовувати багатозначність, характерну дуже багатьом англійським 

словам; користуватися відсутністю в українській мові частого вживання 

присвійних займенників; обходитися якомога менш повною граматичною 

структурою речення; часто ігнорувати часові маркери; порушувати 

синтаксичну структуру речень. Тим не менш, слід не випускати з уваги, що у 



192 

 

субтитруванні не варто переривати цілісність думки персонажа у рядку 

субтитра – навіть за необхідності максимально скорочувати рядок. 

Деякі основні положення цього розділу висвітлено у статті [71], [166] 

автора цієї дисертації. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Ймовірно, кінопереклад узагалі не мав би теоретичних передумов для 

свого існування без ключових категорій, які пов`язують текстуальну та 

візуальну складові кінофільму – а це «кінотекст» (Ю.М. Усов, Ю.Г. Ців'ян, 

М.А. Єфремова, І.П. Муха), «знак» («знаки-ікони», «знаки-індекси», «знаки-

символи» - Ч. Пірс, Ю.М. Лотман), «кінокод» (М.А. Єфремова), «креолізований 

текст» (Ю.О. Сорокін), «кінодіалог» (В.Є. Горшкова, Д. Беннон), «кінодискурс» 

(А. Н. Зарецька, С. С. Назмутдінова). 

2. Кінопереклад можна вважати наступником театрального перекладу, 

оскільки обидва вказані різновиди художнього перекладу часто мають спільну 

міжвидову проблематику. Саме театральний переклад, як і кінопереклад, 

пов`язаний радше не з уявою реципієнта, а з реальним відображенням дії. 

Глядач театральної п`єси або кінофільму бачить лише те, що нав`язує йому 

режисер / драматург / сценарист. Саме те, як перекладена вистава надається до 

гри, – першочергова мета театрального перекладача, але також саме те, як 

перекладений кіносценарій надається до гри кіноакторів, – є одним з ключових 

завдань перекладача. Проблема зміни локації фільму у перекладеному 

кіносценарії є спільною з аналогічною проблемою, що виникає під час 

перекладу театральної п`єси; проблема перекладу імен персонажів у 

перекладених кіносценаріях узагалі є дуже поширеним каменем спотикання у 

театральному перекладі, проблема узгодження змін у перекладі скрипту зі 

сценаристами викликає такі самі конфлікти між сценаристом і перекладачем 

так само часто і в кіноперекладі і в театральному перекладі. 

3. Укладання реплік у кінодубляжі – це такий спосіб перекладу фільму, 

який забезпечує якомога повнішу синхронність між вимовленими звуками та 

відповідними рухами губ актора на телеекрані і вимовленими звуками та 

відповідними рухами губ актора дубляжу, таким чином зближуючи акторів на 
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телеекрані з глядачами країни, чиєю мовою фільм демонструється, через 

враження, ніби актор і глядач розмовляють однією мовою. 

4. Теорія фонетичних кластерів полегшує роботу над укладанням реплік 

під час перекладу фільму. Вона полягає у тому, що задля спрощення процедури 

відтворення губних змикань перекладач/адаптувальник може поділяти фразу в 

оригіналі не на слова, а на кластери. Цей поділ доцільно робити для того, щоб 

під час вимовляння, наприклад, кількох англійських слів, відтворити губні 

змикання оригіналу через вживання кількох співзвучних українських слів або 

лише одного українського слова. Кластери відрізняються від звичайних слів / 

словосполучень-уривків фраз ще й тим, що для теорії кластерів не важливий 

семантичний збіг поміж кластерами, а важливий збіг суто фонетичний. 

Семантичний збіг виникає вже у фразі, складеній з кількох різних за значенням, 

але фонетично спільних кластерів. Цю теорію застосовано на практиці у 

другому розділі цього дисертаційного дослідження. 

5. Укладання реплік є далеко не фінальною стадією дубляжу, хоча, – і 

ми це довели, – є одною з найважливіших стадій роботи над якісним дубляжем 

кінофільму українською мовою. 

6.. Визначальною умовою створення якісного дубляжу кінофільму з 

укладанням реплік є дотримання трьох типів синхронності: а) фонетична 

синхронність: вид синхронізації, пов’язаний з артикуляційними рухами рота; б) 

семантична синхронність: діалог, перекладений цільовою мовою, має означати 

те саме, що й відповідний діалог мовою оригіналу; в) синтаксична 

синхронність: маніпуляції з порядком слів у реченні (кінорепліці) задля 

успішності укладання реплік. 

7. Цим дослідженням доведено доцільність тактик субтитрування, 

націлених на передачу гумору в кінокомедіях через якомога точніший переклад 

ідіолекту, звуконаслідування та графонів оригіналу. Ці тактики ми використали 

під час субтитрування кінофільмів, де присутні персонажі, що з різних причин 
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невпевнено розмовляють (як от француз, що розмовляє англійською у фільмі 

«Вихід через сувенірну крамницю»). Враховуючи проблеми головного героя з 

англійською мовою і комедійність фільму, ми здійснили спробу передати в 

субтитрах ідіолект згаданого персонажа – те, як він довго думає над кожним 

словом, як довго він вибудовує і формулює речення – а саме, його паузи 

хезитації у мові. Зазвичай передачею таких тонкощів у субтитрах радять 

нехтувати, але ми довели, що передача їх у субтитрах лише додає фільму 

необхідної комедійності. 

8. У субтитруванні неприродних, штучних звуконаслідувань 

безальтернативним варіантом є звуконаслідувальне словотворення, 

застосування якого в українському перекладі субтитрів обґрунтовано в одній з 

частин цього розділу. У фільмі «Вихід через сувенірну крамницю» трапляється 

ціла низка звуконаслідувань фотоапарата й автомобіля. Українські кіноглядачі 

часто не сприймають новотворів у перекладах, утім, через те, що активний 

словниковий запас звуконаслідувань в українській мові не надто широкий, – 

особливо це стосується звуконаслідування роботи сучасних пристроїв, – 

звуконаслідувальне словотворення тут неминуче. 

9.  Оскільки основна мета якісного кіноперекладу українською в умовах 

навмисної маргіналізації нашої мови – показати розмаїття розмовного її стилю, 

заохотити людей до вживання її у повсякденному житті, необхідним є 

максимального дотримання у кіноперекладі розмовного стилю реплік. 

10. Задля необхідного скорочення субтитра варто застосовувати 

якнайрізноманітніші ситуативні тактики. З нашого особистого досвіду, 

найефективнішими з них є такі: вживати якнайкоротших мовних зворотів задля 

економії місця; використовувати багатозначність, характерну дуже багатьом 

англійським словам; користуватися відсутністю в українській мові частого 

вживання присвійних займенників; обходитися якомога менш повною 

граматичною структурою речення; часто ігнорувати часові маркери; 
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порушувати синтаксичну структуру речень. Тим не менш, слід не випускати з 

уваги, що у субтитруванні не варто переривати цілісність думки персонажа у 

рядку субтитра – навіть за необхідності максимально скорочувати рядок. 

11. Визначальною є важливість кіноперекладу як націєтворчого 

елемента, оскільки кінематограф – чи не найпопулярніший сучасний вид 

мистецтва серед аудиторій різного віку, а і наявність власного кінематографу, і 

можливість ознайомлення зі світовими його надбаннями, є одними з численних, 

очевидних, а тому аксіоматичних ознак процвітання культурної й освіченої 

нації, – що у наш бурхливий час переосмислення загальнолюдських цінностей 

відіграє визначну роль. 

12. Розроблена дисертантом наочна база українських візем на основі 

досліджень Дж. Осипи суттєво полегшує роботу над укладанням реплік. 
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ДОДАТОК А 

Глосарій основних термінів, використовуваних  

у цьому дисертаційному дослідженні 

 

1. Укладання реплік – це такий спосіб перекладу фільму, який 

забезпечує якомога повнішу синхронність між вимовленими звуками та 

відповідними рухами губ актора на телеекрані і вимовленими звуками 

та відповідними рухами губ актора дубляжу, таким чином зближуючи 

акторів на телеекрані з глядачами країни, чиєю мовою фільм 

демонструється, через враження, ніби актор і глядач розмовляють 

однією мовою. (Т. Малкович) 

2. Субтитрування – текстове супроводження відео мовою джерела, який 

дублює або доповнює звукову доріжку. (Т. Г. Лук`янова) 

3. Фонетична синхронія (фонетична синхронність) досягається тоді, 

коли рухи губ актора на екрані точно відтворюють звуки, які промовляє 

актор дубляжу в студії: не тільки словами, а й придиханням, бурчанням, 

криками і т.п. (Р. Паквін) 

4. Семантична синхронія (семантична синхронність) означає, що 

діалог, перекладений цільовою мовою, має означати те саме, що й 

відповідний діалог мовою оригіналу. (Р. Паквін) 

5. Синтаксична синхронія (синтаксична синхронність) – певні 

маніпуляції з порядком слів у реченні (репліці) задля успішності 

укладання репліки. (Т. Малкович) 

6. Драматична синхронія (драматична синхронність) – це ступінь 

реалістичності, з якою персонаж розмовляє в цільовій мові. (Р. Паквін) 

7. Синхронія ядер (синхронність ядер) стосується того, що рухи тіла, 

кивання, зведення брів чи жестикуляція мають завжди збігатися з 
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наголошеними складами у тексті, які у лінгвістиці називають ядрами. 

(Г.М. Люйкен) 

8. Фонетичний кластер – згідно з теорією фонетичних кластерів – 

одиниця кіноперекладу, що спирається на фонетичну синхронність. 

Кластерами можуть бути і одне слово, і частина слова, кілька слів або 

навіть ціле речення. Наприклад, кластер завдовжки у чотири 

англійських коротких слова може містити низку фонетичних 

відповідностей одному довгому українському слову. (Т. Малкович) 

9.  Візема – візуальна форма, яка спирається на чотири позиції 

мовленнєвого апарату: відкрита/закрита позиція щелепи і 

широка/вузька позиція губ. Віземи повинні обов’язково бути чітко 

відображені візуально. (Дж. Осипа)  

10.  Графон – навмисне порушення графічної форми слова, або 

словосполучення, з метою відображення його автентичного 

вимовляння. (В. А. Кухаренко) 

11.  Прописуючи часові характеристики фільму як «hours : minutes : seconds 

: frames» («години : хвилини : секунди : кадри»), ми використовуємо 

номерну схему, яка називається тайм-код. (К. Пірацці) 

12.  Потенційні еквіваленти – множинність слів/словосполучень-

еквівалентів цільової мови слову/словосполученню мови-джерела, яке 

підлягає перекладу. Такою множинністю професійний перекладач 

зазвичай володіє на ранньому етапі процесу перекладу 

слова/словосполучення мови-джерела цільовою мовою, - і ця 

множинність демонструє широту можливого вибору перекладачем у 

цільовій мові найточнішого еквівалента слову мови-джерела. (Т. 

Малкович) 

13.  Кінотекст – динамічна система звуковізуальних образів, чи 

динамічною системою пластичних форм, яка існує в екранних умовах 
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просторово-часових вимірів й аудіовізуальними засобами передає 

послідовність розвитку думки митця про світ і про себе. (Ю. М. Усов) 

14.  Знаки-ікони – формуються на основі подібності означального й 

означуваного. (Ч. Пірс) 

15.  Знаки-індекси – створюються через відношення суміжності між 

означальним й означуваним. (Ч. Пірс) 

16.  Знаки-символи – породжені встановленням зв'язку означального й 

означуваного, за умовною згодою. (Ч. Пірс) 

17.  Кінокод – мовний код, який складається з одиниць, які можна впізнати 

й виокремити, та способів їх організації. Відсутністю у мові такого 

коду, який був би спільним для всіх фільмів, ускладнюється 

класифікація кінофільму як тексту. (М.А. Єфремова) 

18.  Креолізований текст – особливий лінгвовізуальний феномен, текст, у 

якому вербальний і зображувальний компоненти утворюють одне 

візуальне, структурне, змістове і функціональне ціле, що забезпечує 

його комплексний, прагматичний вплив на адресата. (Ю. А.Сорокін) 

19.  Кінодіалог – особливий тип тексту, який характеризується і 

загальнотекстовими (інформативності, зв'язності, цільності, смислового 

членування, протекції і ретроспекції), і специфічно текстовими 

категоріями. (В.Є. Горшкова) 

20.  Кінодискурс - суцільний, пов'язаний текст, який є вербальним 

компонентом фільму в поєднанні з невербальними компонентами - 

аудіовізуальним рядом та іншими, важливими для ідейної завершеності 

фільму, екстралінгвальними факторами. (А. Н. Зарецька) 
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ДОДАТОК Б 

 

(NB: Тайм-код оригіналу та перекладу не збігаються, оскільки тайм-коди 

оригіналу проставлялися до іншого відеофайлу, ніж отриманий перекладачем – 

а таймінг обох відеофайлів відрізняється один від одного з незалежних від 

перекладача причин мінімум на одну секунду) 

 

«You Will Meet A Tall Dark Stranger» Part 1 «Ти зустрінеш таємничого незнайомця» Частина 1 

1 

00:01:51,012 --> 00:01:55,572 

Shakespeare said, 

 «Life was full of sound and fury, 

2 

00:01:55,652 --> 00:01:58,052 

 «and in the end, signified nothing.» 

3 

00:02:00,493 --> 00:02:02,972 

Okay, let's begin with Helena. 

4 

00:02:07,973 --> 00:02:10,133 

- Cristal Delgiorno? 

- Come in, my darling. 

5 

00:02:10,213 --> 00:02:11,893 

I'm Helena Shepridge. 

6 

00:02:11,973 --> 00:02:14,012 

- Ain't you beautiful? 

- Thank you. 

7 

00:02:14,094 --> 00:02:16,052 

Gabriella told me you wanted a reading. 

8 

00:02:16,453 --> 00:02:18,731 

She said you know the future. 

9 

00:02:19,372 --> 00:02:22,332 

I adore Gabriella. 

She's such a gifted masseuse. 

10 

1 

00:01:50,480 --> 00:01:55,080 

Шекспір сказав, що життя сповнене  

слів гучних, 

2 

00:01:55,120 --> 00:01:57,600 

і одразу додав, що воно геть безглузде. 

3 

00:01:59,960 --> 00:02:02,560 

Що ж, почнімо з Гелени. 

4 

00:02:07,440 --> 00:02:09,600 

-Крістал Дельджорно? 

-Заходьте, люба моя. 

5 

00:02:09,680 --> 00:02:11,400 

-Я Гелена Шепрідж. 

6 

00:02:11,440 --> 00:02:13,560 

-Яка ж ви гарна! 

-Дуже вам дякую. 

7 

00:02:13,600 --> 00:02:15,640 

Габріела казала, що ви прийшли на сеанс. 

8 

00:02:15,920 --> 00:02:18,280 

Вона казала, що ви віщуєте майбутнє. 

9 

00:02:18,840 --> 00:02:21,840 

Я обожнюю Габріелу. 

Масажистка з золотими руками. 

10 
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00:02:22,412 --> 00:02:25,052 

I must say, I've become addicted to those massages. 

11 

00:02:25,132 --> 00:02:28,052 

They're the only thing that 

relieves the throbbing in my neck. 

12 

00:02:28,132 --> 00:02:30,812 

Will it be cash or check, darling? 

Gabriella told you the fee? 

13 

00:02:30,893 --> 00:02:34,612 

Believe me, it's far less expensive. 

These fancy psychiatrists I've been seeing... 

14 

00:02:34,693 --> 00:02:37,052 

- Have a little seat, then. Make 

yourself comfy. – Thank you. 

15 

00:02:37,133 --> 00:02:40,212 

They sit there all stony-faced 

when you need help. 

16 

00:02:40,294 --> 00:02:44,332 

These horrible, horrible medications, 

they make me feel even more fidgety. 

17 

00:02:45,974 --> 00:02:48,293 

Is there something I could sip on? 

18 

00:02:49,334 --> 00:02:50,773 

Do you want a cup of tea? 

19 

00:02:51,294 --> 00:02:53,013 

Have you any sherry? 

20 

00:02:53,094 --> 00:02:55,573 

A little drinky. Scotch? 

21 

00:02:55,655 --> 00:02:57,373 

Even better. 

22 

00:02:58,655 --> 00:03:01,494 

I want to tell you something, darling. 

00:02:21,880 --> 00:02:24,560 

Так звикла вже до цих її масажів! 

11 

00:02:24,600 --> 00:02:27,560 

Тільки від них мені  

шия перестає тремтіти. 

12 

00:02:27,600 --> 00:02:30,320 

Заплатите готівкою, чи випишете чек? 

Габріела казала вам тариф? 

13 

00:02:30,360 --> 00:02:34,120 

Повірте, у вас таки в рази дешевше,  

ніж у моїх попередніх психіатрів. 

14 

00:02:34,160 --> 00:02:36,560 

-Сідайте, будь ласка, зручненько. 

-Дякую. 

15 

00:02:36,600 --> 00:02:39,680 

Приходиш по допомогу, а вони  

сидять з кам'яними обличчями... 

16 

00:02:39,760 --> 00:02:44,000 

виписують такі гидкі ліки,  

що я від них стаю ще нервовіша. 

17 

00:02:45,480 --> 00:02:47,880 

Чи є у вас щось випити? 

18 

00:02:48,800 --> 00:02:50,320 

Хочете чаю? 

19 

00:02:50,760 --> 00:02:52,520 

Ох, якби хересу... 

20 

00:02:52,560 --> 00:02:55,080 

То вам алкогольчику? Може, віскі? 

21 

00:02:55,120 --> 00:02:56,920 

Ой, це навіть краще. 

22 

00:02:58,120 --> 00:03:01,080 

Мушу вам, люба моя, дещо сказати. 
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23 

00:03:02,134 --> 00:03:04,254 

My first impression of you 

24 

00:03:06,055 --> 00:03:09,974 

is a woman 

who is constantly blaming herself. 

25 

00:03:10,056 --> 00:03:11,094 

Am I right? 

26 

00:03:12,934 --> 00:03:15,813 

You're being too hard on yourself, my darling. 

27 

00:03:17,334 --> 00:03:19,093 

Thank you. 

28 

00:03:21,734 --> 00:03:24,493 

Well, you're very perceptive. 

29 

00:03:25,574 --> 00:03:29,814 

When my husband walked out on me, 

I tried ending my life. 

30 

00:03:29,895 --> 00:03:32,334 

Well, I imagine Gabriella told you 

that little tale. 

31 

00:03:32,935 --> 00:03:34,814 

She's such a gossip. 

32 

00:03:35,335 --> 00:03:37,574 

I now realize that was foolish. 

33 

00:03:37,896 --> 00:03:40,055 

I have everything to live for. I do, don't I? 

34 

00:03:40,135 --> 00:03:42,854 

I mean, is that what you see? 

35 

00:03:42,936 --> 00:03:44,895 

I mean, do you see... 

36 

00:03:44,976 --> 00:03:47,015 

23 

00:03:01,640 --> 00:03:03,840 

Перше моє враження від вас... 

24 

00:03:05,520 --> 00:03:09,480 

Ви завжди у всьому звинувачуєте себе,  

правда ж? 

25 

00:03:09,520 --> 00:03:10,600 

правда ж? 

26 

00:03:12,400 --> 00:03:15,400 

Ви, дорогенька, надто критична до себе. 

27 

00:03:16,840 --> 00:03:18,680 

Дякую за віскі. 

28 

00:03:21,240 --> 00:03:24,120 

Ви, знаєте, як у воду дивитеся. 

29 

00:03:25,080 --> 00:03:29,320 

Коли мене покинув чоловік,  

я спробувала накласти на себе руки. 

30 

00:03:29,360 --> 00:03:31,920 

Я так розумію, Габріела вам  

усе вже розповіла. 

31 

00:03:32,440 --> 00:03:34,400 

То така пліткарка... 

32 

00:03:34,800 --> 00:03:37,160 

Я тільки зараз зрозуміла, що дурницю зробила. 

33 

00:03:37,400 --> 00:03:39,560 

В мене є задля чого жити, хіба ні? 

34 

00:03:39,600 --> 00:03:42,360 

Ви ж це «бачите»? 

35 

00:03:42,400 --> 00:03:44,440 

Тобто, ви ж зразу відчули... 

36 

00:03:44,480 --> 00:03:46,560 
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Is my future hopeful? 

37 

00:03:47,096 --> 00:03:48,375 

Shall I tell you something? 

38 

00:03:49,016 --> 00:03:52,895 

I wish you were sitting here with me 

because all I am seeing 

39 

00:03:52,977 --> 00:03:58,095 

is huge, cosmic waves 

moving towards you, of positive energy. 

40 

00:03:58,177 --> 00:04:02,016 

You're bathed in a rose light, my darling. 

41 

00:04:02,457 --> 00:04:05,894 

You've got nothing but good coming to you, 

I promise you. 

42 

00:04:07,256 --> 00:04:12,055 

Well, 40 years of marriage is a long time. 

One becomes terribly dependent. 

43 

00:04:12,136 --> 00:04:15,455 

My husband walked out on me 

for one simple reason, 

44 

00:04:15,536 --> 00:04:17,495 

I was too honest with him. 

45 

00:04:17,576 --> 00:04:20,295 

I refused to allow him to delude himself. 

46 

00:04:21,456 --> 00:04:24,656 

Meet Helena's ex-husband,  

Alfie Shepridge. 

47 

00:04:24,736 --> 00:04:29,696 

He woke in the middle of the night, 

pictured eternity, lay there in a cold sweat, 

48 

00:04:29,777 --> 00:04:32,736 

and has not been able 

Ну, в мене хоч не безнадійне майбутнє? 

37 

00:03:46,600 --> 00:03:47,920 

Я вам дещо скажу. 

38 

00:03:48,520 --> 00:03:52,440 

Я б вас попросила сісти до мене  

ближче, бо я поки що бачу тільки 

39 

00:03:52,480 --> 00:03:57,640 

як величезні хвилі позитивної  

космічної енергії накочуються на вас. 

40 

00:03:57,680 --> 00:04:01,680 

Та ви, люба, купаєтеся в рожевій життєдайній аурі! 

41 

00:04:01,960 --> 00:04:05,560 

До вас надходить тільки  

добра енергія, запевняю вас. 

42 

00:04:06,760 --> 00:04:11,600 

40 років подружнього життя це вже, знаєте, 

термін. Стаєш залежною від чоловіка.  

43 

00:04:11,640 --> 00:04:15,000 

Мій покинув мене 

з простої причини: 

44 

00:04:15,040 --> 00:04:17,000 

я була надто щира з ним. 

45 

00:04:17,080 --> 00:04:19,920 

Я не хотіла, щоб він займався самообманом. 

46 

00:04:20,960 --> 00:04:24,200 

А тепер зустрічайте: колишній  

чоловік Гелени, Альфі Шепрідж. 

47 

00:04:24,240 --> 00:04:29,240 

Якось він прокинувся посеред ночі,  

і як уявить вічність... 

48 

00:04:29,280 --> 00:04:32,280 

Лежить собі в холодному поті,  
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to get back to sleep since. 

49 

00:04:32,817 --> 00:04:35,696 

Suddenly, it became 

all jogging and health foods. 

50 

00:04:35,778 --> 00:04:37,977 

And give me one more set of 12. 

51 

00:04:39,497 --> 00:04:41,817 

- I can't, I've had enough. 

- One, two... 

52 

00:04:41,898 --> 00:04:43,697 

- Alfie, you're doing too much. 

- ...three, four... 

53 

00:04:43,778 --> 00:04:44,857 

- You'll kill your back again. 

- ...five... 

54 

00:04:44,938 --> 00:04:46,657 

- He thinks he's 21! 

- ...six. 

55 

00:04:46,738 --> 00:04:48,617 

Those days are over. 

You're not a young man anymore. 

56 

00:04:48,698 --> 00:04:49,657 

Jesus. 

57 

00:04:49,738 --> 00:04:51,177 

You do push-ups, 

58 

00:04:51,259 --> 00:04:53,217 

but the clock still ticks. You can't fight time. 

59 

00:04:53,299 --> 00:04:55,577 

You see? 

She already has me dead and buried. 

60 

00:04:55,659 --> 00:04:57,818 

But there's longevity in my genes, 

а той сон як рукою зняло. 

49 

00:04:32,320 --> 00:04:35,240 

Відтоді він зациклився тільки на  

біганні і на здоровій їжі. 

50 

00:04:35,280 --> 00:04:37,560 

Давайте ще дванадцять разів! 

51 

00:04:39,000 --> 00:04:41,360 

-Я вже не можу, досить з мене. 

-Раз, два, 

52 

00:04:41,400 --> 00:04:43,240 

-Альфі, досить вже, 

-три, чотири... 

53 

00:04:43,280 --> 00:04:44,400 

-знов надірвеш спину. 

-П'ять... 

54 

00:04:44,480 --> 00:04:46,200 

-Він думає, що йому 21! 

-Шість...  

55 

00:04:46,240 --> 00:04:48,200 

Пройшла вже молодість!  

Ти вже в літах. 

56 

00:04:48,240 --> 00:04:49,240 

Боже мій... 

57 

00:04:49,280 --> 00:04:50,720 

Відтискається він! 

58 

00:04:50,760 --> 00:04:52,720 

Та ж час на місці не стоїть. 

59 

00:04:52,800 --> 00:04:55,120 

Подивіться на неї!  

Вона вже мені могилу копає! 

60 

00:04:55,160 --> 00:04:57,360 

У мене в родині всі довгожителі. 
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and that's what counts. 

62 

00:05:00,057 --> 00:05:01,696 

Poor Helena. 

63 

00:05:01,777 --> 00:05:04,376 

She didn't understand 

that truth is not beauty, 

64 

00:05:04,457 --> 00:05:07,177 

as the poet said, but quite the opposite. 

65 

00:05:07,257 --> 00:05:08,257 

Alfie dumped her. 

66 

00:05:08,698 --> 00:05:11,977 

He bought a sports car. 

He took a flashy bachelor pad. 

67 

00:05:12,058 --> 00:05:14,857 

Had his teeth whitened and his skin darkened. 

68 

00:05:19,418 --> 00:05:21,978 

And Helena? She took it like a trouper. 

69 

00:05:22,058 --> 00:05:25,498 

She had a nervous breakdown 

and popped 40 sleeping pills. 

70 

00:05:25,578 --> 00:05:29,618 

She has become the official burden 

of her only child, Sally. 

71 

00:05:29,699 --> 00:05:32,298 

Sally, who married Roy. 

72 

00:05:32,659 --> 00:05:34,619 

My daughter married badly. 

74 

00:05:37,340 --> 00:05:40,138 

He graduated from medical school 

to give it all up to become a writer. 

75 

00:05:40,220 --> 00:05:45,179 

Гени мають значення. 

62 

00:04:59,600 --> 00:05:01,280 

Бідолашна Гелена  

63 

00:05:01,320 --> 00:05:03,920 

не розуміла, що правда –  

це не краса, 

64 

00:05:03,960 --> 00:05:06,720 

як сказав Джон Кітс, а зовсім протилежна штука. 

65 

00:05:06,760 --> 00:05:07,800 

Альфі її покинув,  

66 

00:05:08,200 --> 00:05:11,520 

купив собі спорткар і  

шикарну холостяцьку квартиру. 

67 

00:05:11,560 --> 00:05:14,480 

Відбілив собі зуби і активно ходив у солярій. 

68 

00:05:18,920 --> 00:05:21,520 

А нашу відважну Гелену це геть підірвало. 

69 

00:05:21,560 --> 00:05:25,080 

Вона впала в депресію,  

ковтала по 40 таблеток снодійного на день. 

70 

00:05:25,120 --> 00:05:29,160 

Тепер Гелена стала офіційним 

тягарем для власної дочки, Саллі, 

71 

00:05:29,200 --> 00:05:31,920 

яка вийшла заміж за Роя. 

72 

00:05:32,160 --> 00:05:36,640 

А той Рой навіть мізинця її не вартий. 

74 

00:05:36,840 --> 00:05:39,720 

Уявляєте, закінчити медичний інститут  

і стати письменником! 

75 

00:05:39,760 --> 00:05:44,760 
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He's had one successful novel 

and since then, he's failed over and over! 

76 

00:05:45,260 --> 00:05:48,699 

He's a one-book phenomenon. 

He can't accept that! Am I right? 

77 

00:05:48,780 --> 00:05:52,538 

I mean, do you see a future for him, 

or was he just lucky the first time around? 

78 

00:05:52,618 --> 00:05:55,497 

I want you to bring me something of his: 

79 

00:05:55,579 --> 00:06:00,138 

like a scarf or a glove or a T-shirt, all right, darling? 

80 

00:06:00,379 --> 00:06:01,978 

I pay their bills! 

81 

00:06:02,059 --> 00:06:04,219 

Sally can't survive on what she earns. 

82 

00:06:04,299 --> 00:06:06,539 

He doesn't work 

so he can stay at home and write. 

83 

00:06:06,619 --> 00:06:09,218 

He's been working on 

the same bloody novel for years. 

84 

00:06:09,619 --> 00:06:12,779 

It's not entirely true, 

what Helena tells her swami. 

85 

00:06:12,860 --> 00:06:15,259 

Roy tried a while ago to earn money. 

87 

00:06:17,460 --> 00:06:19,899 

He just wasn't much of a chauffeur. 

88 

00:06:22,701 --> 00:06:24,419 

I've had it with that goddamned job. 

89 

Ну, написав він один гарний роман,  

а кожен наступний – то повний провал. 

76 

00:05:44,800 --> 00:05:48,280 

Письменник однієї книжки, як кажуть.  

Він такої репутації не хоче, правда? 

77 

00:05:48,320 --> 00:05:52,120 

Тобто, ну, ви ж бачите його перспективи,  

чи вже ніщо не врятує? 

78 

00:05:52,160 --> 00:05:55,080 

Мені треба якусь його річ: 

79 

00:05:55,120 --> 00:05:59,880 

шарф, рукавичку, футболку... 

80 

00:05:59,920 --> 00:06:01,560 

Я всі їхні рахунки сплачую! 

81 

00:06:01,600 --> 00:06:03,800 

Саллі не вистачає її зарплатні. 

82 

00:06:03,840 --> 00:06:06,120 

А він спеціально не працює –  

цілими днями сидить удома і пише. 

83 

00:06:06,160 --> 00:06:08,840 

Вже роками пише 

той дурний роман. 

84 

00:06:09,160 --> 00:06:12,320 

Гелена трохи прибріхує  

своїй наставниці.  

85 

00:06:12,360 --> 00:06:16,960 

Не те, щоб Рой зовсім не намагався заробити... 

87 

00:06:17,000 --> 00:06:19,560 

Просто водій з нього ніякий. 

88 

00:06:22,240 --> 00:06:24,000 

Ну все, мені вже ця робота в печінках сидить. 

89 
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00:06:24,501 --> 00:06:26,460 

- What? 

- That's it, I quit! 

90 

00:06:26,541 --> 00:06:29,180 

Please, Roy, not this conversation again! 

91 

00:06:29,261 --> 00:06:31,540 

What are you doing home, anyway? 

92 

00:06:31,621 --> 00:06:33,021 

What happened? 

93 

00:06:33,101 --> 00:06:35,020 

I had an accident today. 

I smashed up the car. 

94 

00:06:35,102 --> 00:06:36,141 

What? 

95 

00:06:36,221 --> 00:06:39,660 

I can't write all night 

and then drive in the daytime! 

96 

00:06:39,742 --> 00:06:41,541 

- I fell asleep at the wheel. 

- Oh, God. 

97 

00:06:41,622 --> 00:06:43,901 

Well, are you okay? Did anyone get hurt? 

98 

00:06:43,982 --> 00:06:46,779 

Look, I need time to work on my book. 

00:06:24,040 --> 00:06:26,040 

-Що? 

-Це кінець, я звільняюся! 

90 

00:06:26,080 --> 00:06:28,760 

Рой, ну не починай знову... 

91 

00:06:28,800 --> 00:06:31,120 

А чому ти вдома? 

92 

00:06:31,160 --> 00:06:32,600 

Що сталося? 

93 

00:06:32,640 --> 00:06:34,600 

Аварія сталася.  

Я розбив машину. 

94 

00:06:34,640 --> 00:06:35,720 

Що? 

95 

00:06:35,760 --> 00:06:39,240 

Ну не можу я писати всю ніч,  

а потім шоферувати цілий день. 

96 

00:06:39,280 --> 00:06:41,120 

-Засинаю за кермом. 

-Боже милий. 

97 

00:06:41,160 --> 00:06:43,480 

Ти цілий? Хтось постраждав? 

98 

00:06:43,520 --> 00:06:46,440 

Мені бракує часу на мій роман. 

 

«You Will Meet A Tall Dark Stranger» Part 2 «Ти зустрінеш таємничого незнайомця» Частина 2 

270 

00:17:11,922 --> 00:17:14,202 

She's an actress! Half his age! 

271 

00:17:14,282 --> 00:17:16,201 

This is all for the good. 

272 

00:17:16,282 --> 00:17:21,202 

270 

00:17:11,640 --> 00:17:13,960 

Вона актриса! Вдвічі молодша за нього! 

271 

00:17:14,000 --> 00:17:15,960 

Це на краще! 

272 

00:17:16,000 --> 00:17:20,960 
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I've got a strong feeling that this is 

a positive turning point in your life. 

273 

00:17:21,283 --> 00:17:25,682 

But where is my life heading? 

I need direction. 

274 

00:17:26,923 --> 00:17:31,560 

- Is my future as empty as I feel it is? 

- Listen. This is a pivotal moment. 

275 

00:17:31,641 --> 00:17:34,441 

Now, you've got several paths to choose from. 

276 

00:17:34,521 --> 00:17:36,561 

You've got to make sure you choose the right one. 

277 

00:17:36,642 --> 00:17:40,000 

My darling! I'm seeing you triumphing. 

278 

00:17:41,282 --> 00:17:43,282 

I'm seeing you with a new love. 

279 

00:17:43,362 --> 00:17:47,122 

- What, a new love for me? 

- I can see it! I can see it! 

280 

00:17:47,202 --> 00:17:51,602 

This development in your husband's life 

can only be favorable to you. 

281 

00:17:51,682 --> 00:17:54,002 

You're saying I shall meet a new love? 

282 

00:17:54,083 --> 00:17:55,962 

And I'll tell you something else. 

283 

00:17:56,042 --> 00:18:00,123 

Your husband will never love 

this woman he's marrying 

284 

00:18:00,203 --> 00:18:02,122 

as much as he loved you. 

Я відчуваю, що це неймовірно 

позитивний поворот у вашому житті. 

273 

00:17:21,000 --> 00:17:25,600 

Але куди воно мене веде, моє життя? 

Мені треба... треба якийсь напрямок. 

274 

00:17:26,640 --> 00:17:31,320 

-Моє майбутнє таке порожнє, як я собі уявляю? 

-Слухайте, та це ключовий момент! 

275 

00:17:31,360 --> 00:17:34,200 

У вас на вибір кілька шляхів. 

276 

00:17:34,240 --> 00:17:36,320 

Вам треба вибрати правильний.  

277 

00:17:36,360 --> 00:17:39,880 

Моя дорогесенька, та я бачу ваш тріумф! 

278 

00:17:41,000 --> 00:17:43,080 

Бачу вас з новим коханим. 

279 

00:17:43,120 --> 00:17:46,920 

-Що? Я з новим коханим? 

-Я це бачу, бачу! 

280 

00:17:46,960 --> 00:17:51,360 

Оце все з вашим чоловіком –  

воно вам на користь. 

281 

00:17:51,440 --> 00:17:53,760 

Ви кажете, що я зустріну нову любов? 

282 

00:17:53,800 --> 00:17:55,720 

Та я вам більше скажу. 

283 

00:17:55,760 --> 00:17:59,920 

Ваш чоловік ніколи не покохає  

цю майбутню дружину 

284 

00:17:59,960 --> 00:18:01,920 

так, як кохав вас. 
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«You Will Meet A Tall Dark Stranger» Part 3 «Ти зустрінеш таємничого незнайомця» Частина 3 

426 

00:26:06,658 --> 00:26:09,338 

So, you've actually just met. 

427 

00:26:10,099 --> 00:26:12,138 

Well, we've spent every day together.  

428 

00:26:12,219 --> 00:26:13,578 

- And can you blame me? 

429 

00:26:13,659 --> 00:26:17,898 

I mean, I was besotted with 

charming Charmaine from the very first day 

431 

00:26:20,619 --> 00:26:21,618 

So that's... 

432 

00:26:21,700 --> 00:26:22,899 

So, how did you meet? 

433 

00:26:23,540 --> 00:26:26,217 

A mutual acquaintance introduced us. 

That's how we met. 

435 

00:26:27,818 --> 00:26:30,177 

Here, Alfie was not being truthful. 

436 

00:26:30,258 --> 00:26:33,458 

Technically, maybe, 

but that wasn't the whole story. 

437 

00:26:35,379 --> 00:26:36,898 

- Hello. 

- Come in. 

438 

00:26:39,459 --> 00:26:42,138 

So, you're Charmiane. 

439 

00:26:42,219 --> 00:26:44,298 

- Charmaine. 

- Charmiane. 

440 

00:26:44,379 --> 00:26:48,178 

426 

00:26:06,520 --> 00:26:09,320 

То ви, фактично, щойно зустрілися? 

427 

00:26:09,960 --> 00:26:12,040 

Ну, ми щодня були разом, 

428 

00:26:12,080 --> 00:26:13,480 

що ж тут поробиш. 

429 

00:26:13,520 --> 00:26:17,800 

Мене, знаєте, причарувала чарівна Шарман... 

З першого погляду. 

431 

00:26:20,480 --> 00:26:21,520 

То це, знаєте, так... 

432 

00:26:21,560 --> 00:26:22,800 

То як ви познайомилися? 

433 

00:26:23,400 --> 00:26:26,120 

Через спільного знайомого. 

Він нас звів. 

435 

00:26:27,720 --> 00:26:30,080 

А ось тут Альфі й прибрехав. 

436 

00:26:30,120 --> 00:26:33,480 

Воно, може, так і було,  

але й не зовсім так. 

437 

00:26:35,280 --> 00:26:36,840 

-Привіт. 

-Привіт. Заходь. 

438 

00:26:39,320 --> 00:26:42,040 

-То ти Шармен? 

439 

00:26:42,080 --> 00:26:44,200 

-Шарман.  

-Шарман. 

440 

00:26:44,240 --> 00:26:48,200 
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Sorry. Come in. 

Yeah, he said you were very pretty. 

441 

00:26:50,099 --> 00:26:52,419 

- My body's how I make my living, isn't it? 

442 

00:26:52,500 --> 00:26:55,019 

- I'm always working out. 

- Good. Well, me, too. 

443 

00:26:55,100 --> 00:26:56,979 

Look, feel this. 

444 

00:26:59,821 --> 00:27:02,059 

- Not bad. 

- You're buff, ain't you? 

446 

00:27:03,901 --> 00:27:06,380 

- Would you like a drink? 

- Yeah. All right. 

447 

00:27:06,460 --> 00:27:08,100 

Good. Okay. 

448 

00:27:09,501 --> 00:27:12,300 

Geoffrey Sweeney gave me your number. 

450 

00:27:14,101 --> 00:27:16,220 

- Geoffrey... 

- Yes. 

451 

00:27:16,301 --> 00:27:20,298 

- God, I know millions of Geoffreys. 

- Oh, yeah? Well, doesn't matter. 

452 

00:27:21,140 --> 00:27:23,059 

You have to forgive me 

if I seem a little awkward, 

453 

00:27:23,140 --> 00:27:26,099 

- but I don't usually do this sort of thing. 

- Right. 

454 

00:27:26,860 --> 00:27:30,380 

Вибач. Заходь сюди. 

Мій друг сказав, що ти нічогенька. 

441 

00:26:49,960 --> 00:26:52,360 

Ну, я ж таки тілом заробляю, знаєш? 

442 

00:26:52,400 --> 00:26:54,960 

-Фізкультура, все таке... 

-Ага. Чудово. Я теж займаюся. 

443 

00:26:55,000 --> 00:26:56,960 

Ось, дивися, помацай. 

444 

00:26:59,720 --> 00:27:02,040 

Ого, непогано! 

А ти підтягнутий, ге? 

446 

00:27:03,760 --> 00:27:06,320 

-Вип'єш чогось? 

- Ага. 

447 

00:27:06,360 --> 00:27:08,080 

Добре, чудово. 

448 

00:27:09,400 --> 00:27:12,200 

Джефрі Свіні дав мені твій номер. 

450 

00:27:14,000 --> 00:27:16,120 

-Джефрі? 

-Так. 

451 

00:27:16,160 --> 00:27:20,360 

-Та я стільки тих Джефрів знала... 

-Ну добре, це не має значення. 

452 

00:27:21,040 --> 00:27:23,000 

Ти вже вибач,  

якщо я трохи дивак,  

453 

00:27:23,040 --> 00:27:26,120 

але я цим, знаєш, дуже вже рідко грішу. 

-Ясно. 

454 

00:27:26,760 --> 00:27:30,280 
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I assume it's hygienic and all, 

you know what I mean? 

455 

00:27:30,460 --> 00:27:32,339 

- Hygienic? 

- Yeah. 

456 

00:27:33,821 --> 00:27:36,619 

- Are you having a laugh? 

- No, I'm just checking. 

457 

00:27:36,701 --> 00:27:38,900 

I won't give you AIDS, 

if that's what you mean. 

458 

00:27:38,981 --> 00:27:41,820 

No, I wasn't thinking about AIDS.  

God, no. 

459 

00:27:41,901 --> 00:27:43,620 

There's a man in my firm who's got herpes. 

460 

00:27:43,702 --> 00:27:46,620 

- No, relax, don't have to worry. 

461 

00:27:46,702 --> 00:27:50,901 

Basically, I'm an actress. 

I'm just doing this part-time. 

462 

00:27:50,982 --> 00:27:54,901 

Good. You look pretty. Okay. 

463 

00:27:56,262 --> 00:27:59,141 

- Shall we settle the business? 

- Oh, yeah. Okay. 

464 

00:27:59,222 --> 00:28:02,021 

- They told you it was 350, yeah? 

- Yeah, okay. 

465 

00:28:02,102 --> 00:28:04,981 

Here's 500, and you can keep the change. 

All right? 

466 

Це ж усе гігієнічно? 

Ну, ти знаєш. 

455 

00:27:30,320 --> 00:27:32,280 

-Гігієнічно? 

-Ага. 

456 

00:27:33,720 --> 00:27:36,560 

-Знущаєшся? 

-Та ні, перевіряю. 

457 

00:27:36,600 --> 00:27:38,840 

Ну, від мене СНІД не підхопиш,  

якщо ти про це. 

458 

00:27:38,880 --> 00:27:41,760 

Та ні, я й не думав про СНІД,  

та ти що, та ні! 

459 

00:27:41,800 --> 00:27:43,560 

На моїй фірмі один хлопець має герпес. 

460 

00:27:43,600 --> 00:27:46,560 

Розслабся і отримуй задоволення. 

461 

00:27:46,600 --> 00:27:50,840 

Направду, я актриса.  

А це я просто підробляю так. 

462 

00:27:50,880 --> 00:27:55,000 

Чудово. Ну, ти гарненька. 

463 

00:27:56,160 --> 00:27:59,080 

-Може, ми якось...ну, спочатку гроші, нє? 

-Добре. 

464 

00:27:59,120 --> 00:28:01,960 

-Тобі ж сказали 350, так? 

-Так, добре. 

465 

00:28:02,000 --> 00:28:04,920 

Маєш 500, решту залиш собі,  

добре? 

466 
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00:28:05,063 --> 00:28:07,142 

Oh, thank you. 

467 

00:28:07,223 --> 00:28:10,142 

I mean, you know, I wasn't thinking about AIDS. 

469 

00:28:16,582 --> 00:28:18,781 

- Shall we get on with it? 

- What? 

470 

00:28:18,861 --> 00:28:21,661 

- Do you want to get on with it? 

- Yeah. 

472 

00:28:29,342 --> 00:28:32,902 

- Forty years is a long time to be married. 

- Yeah, it's almost half a century. 

473 

00:28:32,982 --> 00:28:36,742 

What happened is that my wife, Helena, 

she allowed herself to become old, 

474 

00:28:36,823 --> 00:28:38,223 

and I wasn't prepared to accept that nonsense. 

476 

00:28:39,704 --> 00:28:41,743 

- Because you're as old as, or as young as you feel. 

- Oh, definitely. 

477 

00:28:41,824 --> 00:28:43,863 

And I'm not prepared for the graveyard 

or the scrap yard yet. 

478 

00:28:43,944 --> 00:28:46,504 

- Do you need any help? 

- No. 

479 

00:28:46,584 --> 00:28:48,424 

I find older guys very sexy. 

480 

00:28:48,504 --> 00:28:51,144 

Well, we're experienced, and... 

00:28:04,960 --> 00:28:07,080 

Дякую. 

467 

00:28:07,120 --> 00:28:10,160 

Я ж не думав про СНІД, знаєш. 

469 

00:28:16,480 --> 00:28:18,720 

-То що, до справи? 

-Га? 

470 

00:28:18,760 --> 00:28:21,680 

-Поваляємося? 

-Угу. 

472 

00:28:29,240 --> 00:28:32,840 

-40 років шлюбу – це серйозно. 

-Майже півстоліття. 

473 

00:28:32,880 --> 00:28:36,680 

Це все Гелена, 

вона змирилася з тим, що стара, 

474 

00:28:36,720 --> 00:28:38,160 

а я не був готовий до цієї дурні. 

476 

00:28:39,600 --> 00:28:41,720 

Головне, як ти почуваєшся. 

- Це точно. 

477 

00:28:41,760 --> 00:28:43,800 

Я ще в могилу не дуже прагну, 

та й на металолом ще зарано. 

478 

00:28:43,840 --> 00:28:46,480 

-Допомогти? 

-Нє. 

479 

00:28:46,520 --> 00:28:48,400 

Старички збуджують мене найбільше. 

480 

00:28:48,440 --> 00:28:51,120 

У нас таких, знаєш, досвід є. 
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860 

00:51:51,588 --> 00:51:52,747 

Am I disturbing you? 

861 

00:51:52,828 --> 00:51:55,228 

Mum, can't you call sometimes 

before you come over? 

862 

00:51:55,308 --> 00:51:56,788 

I've got a horrible headache. 

863 

00:51:56,869 --> 00:51:59,547 

- Migraines are tension, darling. 

- Yes, I know what migraines are! 

864 

00:51:59,629 --> 00:52:02,388 

And I need to change my life. 

865 

00:52:02,469 --> 00:52:05,348 

You shouldn't be working. 

You should be raising a family. 

866 

00:52:05,430 --> 00:52:07,668 

I really don't want 

to discuss this right now, Mum. 

867 

00:52:07,750 --> 00:52:09,949 

Well, I've come to share an incredible insight. 

868 

00:52:10,029 --> 00:52:13,268 

I've spent two hours with Cristal Delgiorno, 

two riveting hours. 

869 

00:52:13,350 --> 00:52:14,429 

I'm not in the mood. 

870 

00:52:14,509 --> 00:52:17,029 

I'm just not in the mood 

to get into any of that right now. 

871 

00:52:17,110 --> 00:52:18,107 

Can I help myself to a drink? 

872 

00:52:18,188 --> 00:52:19,867 

860 

00:51:51,880 --> 00:51:53,080 

Я невчасно? 

861 

00:51:53,120 --> 00:51:55,560 

Мамо, ти можеш  

іноді попереджати? 

862 

00:51:55,600 --> 00:51:57,120 

У мене голова аж тріщить. 

863 

00:51:57,160 --> 00:51:59,880 

-Мігрень, люба моя, від напруження. 

-Я чудово знаю, від чого мігрень! 

864 

00:51:59,920 --> 00:52:02,720 

Я хочу змінити життя. 

865 

00:52:02,760 --> 00:52:05,680 

Тобі не можна працювати.  

Тобі треба виховувати дітей. 

866 

00:52:05,720 --> 00:52:08,000 

Бачиш, я не в настрої  

про це говорити. 

867 

00:52:08,040 --> 00:52:10,280 

Я прийшла поділитися осяянням. 

868 

00:52:10,320 --> 00:52:13,640 

Дві години сеансу Крістал, 

дві чарівні години. 

869 

00:52:13,680 --> 00:52:14,760 

Я зовсім не маю настрою.  

870 

00:52:14,800 --> 00:52:17,400 

Я зовсім не маю настрою 

це зараз слухати. 

871 

00:52:17,440 --> 00:52:18,440 

Можна мені випити? 

872 

00:52:18,480 --> 00:52:20,240 
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For some reason, 

I love your brand of whiskey. 

873 

00:52:19,948 --> 00:52:21,387 

I'm not normally a whiskey drinker. 

874 

00:52:21,469 --> 00:52:23,867 

Well, that's it. They 

rejected my novel. 

875 

00:52:23,948 --> 00:52:26,187 

- Roy. 

- They don't think it comes off. 

876 

00:52:26,269 --> 00:52:28,388 

Not my best work, try harder. 

877 

00:52:28,869 --> 00:52:31,468 

After all this time, leaving you dangling like that. 

878 

00:52:31,549 --> 00:52:34,148 

I can't try harder. That's all I have in me. 

879 

00:52:34,230 --> 00:52:36,829 

You gave them sections to read. 

They seemed okay with it. 

880 

00:52:36,909 --> 00:52:39,509 

They seemed to like sections, but the whole book... 

881 

00:52:39,589 --> 00:52:41,788 

- Can I tell you an insight? 

- What? What is it? 

882 

00:52:41,870 --> 00:52:44,509 

Well, I know you're going to pooh-pooh this, Roy, 

883 

00:52:44,590 --> 00:52:45,909 

being so scientific minded, 

884 

00:52:45,990 --> 00:52:49,269 

but it turns out that I've lived before. 

885 

00:52:49,350 --> 00:52:50,869 

Мені якось припав  

до душі твій віскі. 

873 

00:52:20,280 --> 00:52:21,720 

Я віскі так не п'ю, а тут... 

874 

00:52:21,760 --> 00:52:24,200 

Все, кінець всім сподіванням,  

мені відмовило видавництво. 

875 

00:52:24,240 --> 00:52:26,560 

-Бідний Рой. 

-Кажуть, що я не повністю втілив свій задум. 

876 

00:52:26,600 --> 00:52:28,800 

Не найкраща, хлопче, робота, піднатужся. 

877 

00:52:29,160 --> 00:52:31,800 

Стільки тебе промучити, і отак! 

878 

00:52:31,840 --> 00:52:34,480 

Я вже не піднатужуся, краще просто не можу. 

879 

00:52:34,520 --> 00:52:37,200 

Ти ж давав їм розділи,  

їм подобалося! 

880 

00:52:37,240 --> 00:52:39,880 

Розділи – так, але не вся книжка! 

881 

00:52:39,920 --> 00:52:42,120 

-Можна поділитися осяянням? 

-Ну що за осяяння? 

882 

00:52:42,160 --> 00:52:44,840 

Я знаю, Рой, що ти це так профукаєш, 

883 

00:52:44,880 --> 00:52:46,240 

ти ж у нас науковець, і все таке, але 

884 

00:52:46,320 --> 00:52:49,600 

виявилося, що в мене були минулі життя. 

885 

00:52:49,640 --> 00:52:51,240 
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No. No, Mother! 

886 

00:52:50,951 --> 00:52:54,230 

No, I've existed before in other 

incarnations! Cristal is certain of it. 

887 

00:52:54,310 --> 00:52:56,910 

Look, Helena, I'm not in the mood 

for that crap right now, okay? 

889 

00:52:58,191 --> 00:53:01,590 

But you will be in the mood when you 

realize the importance of that fact. 

890 

00:53:01,671 --> 00:53:03,830 

If it's so for me, it's so for everyone. 

You, as well. 

891 

00:53:03,911 --> 00:53:05,510 

Make her shut up, Sally. 

I'm going to kill her. 

892 

00:53:05,591 --> 00:53:09,431 

Please, let's not get ugly here. 

Mum, he just got some really bad news. 

893 

00:53:09,511 --> 00:53:13,269 

If you mean the rejection of that 

silly book, I tried to prepare you for it. 

894 

00:53:13,350 --> 00:53:14,309 

Cristal predicted it. 

895 

00:53:14,390 --> 00:53:16,029 

I was sure the book came off fine. 

896 

00:53:16,110 --> 00:53:17,589 

Am I that blind about my own work? 

897 

00:53:17,670 --> 00:53:20,550 

Cristal says your future is not in the arts. 

898 

00:53:20,630 --> 00:53:22,429 

I'm telling you, Sally, get her out of here! Out! 

О, ні! Мамо, тільки не зараз! 

886 

00:52:51,280 --> 00:52:54,560 

Уявляєте, я мала реінкарнації! 

Крістал впевнена. 

887 

00:52:54,600 --> 00:52:57,240 

Гелено, я ваше лайно слухати зараз 

не хочу, добре? 

889 

00:52:58,520 --> 00:53:01,920 

Добре, але коли ти осягнеш  

важливість реінкарнації... 

890 

00:53:01,960 --> 00:53:04,200 

Це ж так важливо знати –  

мені, тобі, всім нам. 

891 

00:53:04,240 --> 00:53:05,880 

Саллі, заткни її будь ласка,  

бо я її вб'ю. 

892 

00:53:05,920 --> 00:53:09,800 

Рой, вгамуйся.  

Мамо, йому щойно сказали погану новину. 

893 

00:53:09,840 --> 00:53:13,640 

Якщо книжку відхилили, то я його 

готувала до цього. 

894 

00:53:13,680 --> 00:53:14,680 

Крістал все передбачила. 

895 

00:53:14,720 --> 00:53:16,400 

Я був упевнений, що книжка пройде «на ура». 

896 

00:53:16,440 --> 00:53:17,920 

Чи ж я власну книжку не можу оцінити? 

897 

00:53:17,960 --> 00:53:20,920 

Крістал каже, що твоє майбутнє не в мистецтві. 

898 

00:53:20,960 --> 00:53:22,800 

Саллі, прошу, виведи її звідси! 
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899 

00:53:22,510 --> 00:53:26,109 

Well, what's wrong with medicine? 

You have the education. 

900 

00:53:26,191 --> 00:53:29,590 

If writing is not in your future, 

medicine is a noble way to earn a living. 

901 

00:53:29,671 --> 00:53:31,430 

Okay, all right... Are you thick? 

902 

00:53:31,511 --> 00:53:34,870 

I am never going to be a doctor, okay? 

That boat sailed years ago, okay? 

903 

00:53:34,951 --> 00:53:38,951 

You got it? Maybe I'll be a chauffeur or a messenger. 

904 

00:53:39,032 --> 00:53:41,671 

So, your daughter married badly. 

Now can you get the hell out? 

899 

00:53:22,840 --> 00:53:26,480 

Чим тобі медицина немила? 

Ти ж маєш освіту! 

900 

00:53:26,520 --> 00:53:29,960 

Якщо вже література – не твоє, то медицина 

дуже навіть шляхетний спосіб заробітку. 

901 

00:53:30,000 --> 00:53:31,800 

Слухайте...чи ви сказилися? 

902 

00:53:31,840 --> 00:53:35,240 

Я ніколи в житті не буду лікарем! 

Цей поїзд уже кілька років як поїхав, ясно?! 

903 

00:53:35,280 --> 00:53:39,320 

Буду водієм, не знаю, кур'єром. 

904 

00:53:39,360 --> 00:53:42,040 

Ваша дочка, кажете, невдало вийшла заміж? 

А чи не забралися б ви звідси далеко в дупу? 
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ДОДАТОК В 

  

Тут надається увесь скрипт, оскільки автор дисертації вважає, що уваги з 

погляду перекладу заслуговує увесь фільм і дуже складно надавати перевагу 

певним уривкам фільму, оскільки тут виражено намагання скоротити повну 

фразу з оригінального скрипту так, щоб обсяг її у перекладі не перевищував 

дозволений програмою обсяг субтитра. 

 

   «Exit trough the gift shop»   «Вихід через сувенірну крамницю» 

VOICEOVER SYNC Закадровий переклад Дубляж 

 Okay, Sound check please.  Так. Саундчек. 

 One two, one two.  Раз-два, раз-два. 

 Ok.   Нормально. 

 One two.  Раз-два. 

 Comfortable?  Сидіти зручно? 

 Yeah.   Ага. 

 So I guess I’ll start off asking 

you about the film. What is 

the film? 

 Ну… Варто, мабуть, спитати, про що 

фільм. То про що? 

 Er…well the film is… er… 

the story of what happened 

when this guy tried to make a 

documentary about me. But 

he was actually a lot more 

interesting than I am, so umm 

now the film is kind of about 

him. I mean… it’s not «Gone 

with the Wind» but there’s 

probably a moral in there 

somewhere. 

 Гм…про те, як один хлопець захотів 

зняти фільм про мене. Але він був 

цікавішим за мене, тому фільм трохи 

про нього. Це не «Віднесені вітром», 

але десь тут є якась мораль. 

 So who is this guy?  То що це за хлопчина? 

 «This guy» was 

Thierry Guetta – a 

Frenchman who had 

been living in Los 

Angeles since 

emigrating to the 

United States in the 

early 1980s 

   «Цей хлопчина» – 

Террі Ґуета. Француз, 

переїхав до США на 

початку 80-х, і відтоді 

мешкав у Лос-

Анджелесі. 
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A regular family man, 

Thierry owned a 

vintage clothing store 

in the city’s most 

bohemian shopping 

district. And he made 

a good living selling 

his wares to LA’s 

more fashion 

conscious citizens 

 Террі, простий 

сім'янин, мав собі  

магазин одягу секонд-

хенд у 

найбогемнішому 

районі. Він непогано 

заробляв на Лос-

Анджелеських 

модниках. 

 

 T: At that time I used to buy 

old Adidas and old things… 

and you know things you 

couldn’t find here: shoes, 

bags, And I had a warehouse 

with big bales of used clothes 

and I used to buy this for $50 

 Тоді я скупляв старі Адідаси і всякі 

інші штуки, яких тут не знайдеш: 

взуття, торби. Я знав один склад, 

завалений тим ношеним одягом, і я 

одну купу брав за 50$. 

 T: I used to take things that 

when the sewing was 

different. I call it designer and 

I put the price that it’s $400. 

 Я собі брав речі дуже химерного 

крою і продавав їх за 400$, бо казав, 

що це дизайнерські лахи. 

 T: so from something that 

cost $50 sometimes I could 

make $5000! 

 Ото так я собі й рубав 5000$ з того, 

що купив за 50$. 

But there was one 

very unusual thing 

about Thierry… 

 Але Террі мав один 

бзік... 

 

He never went 

anywhere without a 

video camera 

 Він усюди носився з 

відеокамерою. 

 

 T:  I don’t know how the 

video camera came to my 

hand, but I know that the 

moment it came inside my 

hand I couldn’t let it down. 

Ever 

 Я навіть не знаю, звідки в мене та 

камера, але скажу вам, що взяв я її раз 

до рук і вже не випускав. 

 T: it was like more than any 

drugs to anybody, it was 

obsession. 

 Це був не просто мій наркотик – це 

була якась моя шиза. 

 T: when I pick up the camera 

I couldn’t do anything 

without capturing. I keep 

filming, keep filming, keep 

 Я нічого не міг робити, не знімаючи 

на камеру. Я все знімав, знімав, 

знімав. 
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filming. 

 T:  I was filming and filming 

myself filming. It didn’t stop, 

it just didn’t stop 

 Я знімав все, знімав як це все знімаю. 

Я не міг зупинитися. 

 T: In my own house when the 

kids grow up I had cameras 

set up everywhere. 

 Я поклав камери по всьому будинку 

як підростали мої діти. 

 T: I was completely nuts with 

camera 

 Я, певне, шизонувся з тою камерою. 

 Deborah: Even taking 

pictures he would do it like 

you know (demonstrates with 

hands) he was using the 

picture camera like he would 

use a video camera. He was 

pretty much obsessed he 

filmed constantly, tapes and 

tapes and tapes. 

 

 

 

Він навіть фотографував так, знаєте, 

ніби на відео знімав. Він став 

одержимий, він вічно знімав, касета 

за касетою. 

 

 

As time passed, those 

who knew Thierry 

stopped even noticing 

his ever present 

camera 

 З часом усі знайомі 

Террі просто перестали 

помічати камеру у 

нього в руках. 

 

While everyone else 

soon learned how 

determined he could 

be.  

 А до інших він вперто 

чіплявся. 

 

 

 T: Can I take one picture then 

I go? 

 Я разочок сфоткаю і відв'яжуся! 

 Security: You know what? 

We are working now. 

 Знаєш що! Ми працюємо. 

 T: one picture then I go?  Один кадр і я пішов! 

 Security: No, No-Alright go 

ahead 

 

 Нє-нє, вже пішов звідси! 

 Security: Alright thanks  Ну добре, дякую. 

 T: C’est Shaq 

Hey how you doing? Ca va? 

Say hello to the French 

People. 

 Шакіл О'Ніл? Гей, як життя? Ca va? 

Передай вітання французам. 

 Shaq: Hello French people, 

that’s enough stop recording. 

 Здоров, французи, все, стоп. 

 Voice off screen: That’s  Добре, все нормально. 
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good, that’s good. 

 Noel Gallagher: why don’t 

you go film someone else. 

 А не пішов би ти деінде знімати? 

 T: yeah I do. 

 

 Вже йду. 

 Noel: Hey? 

 

 Гей ти? 

 T: I do 

 

 Я вже-вже! 

 Noel: Why don’t you go and 

do it now? 

 

 Ну чого б тобі не здриснути звідси? 

 T: because it’s not everyday 

that I see you. 

 Бо я тебе не кожен день бачу. 

Thierry seemed happy 

enough selling clothes 

and pointing his 

camera at anything 

that moved 

 Террі радо продавав 

одяг і тицяв камерою у 

все, що рухається. 

 

Until, in 1999, on a 

family holiday to 

France, a chance 

discovery sent 

Thierry’s life in a 

dramatic new 

direction  

 Аж доки, під час 

поїздки до Франції 

1999 року не відкрив 

для себе щось, що 

докорінно змінило 

його життя. 

 

 T V/O: My cousin at that 

time, he was artistic, you 

know. He was putting mosaic 

together and trying to do the 

game of Space Invaders. 

Recreating the character kind 

of way, so I film him. 

 Мій двоюрідний брат тоді робив 

мозаїку. Хотів відтворити гру про 

Космічних Загарбників. 

Складав персонажів, а я це все знімав. 

 T: So this is what you’re 

doing? 

 

 

 То ось що ти робиш! 

 I need to put some white ones 

here… 

 

 Треба отут білих додати... 

 T: yeah, yeah that’ll be crazy.  Ага, струйово буде. 

 T:  it was kind of fun, because 

he was like doing some tile, 

 Це було круто, він собі складав якусь 

манюню черепицю  
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very small and putting it on 

top of building. And I thought 

it was really nice to put some 

stuff that you love, something 

that you want to express 

yourself and put it outside… 

and people can see it. 

і кріпив її на будинок. А я собі думав, 

як це класно – зробити щось, що тобі 

сподобалося б, і в чому ти б 

самоствердився,  

і виставити на вулицю, людям 

напоказ. 

 T: It’s not straight! Up a bit 

 

 Ще криво. Підніми трохи. 

 T: A bit more on the other 

side now 

 Трохи в інший бік. 

 T: There you go, that’s good  Осьо, так добре. 

Thierry’s cousin was 

Space Invader – a 

major player in an 

explosive new 

movement that would 

become known as….. 

Street Art 

 Двоюрідний брат Террі 

називався Космічний 

Загарбник – голова 

нового руху, який 

стане відомий як стріт-

арт.  

 

 

This hybrid form of 

graffiti was driven by 

a new generation 

using stickers, 

stencils, posters and 

sculptures to make 

their mark by any 

means necessary. 

 Цю гібридну форму 

графіті творило нове 

покоління. 

Наклейки, трафарети, 

постери, скульптури – 

усім цим вони активно 

заявляли про себе. 

 

 

With the arrival of the 

internet, these once 

temporary works 

could be shared by an 

audience of 

millions… 

 Зі з'явою Інтернету 

мільйони людей по 

всьому світу змогли 

бачити ці колись 

тимчасові творіння... 

 

Street Art was poised 

to become the biggest 

counter cultural 

movement since 

Punk… 

 Стріт-арт мав на меті 

стати  найбільшим 

контркультурним 

рухом з часів панку... 

 

And Thierry had 

landed – right in the 

middle of it 

 А Террі потрапив в 

самий розпал. 

 

 Invader: When I was with 

Thierry, Thierry was with his 

 Коли Террі був зі мною, він не 

розлучався з камерою  
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camera and he was filming 

me all the time. 

і постійно мене знімав. 

 Invader – But when people 

where asking me what this 

guy is doing? I would say it’s 

okay it’s my cousin. And 

generally people were 

thinking this guy is cool uhh... 

Like let him film. 

 А люди в мене питали що це він 

робить? То я все кажу, не лякайтеся, 

це мій брат. Тоді всі казали, ооо 

крутий хлопака! Ех... ну, хай знімає. 

 A: Is this your job or what?  Це робота така в тебе? 

 T: It’s my passion 

 

 Це моя пристрасть. 

 A: So what do you do for a 

living? 

 

 А чим ти заробляєш на життя? 

 T: This and that…. But right 

now…. I’m having a break 

 Та так, то тим, то сим... але зараз... 

маю трохи перерву... 

 T:  through my cousin I met 

André . Andre has this 

character that is a smiling 

face, that’s blinking an eye 

and with like long legs and 

walking everywhere… kind 

of a cartoon character. 

 Через мого брата я познайомився з 

Андре.  

Андре такий оце усміхнений,  

все підморгує і ходить всюди тими 

довжелезними ногами... ніби 

«мультик» якийсь. 

 T: And I met Zeus he was like 

painting like shadows on the 

street of different things. I 

like to capture those people 

because I thought it was nice 

what they were doing… 

and… and… they really 

believe it, you know? They 

really loved it. 

 

 

Я ще познайомився з Зевсом. 

Він, типу, малював тіні там всяких 

речей. Я люблю їх знімати, бо мені 

подобається що ті хлопці роблять... 

і... і... вони у це все вірили, знаєте? 

Вони це самі любили. 

 T:  I starting to really see a 

gallery outside 

 Тут вже накльовується вулична 

галерея. 

 Z: don’t walk all over the 

paint 

 Не ходи по фарбі! 

 T: OK sorry, I’m trying not 

to. 

 Вибач, намагаюся. 

 Hop on, hop on!  Перестрибуй! 

 T: I just love it, filming at 

night and street because it 

was like a mix of fears and 

 Мені це в кайф, знімати вулицю 

вночі, бо це типу страшно, і ніби 

бачиш те чого інші не бачать. За таке 
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getting something that 

nobody sees, and somewhere 

you’re illegal and you can get 

caught. You know? So it was 

like that feeling that, that it 

was like like a danger and I 

like that, I like the danger it 

made me feel good. 

ще й посадити можуть. Розумієте?  

Це таке відчуття, типу, якась 

небезпека. А я, знаєте, люблю 

небезпеку, вона мені в кайф. 

Thierry… had 

accidentally found a 

focus.  

 І тут у Террі з'явилася 

мета. 

 

The man who would 

film anything… had 

stumbled into an 

exciting, underground 

world 

 Хлопець, який знімав 

усе, що попало, 

потрапив у незвіданий 

світ андерґраунду. 

 

And now that he had 

found it…. he wasn’t 

about to let it go 

 А знайшовши цей світ, 

Террі вже не хотів його 

відпускати. 

 

 I guess Thierry was in the 

right place at the right time 

really. I mean the thing is 

that... most normal art is built 

to last like hundreds of years. 

It's… cast in bronze or it’s oil 

on canvas. But… street art 

has a short life span so it 

needed documenting. Y’ 

know... we all needed 

someone who knew how to 

use a camera. 

 Террі, мабуть, опинився у потрібному 

місці в потрібний час. Усе нормальне 

мистецтво робиться на цілі століття. 

Бронза, чи олія на полотні. А вуличне 

мистецтво довго не живе, його треба 

зафіксувати. Нам треба було когось, 

хто знав як камеру в руках тримати. 

 T: Fuck!  Курва! 

A few months later, 

Invader visited Los 

Angeles for the first 

time, giving Thierry 

the chance to pursue 

his new passion on 

home turf 

 Кілька місяців потому, 

Загарбник уперше 

поїхав у Лос-

Анджелес, давши Террі 

шанс віддатися 

пристрасті на рідній 

землі. 

 

 T: Uh oh quickly, quickly it’s 

the cops! 

 

 

 Швидко, бігом, це лягаві! 
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 Guard: you can’t do that here. 

 

 Тут не можна це робити. 

 T:  It’s to take pictures  Це для фотографії. 

 Guard: right, not here, not 

that. That’s graffiti. 

 Не тут і не це, це графіті. 

 T: that’s not, that’s not 

graffiti, no no no but that’s 

not graffiti!  

 Це не графіті! Нє-нє-нє, це ніяке не 

графіті! 

 Guard: then remove it, you 

gotta go. 

 Ну то заберіть це і руки в ноги! 

 T: that’s an art.  Це ж мистецтво. 

 Guard: you guys need to go.  Вам справді краще зникнути. 

 T: but this is like Space 

Invader you know Space 

Invader ? 

 Це ж, типу, Космічний Загарбник, не 

чули про такого? 

 Guard: I know space invader, 

not here no. 

 Знаю я Загарбника, але тут не місце. 

 T: you don’t know Space 

Invader ? 

 

 Ви не знаєте Космічного Загарбника? 

 Guard: GO!  ГЕТЬ! 

 I was filming Space Invader 

but… I wanted more. You 

know, like I mean… I could 

get him all the time… so I 

wanted somebody that I 

couldn’t get. 

 Я знімав Космічного Загарбника, але, 

ну, мені було його мало. Ну, типу, 

його я міг хоч завжди знімати, але 

хотів ще когось. 

Thierry’s opportunity 

to meet someone who 

could keep him in 

steady thrills came a 

few days later when 

Invader arranged to 

meet up with another 

West coast street 

artist.  

His name, was 

Shepard Fairey 

 Террі пощастило 

зустрітися зі ще одним 

графітчиком,  

який таки міг тримати 

його у формі. Це був 

Шепард Фейрі. 

 

One day Shepard 

would be famous for 

transforming the face 

of an unknown 

Senator into a 

 Колись Шепард зробив 

так, щоб обличчя 

одного невідомого 

Сенатора упізнавали по 

всьому світу. 
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universally recognised 

icon 

 

But even back in 

2000, Shepard was 

the world’s most 

prolific street artist  

 Але навіть тоді, 2000 

року, Шепард був 

найвизначнішим 

вуличним художником. 

 

Shepard’s experiment 

with the power of 

repetition went back 

to 1989 and an image 

based on cult 70s 

wrestler – André the 

Giant 

 

 Експерименти 

Шепарда з 

повторюваними 

картинками почалися 

ще у 1989, а картинкою 

був культовий борець 

70-х - 

Андре Великий. 

 

Combining Andre’s 

face with the 

command to  

 «O-bey», Shepard 

had already clocked 

up over a million hits 

around the world 

 Шепард зробив 

мільйон портретів 

Андре з гаслом 

«Підкоряйся». 

 

 

And although he 

didn’t know it yet, his 

world was about to 

collide head on with 

Thierry’s 

 Він не знав, що його 

світ скоро зійдеться зі 

світом Террі. 

 

 T  Shepard Fairey was at 

Kinko’s on Vine. And Space 

Invader had something, a 

trouble or something and he 

couldn’t make it that moment. 

But me, I wanted to meet the 

guy. So what I did I went and 

meet him.  

 Шепард Фейрі чекав у Кінко на Вайн-

стріт. А з Загарбником якась 

приключка сталася, він не зміг 

прийти. А я хотів побачити того 

хлопця! То я собі пішов і зустрівся з 

ним. 

 Shep: Invader?  Ти Загарбник? 

 T: No Thierry  Нє, я Террі. 

 T: I didn’t ask him I just film, 

that was my thing. I didn’t 

ask him anything. When I 

came I came with a camera 

and just start filming.  

 Я його зразу почав знімати, це ж був 

мій пунктик. Я не питався ні про що. 

Взяв камеру – та й знімати. 

 T: So why did you do him?  А чому ти його вибрав? Ви знайомі? 
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You don’t know? 

 Shep: Uhh  Е-е-е... 

 T: you knew the guy?  Ви зналися до того? 

 Shep: he’s funny looking   У нього мармиза смішнюча. 

 T: oh yeah you didn’t know?  Еге, то ти його не знав? 

 Shep: No I didn’t know him.  Нє, не знав. 

 T: you think he’s dead or?  А він ще живий? 

 Shep: Oh, he’s dead yeah   Та помер вже. 

 T: So you have a partner work 

with you? 

 То з тобою хтось працює? 

 Shep: Yeah  Ага. 

 T: Amanda how you doing? 

Thierry. 

 Як життя, Амандо? Я Террі. 

 Amanda: Hi, nice to meet 

you. 

 Привіт, дуже приємно. 

 T: So how long you been 

doing this? 

 Ти давно цим займаєшся? 

 Shep: 10 and half years.  10 з половиною років. 

 T: Oh yeah, wow, that’s a lot 

of paper 

(they all laugh) 

 Ого, круто, це ж стільки паперу! 

 Shep: what do you do?  А ти чим займаєшся? 

 T: I film.  Я знімаю. 

That night, when 

Shepard did meet 

Space Invader, he 

took him on a tour of 

the city  

 А Шепард зустрів 

Загарбника і показав 

йому місто. 

 

 Shep: Thierry was there 

filming everything. That 

Space Invader was doing, and 

then of course, once I was 

with Space Invader 

everything I was doing. 

 Террі ходив за нами і все фільмував. 

Все, що робив Загарбник і все, що 

потім з ним робив я. 

 Shep: You should probably 

put an invader up on 

Hollywood Blvd. What do 

you think Thierry? Yeah.  

 Оце б на Алеї Слави в Голівуді 

зробити Загарбника, ге? Як ти на це, 

Террі? Ага. 

And when Invader 

returned to France, 

Thierry simply carried 

on… tagging along at 

Shepard’s side 

 А коли Загарбник 

повернувся до Франції, 

Террі далі робив своє і 

всюди ходив за 

Шепардом. 
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whenever the artist 

went out on the streets 

 Amanda: 2 O’clock, if he’s 

going to be out past 2 o’clock 

he needs to call at 2. 

 О другій. Якщо він захоче прийти 

пізніше, хай подзвонить о другій. 

 T: Okay I let him know  Без питань, я йому передам. 

 Amanda: otherwise he gets 

beat and has to sleep on the 

couch. 

 Інакше я його поб'ю і буде спати на 

кушетці. 

 Shep: Amanda always 

thought that he was… weird 

but, I said, it’s great that 

we’re getting a lot of this stuff 

on tape. 

 Аманда завжди вважала його фріком, 

але, скажу вам,  

це круто, що хтось це все знімає. 

 Shep: And for me to have 

someone there as a look out 

was always good. 

 І добре, що хтось може бути на 

шухері. 

 Shep: Just keep an eye out for 

the cops 

 

 

 

Дивися за лягавими. 

 Shep:  I finally did train him 

to not turn the light on while I 

was on a billboard or on a 

roof top or he was going to 

blow my cover. 

 Я його таки привчив не світити, коли 

я на біґборді, чи на даху, а то мене 

застукають. 

 

 

 Shep in vision: no no no. 

don’t use that. 

 Нє-нє-нє. Так не роби. 

 T: Yeah yeah…  Добре, добре.... 

After ten months of 

Thierry’s constant 

presence, the question 

inevitably arose: what 

exactly was Thierry 

filming for?  

 Террі 10 місяців був 

завжди поруч, і тут 

постало питання: нащо 

він це все знімає? 

 

And that – was the 

moment Thierry came 

up with the big idea 

that would dictate the 

path of his life for the 

next eight years 

 Ось тоді Террі й 

задумав ту штуку,  

якою він керувався 

наступних 8 років. 

 

 In the beginning you are like 

thinking this guy is going to 

film me one time, two times 3 

 Спочатку всі думають, типу,  

ну зніме він мене раз, зніме два, три, 

5, 10, 12 разів. А тоді раптом, типу, ти 
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times, 5 times 10 times, 12 

times. But after a while he 

was like, what you gonna do? 

Because usually people film, 

a day, two days, three days 

and they make something out 

of it. But I kept filming so he 

was like, what you gonna do? 

And I said…I’m gonna make 

a street art documentary you 

know. 

нащо мене знімаєш? Ну, бо люди 

знімають день, два, три, а тоді щось з 

цього роблять. Ну і мене питають, 

типу, що я з тим всім зроблю? А я 

кажу, знаєте, що зроблю 

документалку про стріт-арт. 

 Take two  Дубль другий. 

In his new role as 

«documentary 

filmmaker», Thierry 

now started travelling 

the world with 

Shepard, recording 

every detail of the 

artist’s life…  

 У новому амплуа 

«документаліста»,  

Террі почав 

подорожувати світом з 

Шепардом, і 

фільмувати кожну 

дрібничку з життя 

художника. 

 

 Shep (nodding at Thierry’s 

camera): I knew that couldn’t 

be far away (laughs) 

 Я знав, що від камери не сховаюся. 

 Shep: Even though the, 

‘André the Giant’ sticker was 

an inside joke and I was just 

having fun 

 Наклейка з Андре Великим – це 

прикол, я так собі розважався. 

 Shep: I like the idea of the 

more stickers that are out 

there the more important it 

seems. 

 Але знав: більше наклейок, – 

серйозніше ставлення. 

 Shep:  the more important it 

seems, the more people want 

to know what it is, the more 

they ask each other and it 

gains real power from 

perceived power. 

 А з серйозним ставленням люди 

захочуть знати, що воно таке. І вони 

будуть розпитувати один у одного, і 

так воно набуде справжньої сили, а не 

уявної. 

 Man: can I talk to you for a 

second? Police officer, I’m 

not going to arrest you… 

 Можна вас на секунду? Поліція. Та не 

посаджу я тебе. 

 Man: I’m not gonna arrest 

you I just wanna talk to you 

dude. 

 Я не заарештую тебе, хлопче, просто 

є розмова. 
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 Shep: don’t film from that 

side, film from this side over 

here. 

 Не знімай з того боку, знімай звідси. 

 Shep: you understand why 

right? Because you’re gonna 

attract attention 

 Зрозумів, чому так? Бо інакше ти 

привернеш увагу. 

 T: It was like a big adventure 

every night 

  Кожного вечора це була, типу, велика 

подія. 

 We were going on top of 

buildings and going on top of 

something that was not just 

illegal but it was dangerous 

  Ми вилазили на будинки, 

лазили всякими забороненими і 

небезпечними штуками. 

 T: But I would do it, because 

I wanted to show that I could 

do it. 

 Але я це робив, бо хотів показати, що 

здатний на це. 

 T:  You know it was not like 

I’m downstairs and you 

upstairs doing your thing and 

I’m filming 

 Це ж не те, що я типу внизу знімаю, а 

ти нагорі своє робиш. 

 No, I would go upstairs and I 

would go even up, up more to 

have the shot that is uh, is uh 

great 

 Нє, я вийду нагору, зловлю такий 

момент, знаєте, е-е-е, класний. 

 Shep:  He just wanted to go 

whenever I was going, and 

was always umm. He was 

always very diligent about 

climbing. 

 Він завжди хотів бути там, де я і так, 

е-е-е, ревно за мною лазив. 

 Shep:  About helping move 

the buckets the ladder, he was 

not only a filmer, but in ways 

he was an accomplice 

 Активно так носив фарбу, драбину 

підставляв. Він не просто знімав, він 

був співучасником. 

 and I don’t know whether it’s 

just that he is passionate or 

whether that he’s passionate 

and he’s kinda crazy 

 Хтозна, чи це у нього пристрасть, чи 

він просто поїхав на тому. 

 But I respect passion.  Але я таку пристрасть поважаю. 

    

But it wasn’t just 

Shepard who caught 

Thierry’s eye 

 Але не тільки Шепард 

зацікавив Террі. 

 

As he ventured further 

afield, Thierry was 

 Заглиблюючись у світ 

стріт-арту, Террі 
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constantly meeting 

new street artists… 

стрічав нових 

графітчиків. 

 T: In my head I wanted to 

make a movie about street art, 

so I wanted to get as much 

people as possible.  

 Я собі планував зробити фільм про 

стріт-арт,  

і мені потрібно було якнайбільше 

художників. 

 Even people who tell me no I 

don’t want to be filmed, 

 Дехто каже, ні, не знімай мене, 

 I find a way of making the no 

as a yes. 

 але я їх переконую сказати «так». 

 T  Woohoo!  Ого! 

 T: oh cool, I love the design 

of it, so you… you... draw. 

You know how to draw? 

 Шик, крутецький дизайн, то ти 

малюєш, так? Вмієш малювати? 

 R: it’s a painting  Це картина. 

 T: yeah…  Угу... 

 T: And I start to, to know one, 

and then one make me meet 

another one.  

 От і розмова зав'язується, а через 

одних з іншими знайомишся. 

 T: it is very important where 

you put a poster? 

 А дуже важливо, де саме приклеїш 

плакат? 

 Swoon: uhhum.  Угу. 

 T: …to see where you are 

going to put it? 

 Спеціально придивляєшся, куди його 

клеїти? 

 Swoon: Usually I just (pause) 

I choose a wall, because I like 

it, I like what it feels like you 

know? The texture. 

 Ну я зазвичай...клею на стіну, бо мені 

це подобається... Типу, відчуття це, 

розумієш? Текстура. 

 T: I/V: When I go with the 

artist I’m just living them life. 

You know. I am a ghost. 

 Я собі ходжу за художниками. а вони 

живуть своїм життям. 

 T:  when I am with them I am 

kind of a ghost. 

 Я, знаєте, як привид поміж них. 

 Sync: Don’t you wish to be 

taller sometimes?  

 А ти ніколи не хотіла бути вищою? 

 Swoon: Shut the fuck up!  Заткайся! 

 T: So what name were you 

using? 

 

 То яку ти собі кличку вибрав? 

 B: Borf, uh it’s the name of 

my best friend who killed 

himself when we were 16, 

and I just do it to I don’t 

 Борф, ну, так звали мого друга, він 

наклав на себе руки у 16. Я так 

назвався, ну, не знаю, на згадку про 

нього. 
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know, to commemorate his 

life. 

 T: you’re going to hit that 

side? 

 Ти по тому боці будеш? 

 Buff: We’re going to do 

both.. 

 Та по обидвох. 

 T: ah you are going to do 

both?  

 І там, і там? 

 Buff: yeah, but like I think it 

would be cool if you came up 

with us. 

 Ага, але думаю, було б, типу, круто, 

якби ти пішов з нами. 

 Policeman: Excuse me sir, Err 

can I have a quick word with 

yourself please.  

 Вибачте, сер. Можна вас на два 

слова? 

 T: Yeah  Ага. 

 Policeman: If I can ask you to 

stop any recording that you 

are doing – ok 

 Можна вас попросити не знімати це 

все, добре? 

 T: It’s not recording   Я не знімаю. 

 Policeman: Do you 

understand English? 

 Ви розумієте англійську? 

 T: yeah, yes I do  Так, так, розумію. 

 Policeman: That’s fine Sir, all 

it is I am sure that you can 

appreciate graffiti is a 

criminal offence 

 Добре, сер. Ви ж знаєте, що графіті це 

правопорушення, так? 

Thierry’s 

documentary was 

shaping up to be the 

authentic inside story 

of the birth of a 

movement… starring 

the biggest figures in 

the street art world 

  Фільм Террі мав стати 

історією зародження 

руху... Тут знімалися 

ключові фіґури стріт-

арту. 

 

 

With one exception…  За одним винятком...  

 Newsreader Alistair Stewart: 

Now Tate Britain in Pimlico 

refused to discuss security 

arrangements today after a 

graffiti artist known as 

Banksy was able to leave his 

own paintings in the gallery’s 

landscape room. 

 

 

 

Працівники галереї «Тейт» не 

коментували її систему безпеки, після 

того, як сьогодні один графітчик на 

ім'я Бенксі зумів залишити власний 

слід на стіні пейзажної галереї. 
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 T: I hear about this Banksy 

who’s Banksy? Banksy… 

This 

 Постійно чую про цього Бенксі, хто 

це такий? Бенксі... 

 T: …and I said I really like 

that guy, 

 Подобається мені цей Бенксі. 

 T: And it’s like uh.. I want…I 

want.. I want to interview this 

guy. 

 І я, типу, хотів би, знаєте, взяти у 

нього інтерв'ю. 

Thierry wasn’t the 

only one intrigued 

 Не тільки Террі ним 

зацікавився. 

 

By now word about 

this mystery 

provocateur and his 

increasingly 

ambitious adventures 

was radiating far 

beyond the world of 

street art 

 Чутки про цього 

загадкового 

провокатора і його 

амбітні афери вийшли 

за межі світу стріт-

арту. 

 

Banksy had started 

out as a provincial 

graffiti artist; but 

before long his 

stencils were 

appearing all over 

Britain 

 Бенксі починав як 

провінційний 

графітчик,  

але його трафарети 

швидко заполонили 

всю Британію. 

 

Through a series of 

D.I.Y. art shows, 

Banksy was now 

taking vandalism in 

an entirely new 

direction 

 Провівши кілька 

неофіційних 

перформенсів,  

Бенксі спрямував 

вандалізм у якісно нове 

русло. 

 

 

 T: So, I ask Space Invader, I 

ask everybody that I knew, 

how can I get to this guy? 

They said, it’s impossible, It’s 

impossible 

  Я питаюся у Космічного Загарбника, 

розпитую знайомих: як можна дістати 

цього хлопця? Мені кажуть, що це 

неможливо. 

 But my focus in my head it 

was like, how I’m gonna 

make it… how I’m gonna 

make it? It’s impossible but 

how I’m gonna make it? 

 Але я собі забив у голову, що мушу 

це зробити. Я знаю, що це 

неможливо, але мушу це зробити. 

While Thierry  Поки Террі думав, як  
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schemed to find a way 

to the one missing star 

of his film, his other 

subjects carried on, 

letting Thierry capture 

every moment of 

their… creative 

process  

залучити ще одну зірку 

до свого фільму,  

його інші герої 

дозволяли знімати 

кожну мить творчого 

процесу. 

What none of them 

suspected, was that 

Thierry’s street art 

documentary didn’t 

actually exist 

 

 Ніхто навіть не 

підозрював, що 

документалки Террі 

про стріт-арт  

насправді не існувало. 

 

 

 T:  All the tape that I filmed, 

Even if it was good. It was 

going nowhere, it was going 

in the box somewhere 

sometime I don’t even write 

anything, sometime I write 

the year, sometime I write 

nothing. 

 Я ніде не використовував навіть 

найкращі свої плівки. Складав їх у 

якісь коробки, не завжди навіть 

підписував. Ото, бувало, напишу рік, 

а то й нічого не пишу. 

 T: But I would never watch it. 

Never, never, never. When it 

was filmed, for me it was 

done. It wasn’t important how 

it was made; it was important 

what it was. It was the 

capturation.  

 Але я ніколи їх не переглядав, ніколи.  

Зафільмовано – і все.  

Не важливо, як це зроблено, а 

важливо, що це було.  

А було це полювання на момент. 

Thierry’s 

extraordinary habit of 

filming everything 

and locking the 

unwatched tapes away 

in boxes had its roots 

in his childhood in 

France… 

 Дивна звичка Террі 

знімати все і складати 

не переглянуті плівки у 

коробки почалася у 

нього ще з дитинства у 

Франції... 

 

 T- I lost my mother when I 

was eleven years old. And the 

day I found out about my 

mother I was at school. I 

remember I was at the play 

ground and somebody come 

  Я втратив маму в 11 років.  

Коли я дізнався про її смерть, я був у 

школі. Пам'ятаю, як стою собі 

посеред дитячого майданчика, а хтось 

підходить і каже мені: 
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up and says 

 …Oh you laughing huh, you 

laughing, you laughing huh? 

Like behind the gate, your 

mother is dead – like this. 

And after I was like, I didn’t 

know in reality and after I 

went back to class and I was 

crying and I didn’t know and 

from that things they took me 

away. I never went home 

again. 

  «Що, весело тобі, га, весело, га, 

весело тобі, га?» І отак з-за воріт – «А 

мама твоя мертва!» – отако. І тоді я 

повернувся до класу, заплаканий. Я 

взагалі не знав, що робити, і мене 

забрали. Відтоді я вже додому не 

повертався. 

 I went to a cousin, something 

outside of what happened. 

Not to see anything. They just 

took me away from 

everything that happened. 

 Я пішов до брата, утік від усього 

цього, щоб нічого не бачити. Мене 

просто забрали від тих подій. 

The youngest in a 

large family, his 

mother’s illness had 

been kept from 

Thierry and after her 

death the sense that he 

had missed such an 

important event 

stayed with him 

 Террі був найменшою 

дитиною і від нього 

постійно приховували 

мамину хворобу,  

а після її смерті його не 

полишало почуття, що 

він таке все важливе 

пропустив. 

 

Later, as an adult 

raising his own 

family, Thierry 

became increasingly 

compelled by the need 

to record the people 

and events around 

him. 

 Коли Террі вже 

виховував власну 

сім'ю, він відчув ніби 

обов'язок знімати 

людей і всі події 

довкола. 

 

 T: You know I felt like I 

should capture everything on 

film, because I felt like 

everything I would capture at 

this moment, anytime in my 

life, would be the last time 

that I would see it the same 

way. It was like a need to be 

captured. I would, make them 

 Мені, знаєте, здавалося, що я мушу 

все фільмувати. Я думав: усе те, що я 

фільмую, я востаннє бачу таким, яким 

воно є в ту мить. Це була 

необхідність. Я давав таким митям 

вічне життя. Вічне. 
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live forever, those moments 

you know. Forever and ever. 

 T: Making a documentary, it 

was like having the key of 

getting all of these people. 

That’s why I kept following 

them, following them, 

following them 

 Робити документалку – це ніби 

мати ключ доступу до всіх цих 

людей. Тому я за ними постійно 

тиняюся, тиняюся і тиняюся. 

 And because I never made a 

movie before, and I don’t 

know how to stop… and I 

don’t know how to stop… I 

kept going 

 

  

А ще й тому, що я вперше роблю кіно 

і не знаю, як зупинитися... не знаю, як 

зупинитися, я просто знімаю далі. 

As Thierry persevered 

with his quest to 

capture the world of 

street art in its 

entirety, the profile of 

the one artist who 

eluded him was about 

to become bigger than 

ever 

 Поки Террі знімав, і 

хотів охопити увесь 

світ стріт-арту, чутки 

про художника, який 

ніяк не потрапляв до 

Террі в камеру,  

набули особливо 

широкого розголосу. 

 

 Newscaster: He faced Israeli 

army fire to pull off his latest 

stunt, subversive graffiti artist 

Banksy who’s works found 

usually adorning the… 

 У Ізраїлі, ризикуючи головою задля 

нового трюку, скандальний графітчик 

Бенксі, чиї роботи прикрашали... 

By targeting the 

world’s most 

notorious wall, 

Banksy turned a spot 

of hit and run 

vandalism into an 

international news 

event 

 Вибравши 

найгорезвіснішу стіну, 

Бенксі привернув до 

вандалізму увагу 

журналістів з усього 

світу. 

 

Now it seemed 

everyone wanted to 

know the answer to 

one question  

 Здавалося, кожен хотів 

тепер дізнатися єдине: 

 

Who Was Banksy?   Хто такий Бенксі?  

His work seemed to 

be everywhere. But 

the artist himself 

 Його роботами всюди 

аж кишіло. Але сам він 

був невловимий. 
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remained as elusive as 

ever. 

 T: He was like the only one 

that I don’t have. And people 

that used to be in street art 

they all tell you, yeah…he 

doesn’t have a phone, but 

they, even if they do have it, 

they wouldn’t give it to me. 

 Я не зафільмував тільки його. Усі 

причетні до стріт-арту казали: «Ну, у 

нього ж нема телефону!» Але навіть 

якби вони мали його номер, мені б не 

дали. 

 I didn’t know what way that 

I’m gonna get this person. 

What angels are gonna bring 

me to that person. 

 Я й гадки не мав, як мені вийти з ним 

на контакт.  

Аби ж-то якийсь ангелик мене до 

нього якось привів. 

With no leads to go 

on Thierry was forced 

to accept that he may 

never find a way to 

the mysterious 

Englishman  

 Без жодної зачіпки, 

Террі вже готовий був 

змиритися з тим, 

що ніколи не 

добереться до Бенксі. 

 

And then. 

Miraculously  

 І раптом, сталося 

диво... 

 

 So I went to Los Angeles in 

about spring 2006, 

And…urm…. When I got 

there the guy that was 

supposed to be helping me 

got turned back at 

immigration, so err. I rang the 

only person I knew in Los 

Angeles and asked them if 

they could help me, and they 

said well there is this French 

guy who’s the cousin of 

Space Invader and he knows 

where all the best walls are in 

LA, he can help you out 

 Я приїхав у Лос-Анджелес у 2006-му, 

і, е-е-е, хлопця, який мав мені 

допомогти, завернула імміграційна 

служба. Я дзвоню тутешньому 

знайомому, чи зможе він мені 

допомогти. А він каже, що є один 

француз, брат Космічного 

Загарбника,  

знає найкрутіші Лос-Анджелеські 

стіни і готовий підсобити. 

 T: I was in downtown Los 

Angeles, one day. My phone 

rings, hello? – «Hello this is 

Shepard Fairey, how you 

doing Thierry?» «Yeah do 

you have any walls because I 

have Banksy here and I would 

 Я собі гуляю Лос-Анджелесом, аж 

тут дзвонить телефон... 

Ну я кажу алло. «Алло, це Шепард 

Фейрі, ти як?» «Ти, цейво, знаєш 

якісь стіни? Бо в мене тут Бенксі, і я 

хочу...» 
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like...» 

 And I said…What? You have 

who? And he`s like «Yeah 

yeah there is Banksy here.» 

I’m like… Where Are You?!» 

 І я кажу ЩО? ХТО там у тебе?  

А він такий, «так, у мене Бенксі», а я 

такий, типу, «ТИ ДЕ?» 

 T: Vrrrooooom, red light I 

stay, I… I go through the red 

light 

 І я так дррр – червоне світло! А я собі 

на червоне тільки – ррраз! 

 T: I was driving like crazy. I 

mean, I’m lucky I didn’t get 

caught that day. 

 Та я летів як дурний! Щастя, що мене 

тоді не зловили. 

    

 So this guy shows up looking 

like something out of the 

1860s, with these, like, huge 

side burns sweating, telling 

me he could do anything, he 

could take me anywhere; he 

could get me whatever I 

wanted. He could fix it all up.  

 І з'являється цей хлопець, весь 

спотілий, з тими бакенбардами ніби з 

позаминулого століття, і каже, що він 

все вміє, може мене взяти куди 

захочу, дістати мені все, що захочу, 

що він про все домовиться. 

 T: Yeah…yeah..Yeah.I’m 

like…uhhh.what do you 

want? Anything you 

want…what you want? 

 Ага, ага, я кажу, типу, я все тобі 

зроблю, що тобі треба! 

 

 He said ‘have you got a 

phone?’ and I said ‘no’ so he 

went to a phone shop over the 

road and bought me a 

phone…. And he bought a 

$100 worth of credit….and 

punched his number in and 

said ‘right, this is my number’ 

you call me, I have everything 

you need…’ 

 Він мене питає: «Маєш мобільний?», 

а я йому – нє,  

і він йде в магазин через дорогу і 

купує мені мобільний, кладе на 

рахунок 100$...впихає туди свій 

номер і каже, «осьо тобі мій номер, ти 

тільки дзвякни, і я все дістану...» 

 T: I drive you if you need to 

go anywhere, I’ll take care of 

you. Whatever, whatever. I be 

your driver. I’m not doing 

anything. I’m not doing 

anything; I’m not doing 

anything anytime. 

 Я тебе всюди довезу, я про тебе 

подбаю.  

Буду твоїм водієм, весь свій час 

витрачу на тебе, я буду вільний. 

 So on the understanding that 

he would just help me make 

 Сказав, що допоможе з графіті, і 

ввечері ми вийшли на вулицю. 
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some paintings… we went out 

that evening. 

Circumstances had 

conspired to bring 

Thierry face to face 

with the notoriously 

secretive artist. And 

fate remained on 

Thierry’s side when 

he got his camera out.  

 Отак випадково, Террі 

зустрівся з горезвісним 

художником.  

Коли Террі дістав 

камеру, фортуна йому 

усміхнулася. 

 

 I’d never let anybody film 

anything before. But, I said he 

could film me… but um… 

only my hands... from behind. 

And on condition I could 

check the tapes afterwards 

 Я ніколи не дозволяв нікому себе 

знімати. А йому дозволив, але тільки 

зі спини, і тільки руки... І за умови, 

що можна потім буде переглянути 

зняте. 

 

 T: It was magic that this 

person let me film..You 

know. I felt like I had the 

piece that will finish the 

puzzle. It was like getting 

something in the daylight, 

that what you see in the night-

light. 

It was even more than I 

expected. He was just 

incredible. He was cool…he 

was…he was…he was 

human. 

 Це було супер, що цей хлопець дав 

себе знімати, знаєте... Тепер у мене 

був останній елемент цього кіно-

пазла... Це ніби вдень побачити щось 

таке, що бачиш тільки вночі. Навіть 

більше, ніж я очікував. Він був 

суперовий, крутезний, то була, 

знаєте...людина. 

 He was… he was… he is.. 

You know… he’s really like 

uh… what he represents… He 

is really like uh, I think he’s 

really like uhhh… I really 

liked him. 

 Він, е-е-е, ну...справді той, за кого 

себе видає, він справді, е-е-е, справді 

такий...е-е-е.. Він мені подобався, той 

Бенксі. 

For the rest of 

Banksy’s stay Thierry 

made himself 

indispensable, leading 

the artist to some of 

the best painting spots 

in the city… 

 За весь цей час Террі 

став для Бенксі 

незамінним.  

Водив його 

найкращими у місті 

місцями для 

малювання. 
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 B:  I mean, Thierry was the 

perfect host if you’re a graffiti 

writer miles from home. He 

had no fear… he wanted to 

keep going all night long and 

he had a massive ladder 

 

 

Він класний друг для художника, 

котрий далеко від дому. Він 

безстрашний...він хотів малювати всю 

ніч, а ще мав височенну драбину. 

A few weeks after 

their chance 

encounter in LA, 

Banksy invited 

Thierry to England 

 За кілька тижнів Бенксі 

запросив Террі до 

Англії. 

 

 

 

.   

 B:  I’d always avoided 

cameras because what I do is 

in a bit of a legal grey area 

but I brought Thierry over to 

London cos… it seemed like 

a good idea to start videoing 

the work. We had to because 

it was all starting to disappear 

the next day 

 Я завжди уникав камер, бо те, що я 

роблю – завжди на межі беззаконня. 

Але я запросив Террі, бо мені 

здалося, що цікава ідея – фільмувати 

нашу роботу. Ми мусили, бо вже за 

день наші малюнки могли зникнути. 

But Banksy’s close 

knit team of trusted 

friends was horrified 

by the sudden 

appearance of this 

camera happy 

Frenchman 

 Але близькі друзі 

Бенксі злякалися 

раптової появи  

цього веселого 

француза з камерою. 

 

 The first time that Thierry 

was filming Banksy it was 

like, ‘what the fuck is going 

on?’ I thought… you know.. 

NOBODY was allowed to do 

this. 

 Террі знімає Бенксі, а ми всі так... 

«Що в біса відбувається?» Ну, знаєте, 

Бенксі НІКОМУ не дозволяв таке 

робити... 

 I felt it was a very big breach 

of security. Being the man of 

mystery and being filmed at 

the same time is a slight 

oxymoron… I think, it’s very 

dangerous thing. 

 Я думав, що це порушує таємницю, 

коли ти ніби ховаєшся, а тебе, 

водночас, знімають... Це, ніби, як 

оксюморон якийсь... небезпечно це. 

 T: All the people was 

working with him, they didn’t 

 Ніхто не розумів, що робиться. Вони 

всі витріщалися, типу, хто цей 
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understand. They look at me 

like who is this guy? Who is 

this guy? 

хлопець, що це за один? 

 T: You know what he’s going 

to do to us? And he didn’t 

care whatsoever.  

 Що він з нами зробить? А йому все 

одно було. 

 Two three.  Два, три. 

 B: I guess Thierry showed up 

at a time when I realized that 

the reaction to this stuff was 

yer know, one the most 

interesting thing about it. Cos 

for me it’s an important part 

of the job to run away as soon 

as we’ve done it. But at least 

with Thierry we had someone 

hanging around afterwards 

who could capture some of it. 

 Я думаю, Террі з'явився якраз у час, 

коли, знаєте, головне було, як на це 

все зреаґують. 

Бо для мене важливо зразу втікати, 

зробивши діло. Але Террі міг трохи 

того діла зафільмувати. 

 T: This is when I saw that he 

was like a legend. He was like 

a kind of a Robin Hood or 

something.  

 Тут я й побачив, що він – як легенда. 

Як Робін Гуд, чи що. 

 Man: You know Banksy?  Знаєш Бенксі? 

 T: Yeah.  Угу. 

 Man: you know Banksy?  Ти знаєш Бенксі? 

 T: I don’t know… I mean I’ve 

heard about… 

 Нє... ну, я чув про нього... 

 Man: he does… uh very very 

good graffiti. 

 Він малює, е-е-е, дуже гарне графіті. 

 Man: it looks a bit like 

Banksy… But uh…I know 

he’s doing a bit more 

installations at the moment… 

no …uh… I like it…I like it. 

 Це ніби Бенксі...але...ну, е-е-е, я чув, 

що він зараз по інсталяціях 

більше...ні, е-е-е, ну...мені 

подобається, ага. 

 T: What do you think of it?  Як вам таке? 

 Woman: Somebody is 

annoyed with BT telephones. 

 Когось рознервували наші телефонні 

будки. 

 Yeah – we were – yer know – 

laughing like drains at all this 

stuff he got out of it. So yeah, 

he proved… he proved his 

worth on that project. Brought 

something to it that we would 

 Ми животи надривали, дивлячись що 

з тих зйомок вийшло... І він довів, що 

вартий участі в цьому проекті. 

Він чогось такого додав, чого у нас не 

було. 
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never have had otherwise 

Over the rest of his 

time in London, 

Banksy took Thierry 

everywhere – even 

allowing him to film 

inside his studio as he 

prepared for his first 

big American show 

 У Лондоні Бенксі 

всюди брав Террі з 

собою, дозволяв 

знімати навіть у студії 

під час підготовки до 

першого свого 

великого 

американського шоу. 

 

 T: He opened his door to me, 

and it was magic kind of way. 

You ask the question why 

me? In the end… Why? 

 Він відкрив переді мною свою завісу 

таємності, і це була якась магія. 

Спитаєте, чому я? Врешті...чому саме 

я? 

 B: I think maybe Thierry was 

like a bit of a bit of a release 

for me you know. Having 

spent years of trying to keep 

everything completely under 

wraps, maybe I needed to 

trust somebody… I mean, I 

guess part of the power of 

Thierry is this unlikely… the 

unlikeliness of him… Yeah 

you know…I guess he 

became my friend. 

 Я думаю, що Террі якось мене не 

напружував. Я роками засекречувався 

і мені треба було комусь 

довіритися.... Думаю, сила Террі була 

в його інакшості... знаєте... 

Отак ми з ним і стали друзями. 

 Banksy: It’s all money.  Тут усюди гроші. 

 T: Oh my God! It’s real?  Боже милий! Справжні? 

 B: It’s lady Di instead of the 

Queen. 

 Леді Ді замість королеви. 

 T: that’s so cool.  Круто! 

 B: I made a million pounds 

worth, and I was gonna throw 

it off a building… just like 

phwooof. But I took some out 

and I handed some out at a 

festival and people spent them 

and people were like… ‘Oh 

yeah… two beers’… got the 

beers… and nobody 

noticed… 

 Я мав мільйон цих фунтів, хотів їх 

викинути з даху, отак пфф. Але я 

трохи звідти взяв і роздав людям на 

фестивалі. І люди їх витрачали, і так, 

типу,  

 «Гей, дайте два пива»... і їм давали, і 

ніхто не помічав... 

 

 

 Because when you go like 

this …you can actually spend 

them.  

 Ну бо так собі можеш їх витратити... 
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 T: Oh wow and they don’t 

know.  

 Шик, і ніхто не помічає! 

 B: and when that happened… 

I was like holy shit… we 

just…. We just forged a 

million quid! 

 І коли це все сталося...чорт, ми 

щойно… ми щойно підробили 

мільйон! 

 B: And obviously for that you 

go to jail for 10 years…..so I 

have them up here but I don’t 

know what to do with them. 

 Ну і нам за це мало б світити 10 

років... То в мене тут є ця грошва, але 

що з нею робити – я не знаю. 

 T: …you find it here..It was 

here? 

 Ти тут їх знайшов, вони тут лежали? 

 B: I made it.  Я їх зробив. 

 T: Ah you made this!  Ти їх зробив? 

 B: For fuck’s sake I printed it   Так, довбню, я їх надрукував. 

 T: oh my god  О, Боже! 

Back in LA, Thierry 

struggled to keep 

himself entertained 

after the high of his 

scoop with Banksy 

 Повернувшись до Лос-

Анджелесу,  

Террі мусив якось 

розважатися після 

веселих пригод з 

Бенксі. 

 

 T: I’m like a bird, I always 

thought of that. I am like a 

bird. I never want to be 

locked down anywhere. I like 

to fly from one artist to 

another. That’s the way that I 

live. One life to another… 

you know… I like to be free. 

 Я як птах, завжди про це думав. Як 

птах. Я не можу сидіти у клітці. Я 

отак люблю перелітати від одного 

художника до іншого. Я так живу... 

від одного до іншого, знаєте... люблю 

волю. 

 T:  You know my wife was 

worried because, you know 

bill to pay. And me the only 

thing that I wanted to do was 

buy some tape and go 

somewhere 

 Моя жінка, знаєте, хвилювалася 

завжди через рахунки всякі. А мені 

тільки дай плівку – та й піду собі 

кудись знімати. 

 T: I wasn’t worried but…I’m 

sure my wife, had a little 

problem of sleeping 

sometimes. 

 Сам я не хвилювався, але знав, що 

жінка моя не спить ночами. 

 D: He was following the artist  

 

 Він постійно волочився за 

художниками. 

 …And he goes to here, he  Туди піде, сюди... Ну й я хвилююся. 
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goes there… and I worry. I 

worry for my kids, I worry for 

everybody actually but… he 

doesn’t care, he just goes and 

does. 

За дітей хвилююся, за всіх, а йому 

байдуже, він собі фільмує. 

 He forgets he comes with a 

family. And we need him 

 Забуває, що має сім'ю. А ми за ним 

сумуємо. 

 T: Bye Gigi… bye Jacqui! 

 

 Папа, Джіджі...папа, Жакі. 

 Bye!  Щасливо! 

 T: I love you.  Я вас люблю! 

For five years 

Thierry’s family had 

learned to cope with 

his endless trips 

away…. But now 

there was a new 

development taking 

up his time 

 За 5 років сім'я Террі 

звикла, що його 

постійно немає вдома... 

Але тепер у нього 

з'явилося ще щось... 

 

 T: The way it started I took 

picture of me holding the 

camera and I ask somebody to 

illustrate it and I liked it so I 

make a small sticker and I 

made it transparent. Because I 

never saw it transparent, 

transparent looked like a little 

stencil kind of way. 

 Спочатку я сфотографував себе з 

камерою, і попросив людину 

намалювати це фото. Малюнок 

сподобався, і я зробив маленьку 

прозору наклейку. Сам я прозорих 

наклейок ніколи не бачив,  

вона була схожа на трафарет трохи. 

 And I liked it so I went to 

Kinko’s, because I learnt 

from Obey and things like 

this and I start making 

photocopy by uhh 30 

feet…40 feet high you know  

 Мені це сподобалося. І я пішов до 

Кінко, бо згадав ту штуку з гаслом 

«Підкоряйся». І вийшла наклейка 

десь 9 на 10 метрів. 

 T: and I went at 10 o’clock at 

night, until 8 o’clock in the 

morning and I made like this 

image giant of me with the 

camera. That big image I 

though it was kind of cool 

 І я пішов о 10 вечора, і так до 8 ранку. 

Вийшла така, типу, гігантська 

картина мене з камерою. Це було 

круто! 

 T: and I start doing it kind of 

the same story of Obey. 

Following up the movement 

 Ну, і я почав з цього робити таке 

саме, як і з тим «Підкоряйся», згідно з 

законами стріт-арту. 
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of street art. 

 T: I start to make copies. 

Make it bigger and starting to 

put it all around the city. The 

enjoyment of taking the glue 

and making the thing and 

going. I was like addict  

 Почав її копіювати, збільшувати і 

клеїти по всьому місту. Це кайф! 

Отако береш клей, клеїш ту штуку і 

тікаєш. Я як наркоман був... 

 It was like a spiral and I just 

fall….and I just fall in the 

spiral… wahhhh!  

I fall like uh, making the art. 

 Це ніби якась, типу, спіраль, і я ніби 

западав просто в ту спіраль. Просто в 

неї падав, отако АААА! Я робив 

велике мистецтво! 

A few months after 

Thierry had seen him 

in London, Banksy 

returned to Los 

Angeles  

 За кілька місяців, 

Бенксі повернувся в 

Лос-Анджелес. 

 

He had arrived with 

his crew to transform 

a large rundown 

warehouse into the 

venue for his first 

major US exhibition: 

Barely Legal 

 Він приїхав з 

командою, робити з 

великого занедбаного 

складу галерею для 

своєї першої великої 

американської 

виставки – «На межі 

закону». 

 

 T: Oh my god, it’s really big.  Господи, він таки величезний! 

  T: it’s a giant…3D! It’s the 

biggest elephant I ever saw in 

my life! 

 Гігант! Я такого здоровецького слона 

вперше бачу! 

 T: Look at this! It’s really 

big!  

 Диви, яке одоробло! 

But Banksy had more 

on his mind than 

getting the show’s 

surprise guest ready 

for her big moment 

 Але у Бенксі в планах 

був не тільки зірковий 

вихід слона. 

 

 BANKSY: We were right in 

the middle of putting the 

show together and I had this 

idea to make a piece about 

Guantanamo Bay… 

 Ми якраз мали закінчити роботу над 

шоу,  

і я захотів зробити перформенс про 

затоку Ґуантанамо... 

 ..And the detention of all 

these terror suspects. So I 

took Thierry with me… and 

 ...і про тих всіх підозрюваних у 

тероризмі. Я взяв Террі з собою. Ми 

нікому про це не розповідали... 
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we didn’t tell anyone else 

about it… and we just shot 

off… like the morning before 

the show opened 

Просто зникли за день до відкриття 

виставки. 

 T: V.O – I came, pick him up, 

just me and him .You know I 

am kind of excited. I’m going 

to Disney land.  

 Приходжу, забираю його. Так 

хвилююся! Я їду в Діснейленд! 

 B: It was around the 

anniversary of September the 

11th, so it was a pretty high 

tempo moment. 

 Це був такий час, знаєте, перед 

річницею подій 11 вересня. 

 B: Can I get two adults just 

for Disneyland please 

 

 Два дорослих квитки в Діснейленд, 

будь ласка. 

 

 Woman: Here’s two dollars, 

your change and your two 

Disney land tickets.  

 Ваша решта, 2 долари, і два квитки в 

Діснейленд. 

 Thierry: Is Mickey mouse 

going to be there today?  

 А Мікі-Маус буде? 

 Woman: Yes Mickey mouse 

will be there you go to Toon 

Town and he’s there waiting 

for you guys. 

 Так, він на вас буде чекати в Місті 

Мультиків. 

 B: So we’d been wandering 

around the park for a while 

and then there’s this sign with 

a picture of a camera on it, 

saying, ‘This will be a great 

place to take your souvenir 

photo.’ 

 Йдемо ми по парку, і тут бачимо знак 

з фотоапараптом і напис: «Тут ви 

можете зробити найкращі сувенірні 

фото у вашому житті.» 

 So that obviously seemed like 

the best place to put him 

 Те, що треба для нашої ляльки. 

 T: He’s like this is where I’m 

gonna do it, and I’m like, 

Okay. He goes in a corner and 

starting to blow up…to pump 

a doll…shht …shht…shht. 

shtt. 

 Ну, він каже, супер, тут я її й надую. 

Ну я такий, типу, давай. Він 

відходить і починає отако надувати 

ляльку... Пшш... пшш... пшш. 

 T: And he goes and he starts 

put it in. 

 Приходить і починає її 

встановлювати. 

 T: And he put it, he attach it 

to the umm metal bars… and 

 Кріпить її до металевої огорожі, а 

воно ж поки вийде, знаєте... І це 
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he takes time….and it’s kind 

of suspense you know… it is 

Disney land there is people 

who comes. 

напруження таке...це ж Діснейленд, 

люди ходять... 

 And then I walked off one 

way and left Thierry there 

filming it 

 

 

Тоді я відійшов і лишив Террі це все 

знімати. 

 T: and me I’m filming taking 

pictures, Shh shh 

shh…because it’s like 

uhhh…you know..It’s like the 

moment that I’m here for. 

 Я собі так знімаю, клацаю все, бо це, 

знаєте, за цим я й приїхав. 

 T: In one moment they stop 

the train,  

 

 І тут зупиняється поїзд... 

 Sorry for the hold up folks… 

 

 Люди, вибачте за затримку... 

 Ladies and gentle men may I 

have your attention please, all 

of our trains are stopped. 

 Пані і панове, увага, всі поїзди 

зупинено. 

 T: We start to see some 

people coming in, security. 

And people like this but…not 

dressed like security but look 

like…People who is not at 

Disney land to have fun you 

know? So I’m starting to feel 

scared. 

  Ну й підходять якісь люди, типу, 

охоронці... Не у формі, але 

виглядають...знаєте... Видно, що вони 

не кататися сюди прийшли... 

Ну й мені страшно... 

 T: I’m walking to leave. One 

guy is behind me, two guy is 

behind me, three guy is 

behind me, four guy is behind 

me…  

 І я хочу втікати. За мною один, за 

мною двоє, троє, четверо... 

 T: In one moment… 

bam..bam.. bam bam. From 

every corner they hold me. 

 І так в одну мить...раз, раз, раз, 

обхопили мене з усіх боків. 

 I went in the toilets I changed 

my hat, I changed my shirt. 

Then I went out and went on 

like… the Indiana Jones 

ride… and then when I came 

off that I tried calling Thierry 

and didn’t get any answer. So 

 Я йду в туалет, переодягаю шапку, 

сорочку. Виходжу і йду на оті гірки 

Індіани Джонса... Тоді зліз звідти, 

дзвоню Террі, а він не відповідає. Ну і 

я пішов до атракціонів піратів 

Карибського моря... 
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….then I went on Pirates of 

the Caribbean. 

While Banksy went 

on the rides, Thierry 

was being introduced 

to a very different 

side of the Magic 

Kingdom 

 А поки Бенксі катався, 

Террі ознайомлювали  

з зовсім іншим боком 

Чарівного Королівства. 

 

 So they put me on a seat there 

is a guy here…a guy there…. 

And they said you are in 

big… Big… big… trouble… 

 Садять вони мене в крісло, обабіч 

мене двоє хлопців... І мені кажуть, що 

я в повній халепі... 

 B: So they actually started 

shutting down parts of the 

park. There was like walkie-

talkies crackling everywhere 

and all of a sudden it seemed 

to be a very, very serious 

thing indeed.  

 І тут починають вимикати по черзі 

атракціони.  

Всюди чути рації, раптом це все стає 

справді дуже серйозно. 

Held in an 

interrogation room, 

Thierry was 

questioned by 

Disney’s security 

people. And one man 

who claimed he was 

from the FBI 

 У кімнаті допитів 

Террі допитувала 

охорона Діснейленду і 

ще якийсь, ніби, агент 

ФБР. 

 

 I’m like; I don’t know what 

you have for me. I was there, 

you like telling me I have 

something to do with this 

person. I don’t have anything 

to do with this person. I don’t 

have anything to do, I mean 

it’s. I was there at the wrong 

time at the wrong moment, 

you know – I was taking 

pictures and things like this 

and he says… «Did you take 

a lot of pictures?» I said no, I 

took one pictures and things 

like this but I even delete it 

when you guys came to me..  

 Ну я такий: «Я не знаю, що ви з мене 

хочете. Я з цією людиною не маю 

нічого спільного. Я опинився просто 

не в той час не в тому місці, 

знаєте...я собі фотографував, та й 

таке.» А він: «ви багато 

фотографували?» Кажу ні, я там пару 

кадрів зробив і видалив зразу, як ви 

підійшли. 
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 Now. The camera is on the 

table it’s full of 

pictures….and I’m telling that 

to the guy so I’m lying 

completely… the only thing 

he has to do is turn on that 

camera. 

 А камера на столі, завалена 

фотками... І я хлопцям брешу 

безбожно... їм тільки увімкнути 

камеру. 

 So I tried Thierry again and 

this time he answered and I 

said 'Where ARE you?' and 

he said 'allo mon Cherie…. 

‘ow are you my darling'.... 

and he spoke to me like I was 

his wife. And I thought 

yeah.... at that point I thought 

I'd better leave the park 

 Я набирав Террі знов і знов, і він таки 

відповів. Я його питаю: «Ти де?», а 

він мені: «Привіт, люба, як ти, як ти 

там, сонечко?».. Ніби я його жінка. 

Ну я думаю, раз так, то час 

забиратися звідси. 

 He’s like, okay show me the 

pictures. I take the camera, I 

take it and I said look. I put it 

on, I go. I go in menu right 

away, I go in delete and I go 

ffffft. And the thing goes 

vvvvvzzzzzz and I go BAM 

and I put it down and I said, I 

don’t have any picture on him 

and I don’t have any proof on 

you. I don’t have nothing with 

you guys and I don’t have 

nothing with this guy because 

I don’t know who it is. Like 

this, I don’t… I’m clear. 

 Ну і той каже, типу, покажи 

фотографії. Я беру камеру і кажу, ось, 

дивіться. Вмикаю, зразу йду в меню і 

видаляю все одним махом, клац! І 

воно так вввзззз. І я зразу бам, гепаю 

камерою по столу і так, дивіться, 

кажу, нема тут жодної фотки, нема 

вам на що дивитися. Я не знаю, хто 

ви, і цього хлопця не знаю, так що я... 

я чистий. 

After four hours of 

questioning… with no 

evidence to hold 

him… Thierry was 

released  

 Чотиригодинний допит 

нічого не виявив, і 

Террі відпустили.  

 

 So, after Thierry withstood 

interrogation from the entire 

Mickey Mouse security 

team… didn’t fold… Didn’t 

buckle. He did a really good 

job of stashing the tape in his 

sock… I guess I trusted 

 Террі витримав допит мікімаусівської 

служби безпеки. Не здався, не 

здрейфив. Сховав плівку у 

шкарпетку... Тепер я йому зовсім 

вірив, він моя людина. 
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Thierry with everything, he 

was my guy after that. 

 Shep: hey man, how are you? 

T: Good how are you doing?  

 

 - Здоров, братухо, ти як? 

- Я супер, як ти? 

The day after his 

close shave at 

Disneyland, Thierry – 

along with half of 

Hollywood – was at 

the opening party for 

Banksy’s show 

 Наступного дня після 

пригоди в Діснейленді, 

Террі – а разом з ним 

півголівуду – 

запросили на вечірку-

відкриття виставки 

Бенксі. 

 

It was an even bigger 

star however who 

provoked the real 

sensation… 

 Щоправда, сенсацією 

стала набагато більша 

зірка... 

 

Banksy had 

camouflaged his 

rented elephant with 

twelve litres of 

children’s face paint 

in an apparent 

statement about how 

easy it is to ignore the 

things right in front of 

us  

 Дванадцять літрів 

дитячого гриму 

витратив Бенксі на 

слона, натякнувши, як 

легко не помітити те, 

що просто перед 

носом. 

 

But the American 

news media could 

only see what was 

right in front of them, 

and came flocking to 

report on the elephant 

in the room  

 А ось американські 

ЗМІ бачили ТІЛЬКИ 

те, що перед носом, і 

всі дружно роздули 

новину про слона на 

виставці. 

 

 I’m Angie Crouch, coming up 

at 5:30.Animal rights activists 

are outraged over an art 

exhibit involving a live, 

painted elephant. 

 

 

Я Енджі Крауч, зараз 5:30. Борці за 

права тварин обурені виставкою, 

експонатом якої став живий 

розфарбований слон. 

 There’s an elephant in the 

room. A problem that we 

never talk about says this 

small white card given to 

visitors… what’s the matter? 

 Тут у галереї слон. На карточці, яку 

роздали відвідувачам, написано про 

проблеми, про які ми не говоримо... 

що сталося? 
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 Say when…You already got 

your interview so can you… 

 Скажіть, коли... Я вже вам дала 

інтерв'ю, то може... 

The magical 

combination of 

controversy, 

celebrity… and a 

painted elephant… 

turned the show into 

an event 

 Скандальна суміш 

вандалізму, зірок і 

фарбованого слона 

перетворила виставку 

на велику подію. 

 

    

 B: We had the sort of 

attendance that you would get 

for a decent show at the 

museum of modern art or 

something. Only over three 

days and in skid row… 

 Відвідувачів було як у якомусь музеї 

сучасного мистецтва. Тільки виставка 

тривала 3 дні, та ще й на звалищі... 

 Erm, So I think a lot of the 

people in the art world were a 

little bit confused as to how 

that would happen….as were 

we to be honest. 

 Е-е-е, ну, митці дивувалися, як це в 

нас вийшло взагалі... 

Та ми теж вражені були. 

Barely Legal marked 

the point at which 

street art was forced 

into the spotlight, 

attracting sudden 

interest from the art 

establishment 

  «На межі закону» – то 

ключовий момент, 

коли стріт-арт раптом 

став шалено цікавити 

публіку. 

 

In the months that 

followed, prices for 

work by leading street 

artists rocketed, with 

collectors rushing to 

get in on this exciting 

new market 

 За кілька місяців ціни 

на стріт-арт зросли в 

кілька разів, 

колекціонери ринули у 

цей дивовижний новий 

ринок. 

 

 Auctioneer: Lot number 33a, 

the Banksy. The Vandalized 

phone box. I’ll start here at 

$100,000 dollars, $110,000, 

$120,000, $130,000, 

$140,000 

 Лот №33а, Бенксі. Понівечена 

телефонна будка. Почнемо з 

$100,000, $110,000, $120,000, 

$130,000, $140,000. 

Street art had become 

a white-hot 

 

 

Стріт-арт став 

першокласним 
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commodity. Now no 

serious contemporary 

art collection would 

be complete 

 

 

 

 

товаром. У хорошій 

колекції сучасного 

мистецтва тепер 

Without a Banksy.  мав бути Бенксі.  

 Auctioneer: $500,000, 

$550,000 and selling here for 

$550,000 dollars. 

 $500,000, $550,000, продано за 

$550,000. 

 Wendy Asher: Those little 

bunnies are Warhol’s. That’s 

a Lichtenstein and then that’s 

a Keith Haring, who I’m not a 

fan of. 

 Зайчики Воргола, Ліхтенштейн, а це 

Кейт Ґерінґ, мені не дуже. 

 Wendy: The Andy Warhol 

Mao was the first thing I ever 

brought, I was 20 years old 

and I put it on lay away. It’s 

a, the smaller Mao and it’s 

beautiful. It’s beautiful. But 

it’s in the … it’s in the closet.  

 Ворголівський Мао – купила його у 

20 років, і зразу зняла.  

Венді Ешер, колекціонерка 

Гарний він, цей маленький Мао, але... 

але він тепер у шафі. 

 Wendy: Oh yeah, here’s the 

Banksy, here’s a big Banksy. 

That one’s from the show in 

LA. I saw Banksy and I 

thought he was a genius, and 

every person that I told about 

it brought something. Like 

people who had Picasso’s and 

Mondrian’s and Paul Klee 

and… God I don’t even know 

who else they have, like 

serious collectors. 

 

 

О так, це Бенксі, великий Бенксі. Це з 

виставки у Лос-Анджелесі. Я 

побачила Бенксі і зрозуміла, що він 

геній.  

І я всім про це казала, і всі купляли 

собі Бенксі до своїх суперколекцій 

Пікассо, Мондріана, Пауля Клее... 

 So then these famous auction 

houses, all of a sudden they 

were selling street art and 

everything was going a bit 

crazy and suddenly it had all 

become about the money. But 

it never was about the money 

so I said to Thierry «right…. 

you have the footage you can 

tell the real story of what this 

art is about… it’s not about 

 Усі аукціони почали торгувати стріт-

артом, це було божевілля! Раптом, 

стріт-арт став комерцією. Але ж так 

ніколи не було! Я кажу Террі: «У тебе 

фільм! Покажи їм, стріт-арт не 

комерція! Час тобі показати свій 

фільм.» 
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the hype it’s not about the 

money, now is the time… you 

need to get yer film out». 

Banksy had put 

Thierry… well and 

truly on the spot 

 Бенксі правильно 

зробив. 

 

He now had to find a 

way to transform 

thousands of hours of 

unwatched tapes into 

the epic documentary 

he had be promising 

everyone for so long  

 Тепер Террі мав 

завдання: з купи плівок 

зліпити епохальний 

документальний фільм, 

що його він усім так 

довго обіцяв. 

 

 T: So we start working at the 

back of my house doing some 

editing. It was a kind of 

vision that I saw… And the 

way that I made it… I really 

did it…kind of the way you 

know like when you have a 

bucket 

 Ну ми почали монтувати відео у мене 

на задньому дворі.  

Це все було, ніби моє видіння... я це 

все назнімав...таки справді... От маєш 

відерце 

 and you have a lot of numbers 

and you said, you look at one 

and you open and you said, 

‘this is the number 12.’ This 

is the way that I made it, kind 

of way. I took couple of tape 

here, couple tape here, couple 

tape here. Take a little piece 

of here, take a little piece of 

there, little piece of there this 

is the way that I made it.  

 з купою цифр, дістаєш одну, дивишся 

і кажеш, №12. Так я монтував. Пару 

плівок звідти, пару звідти. Шматок 

тут, шматок там, отак я це робив. 

 T:  Okay now, lets go back a 

little bit and do a review 

because I’m … 

 Давай відмотаємо трохи і 

переглянемо, бо я... 

 T: Like I say, I’m playing 

chess. 

 

 Іноді кажу, що я ніби граю в шахи. 

 T: I don’t know how to play 

chess, but life is a chess game 

for me. 

 Я не вмію, але життя для мене – як 

гра у шахи. 

The following spring, 

Thierry returned to 

 Навесні Террі 

повернувся до Англії. 
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England  

 T: I’m gonna do a flip.  Зараз зроблю сальто! 

All his years of 

filming, and 

thousands of hours of 

material had been 

crafted into a 90 

minute film with the 

intriguing title: Life 

Remote Control 

 Роки зйомок і всі 

багатогодинні 

матеріали  

влізли у 90 хвилин 

фільму з цікавою 

назвою:  

 «Пульт управління 

життям». 

 

 B: He called up and he came 

to London because he said 

he’d nearly finished the film. 

And er.. He came round my 

house and put the DVD and 

he said; this is it, it’s nearly 

finished 

 Він подзвонив і приїхав у Лондон, бо 

майже закінчив фільм. Прийшов, 

увімкнув DVD і каже, ось, майже 

закінчив. 

 Ummm. Y’know it was at that 

point I realized that maybe 

Thierry wasn’t actually a film 

maker and he was maybe just 

someone with mental 

problems who happened to 

have a camera 

 Е-е-е, тут я й зрозумів, що з Террі 

фільмотворець не дуже,  

і він просто собі такий дурко з 

відеокамерою. 

 B: It just seemed to go on and 

on. It was an hour and a half 

of un-watchable nightmare 

trailer, essentially like 

somebody with a short 

attention span with a remote 

control flicking through a 

cable box of 900 channels 

 Воно йшло і йшло. Півтори години 

бездарного кошмару. 

Так ніби хтось не зосереджено 

переклацує 900 каналів. 

 Peace to the whole world.  Мир всім. 

 You have to keep an eye on 

the big picture. 

 Пам'ятай про важливі речі. 

 I told him I’d never seen 

anything like it….. And I 

wasn’t lying about that. Yeah 

I was faced with that terrible 

thing when somebody shows 

you their work and everything 

about it is shit so you don’t 

really know where to start 

 Я сказав, що такого ще не бачив... 

Жахливо, коли знімають твою роботу, 

а виходить таке лайно, що не знаєш, 

що й сказати. 
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 T: He’s like uhh…it’s good, 

you know, it’s good…it’s 

good. 

 Ну він каже, типу: «Нормально 

зробив, знаєш, непогано.» 

 B: I mean the thing is that 

Thierry had all this amazing 

footage of all this stuff that, 

yer know in this tiny world of 

street art was kind of 

important and it was never 

gonna happen again. 

 Террі мав ці всі чудові зйомки про 

маленький світ стріт-арту,  

а це ж важливо, такого вже не 

знімеш. 

 So it felt right to at least make 

something that you could 

actually watch about it. So I 

thought y’know maybe I 

could have a go.  

I mean I don’t know how to 

make a film but obviously 

that hadn’t stopped Thierry. 

But I needed him out the way 

in order to do it so I said, why 

don’t you go and put up some 

more of yer posters and erm 

make some art? Have a little 

show, invite a few people… 

get some bottles of wine. And 

er off he went back to Los 

Angeles and he left me with 

the tapes. 

 Ну я думав, що треба зробити хоча б 

щось презентабельне. І я подумав, 

може мені спробувати? Я ніби не 

вмію робити фільм, але Террі теж не 

вмів, і це його не зупинило. Але мені 

він заважав і я сказав: «Може піди 

поклей трохи свої плакати, е-е-е, 

займися мистецтвом? Зроби шоу, 

запроси людей… прикупи винця». І 

так він поїхав у Лос-Анджелес, і 

лишив мені плівки. 

Thierry returned 

home to Los Angeles, 

full of enthusiasm for 

his unexpected new 

assignment 

  Террі приїхав і охоче 

зайнявся несподіваним 

завданням. 

 

Banksy had just given 

him what he 

considered to be a 

direct order: to put 

down his camera and 

become a street artist 

himself 

 Бенксі дав йому 

правильну настанову: 

відкласти камеру  

і самому стати 

вуличним художником. 

 

 T: I think he put me into 

street art because I liked what 

he did.  

 Думаю, він увів мене в стріт-арт, бо я 

любив його роботи. 
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 Me as respecting him, you 

know. Having him to push 

you to do street art. I just 

went and like, it was not even 

a push it was, it was an 

enjoyment to get pushed 

 Я його, знаєте, поважаю.  

Підштовхнув мене до стріт-арту. Я 

пішов і мені сподобалося. Річ навіть 

не в самому поштовху, а у 

задоволенні від нього... 

So now, using the 

formula he had seen 

work so well for the 

world’s biggest street 

artists, Thierry set 

about creating his 

own alter ego and 

iconic visual style… 

 Тепер, знаючи 

формулу успіху 

вуличних художників,  

Террі працював над 

своїм альтер еґо і 

візуальним стилем... 

 

 

 

 T: I came up with the idea 

that the whole movement of 

art is all about brainwashing. 

Obey is about brainwashing, 

Banksy is about 

brainwashing.  

So I use MBW… 

 Я собі подумав, що весь цей 

мистецький рух – це своєрідне 

промивання мізків. 

 «Підкоряйся» промиває мізки, Бенксі 

теж. Так я став MBW. 

 And I am Mr. Brainwash…  Містер Промивач. 

But Mister Brainwash 

had some catching up 

to do. Many of the 

biggest names in the 

street art world had 

moved on to gallery 

shows. So Thierry 

now started to plan 

the next phase of his 

artistic career…  

 Але Промивачеві треба 

було поспішати,  

великі стрітартери з 

вулиць перейшли в 

галереї. Тож Террі 

почав планувати 

наступний кар'єрний 

крок... 

 

 

 

 

 T: fuck! 

 

 От лайно! 

 

 T: film film, come closer   Знімай, знімай, ближче! 

 T: look at the pink   Диви, яке все рожеве. 

When Banksy had 

suggested to Thierry 

that he «make some 

art» he could never 

have imagined just 

how far things would 

go  

 

 

 

 

  

 

Коли Бенксі 

запропонував Террі 

«творити мистецтво», 

він уявити не міг, як 

далеко все зайде. 
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Thierry had now re- 

mortgaged his 

business, and sold off 

whatever he could to 

invest in a huge 

studio, screen-printing 

equipment and a full 

time staff capable of 

producing MBW 

pieces on a 

commercial scale…  

 Террі перезаставив свій 

магазин і розпродав 

усе, що міг. Уклав 

гроші у велику студію, 

трафаретне обладнання 

і великий штат, який 

зміг би робити 

брендові речі MBW... 

 

 T: Just wait one second Okay,  

 

No…Yes…Yes.. 

 Секунду...добре... 

 

 

Ні...так......так… 

 T: When you have Damien 

Hirst one the most expensive 

artists in our generation today 

 Деміен Хьорст, наразі один з 

найдорожчих митців, 

 And having a 100 people 

working for him do you think 

he’s gonna come and cut little 

papers and start to glue… no. 

 на нього працює 100 людей.  

Він що, сам почне вирізати папірчики 

і клеїти?.. Нє. 

 I’m not gonna make it, I’m 

just gonna come with the idea 

and said this is what I want 

and I want this, like that. 

 Я цього не буду робити, я просто 

задумаю ідею і скажу, що я хочу так, і 

так, отаке. 

 David: Thierry’s creative 

process I guess, he’s inspired 

by other things, but I guess 

who isn’t inspired by other 

things.  

 

. 

Террі надихає хтось інший, але, 

знаєте, це у всіх так. 

 David: We have like, look at 

this. He goes and he like – 4 

different colour Post-Its in 

here, no 5. So he went 

through this book 4 or 5 times 

and like, selected different 

pictures and wrote notes and 

they’re all in like…fairly bad 

English  

  Ось, що ми маємо, дивіться.  

Він приходить і каже: оце зробіть у 4 

кольорах. Ні, у 5.  

Він прогортав цей каталог 4 чи 5 

разів, вибирав картинки, 

писав нотатки, і всі вони, знаєте, 

жахливою англійською. 

 David: V/O – Thierry goes 

through the books he finds the 

paintings that he likes and he 

 

 

Террі переглядає книжки, йому 

подобаються якісь малюнки і він 

придумує, як їх змінити. Ну ми, е-е-е, 
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comes up with the ideas and 

what to change them. We 

uhh, scan the image… and 

then we Photoshop. 

скануємо малюнок, а тоді справа за 

Фотошопом. 

 T: This one is Elvis it’s like a 

piece that I made. It’s like I 

change Elvis. He had a guitar 

and I put him a toy from 

Fisher Price, you know a toy, 

from Fisher Price and this 

piece called «Don’t be cruel». 

 Це Елвіс, я сам переробив. Це ніби я 

змінюю самого Елвіса.  

Він тримав гітару, а я йому даю 

іграшку «Фішер-Прайс». «Фішер-

Прайс», знаєте, фірма така. А картина 

називається «Не будь жорстоким». 

 And this is what I create, it’s 

like trying to do some lines 

that when you’re close to it 

..When you’re really close to 

it, you just see lines. 

 Таке я роблю. Такі собі лінії. 

Підходиш, і що бачиш? Лінії... 

Люди приходять і бачать... штрих-

код. 

 Any kind of people they come 

to the market and what they 

see…barcode. 

They come to the thing, so 

they live with it. They 

brainwash, that’s why I call 

myself Mr. Brainwash. It’s 

because everything that I do. 

Somewhere brainwash your 

face. 

 Вони приходять, а отже вони цим 

живуть. Їм промиваються мізки, ось 

чому я називаюся Містер Промивач. 

Усе, що я роблю, промиває людям 

мізки. 

 This is one piece that I really 

like, kind of way. And it says, 

«Bat Papi, 1893» it’s before 

Batman, it’s Bat Papi. You 

know the Papi, it’s the father 

of, the grandfather of Batman. 

That’s who started yeah. 

 А оцю я дуже люблю: «Бет Папі, 

1893». Це ще перед Бетменом, знаєте, 

Бет Папі. Прадід Бетмена. Він усе 

почав, ага. 

While most artists 

worked their way up 

from small 

beginnings, Thierry 

was determined that 

Mister Brainwash 

would arrive with a 

bang 

 Інші художники 

розкручувалися 

маленькими 

проектами, а Террі був 

упевнений, що Містер 

Промивач зробить 

революцію. 

 

The former CBS 

studio complex, 

 Колишня студія «Сі-Бі-

Ес», 1500 квадратних 
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covering 15,000 

square feet in the 

heart of old 

Hollywood, had lain 

empty for almost a 

year, until Thierry 

decided it would 

make the perfect 

venue for his debut 

show – Life is 

Beautiful 

метрів,  

серце старого 

Голівуду, 

пропустувала майже 

рік. Террі вирішив, що 

це буде чудова студія 

для дебютної виставки 

– «Життя прекрасне». 

 T: I didn’t want to disappoint 

Banksy. I wanted to do… to 

try to do something big. 

 Я не хотів розчарувати Бенксі, хотів 

щось велике зробити. 

 In the end it’s gonna become 

like a big space with pictures 

all around. 

I wanted to make it more like 

a show, like there is a park 

amusement – I’m making it 

an art amusement, you know I 

change park to art. 

 Скоро це буде величезний простір з 

картинами.  

Я хочу, щоб це було як шоу –  

є, знаєте, парк розваг, а я роблю 

мистецькі розваги.  

Замінюю парк на мистецтво. 

Thierry’s plan was to 

emulate Banksy’s LA 

show by transforming 

the cavernous space 

into a street art 

spectacular, filled not 

just with paintings but 

sculptures and 

installations too 

 Террі задумав 

наслідувати виставку 

Бенксі у Лос-

Анджелесі,  

перетворивши голий 

простір на галерею 

стріт-арту,  

не тільки з картинами, 

але й зі скульптурами, 

інсталяціями... 

 

And if he didn’t know 

how to do any of 

these things himself, 

he could always 

employ people who 

did 

 І якщо він не знав, як 

це зробити самому, він 

міг завжди взяти 

людей, які вміли. 

 

 Derek: I answered a non-

descript add looking for 

sculptors or artist’s who could 

work in paper mache. 

(Laughs) 

 Я подзвонив за непримітним 

оголошенням, у якому шукали 

скульпторів, чи художників, 

які вміли працювати з пап'є-маше. 
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 Adam: He said he just needed 

some things built and he 

wanted to know if I could 

build him an 8ft tall spray 

paint can and I said absolutely 

and he said can you make me 

a monster out of TV’s and I 

said sure 

  Він сказав, що треба дещо спорудити, 

і спитав, чи я можу зробити 

двометровий балончик з фарбою. Я 

сказав, що можу, а він каже, можеш 

мені зробити монстра з телевізорів, я 

сказав, що звісно можу. 

 Justin: and then he actually 

got us into the space and had 

us working on a day rate so 

that he could kind a… keep 

coming up with projects and 

uh…. change them around 

 Він привів нас у студію і примусив 

працювати на денну ставку, щоб він 

міг задумувати проекти і, е-е-е, на 

ходу їх змінювати. 

With a growing 

workforce and 

Thierry adding new 

projects by the hour, 

the scale of his 

production was now 

running far ahead of 

the «little show» 

Banksy had 

suggested… 

 Збільшувався штат, 

Террі придумував 

проекти щогодини. Він 

розмахнувся далеко не 

на «маленьке шоу», як 

казав Бенксі. 

 

 T: I was so much focused on 

it that I put all my money in 

it. Everything that I owned I 

put it in it, I was re financing 

the house, I was putting my 

life and…on the border of 

losing everything that I 

owned.  

 Я так зосереджувався на цьому, що 

вкладав сюди 

всі свої гроші, усе, що мав.  

Перезаставляв хату, вкладав туди 

життя... Я ледь не втратив усе, що 

мав. 

And just when it 

seemed that the 

pressure couldn’t get 

any more intense, and 

with his grand 

opening now set for 

just three weeks 

away… disaster 

struck  

 І в ту мить, коли 

напруження досягло 

апогею, а відкриття 

мега-виставки 

планувалося за 3 

тижні... Сталася 

катастрофа. 

 

 Dr: So basically, this bone’s 

called your meta tarsal.. The 

 Це називається передплеснова кістка. 

П'ята кістка, вона йде уздовж усієї 
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fifth one. It’s all the way on 

the side of your foot. And 

you’ve fractured it right 

through here and this piece 

has been pulled back a little 

bit ..Can you see that?  

ступні. І тут наскрізний перелом, і ця 

частина трохи посунулася. Бачите? 

 Thierry: yeah  Ага. 

Needing an operation, 

Thierry was ordered 

to slow things down 

 Террі потрібна була 

операція, він мусив 

відкласти свої плани. 

 

And now, under the 

influence of pain 

numbing drugs he at 

last glimpsed the 

enormity of the 

enterprise he had 

embarked upon 

 Під впливом 

знеболювальних, він 

зміг оцінити розмах 

проекту. 

 

 T: it is just so much work to 

do and prices. It’s like being 

an artist over night, that’s 

what’s happening to me. I’m 

nobody; I never did an 

exposition in a gallery, really. 

I never show any work 

anywhere. And I’m doing this 

big show and it’s all a make 

up kind of way. 

 Це ще стільки роботи, і такі суми... 

Це ніби заснув і прокинувся 

художником, отак я почувався. Я ж 

ніхто, я ніколи не робив виставку в 

галереї, я ніколи нічого нікому не 

показував. А оця виставка, я її, ну, 

знаєте, просто придумав. 

 B: I mean it was all starting to 

sound a little bit crazy. These 

reports were coming back that 

were saying that Thierry had 

found this huge warehouse 

and then he’d broken his leg 

and it was kind of all going a 

little bit wrong...  

 Усе йшло якось коту під хвіст.  

Усі ці репортажі, що Террі купив цей 

склад, і що зламав ногу, воно все 

йшло якось трохи не так... 

 You know it sounded like he 

needed a little bit of help, so 

um…I rung a few people who 

I thought might be able to 

help him out 

 Йому, знаєте, треба було допомогти, і 

я, е-е-е,  

обдзвонив людей, які могли 

допомогти. 

 Roger: This room looks cool, 

this room looks interesting, 

this room looks almost done. 

 Це приміщення класне, воно дуже 

цікаве і майже готове.  

Навіть у такому вигляді це дуже 
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If this room stayed like this, 

that’s cool. But… 

класно, але... 

 Sonja: But that’s one of 

four… five, six… 

 Це один з чотирьох залів... 5... 6... 

 Roger: but that room makes 

the rest of the rooms look 

bad. 

 Але з цим залом жоден інший не 

зрівняється. 

 Myself and my girlfriend 

Sonja went down there and 

we figured out what he 

needed along with a few of 

the shows other producers we 

made lists of what needed to 

happen 

 

 

 

Я зі своєю дівчиною, Сонею, 

прийшли туди, глянули чого нам не 

вистачає, порівняли з іншими шоу і 

склали такий список. 

 

 

Roger: What’s the capacity of 

this place? 

 Яка місткість цього складу? 

 T: I don’t know  А хтозна. 

 Daniel. The capacity is 

approximately going to be 

750 to 800.  

 Може десь 750-800. 

 Roger: What about getting….  А може дістати... 

 Roger: I was very curious as 

to how the hell he was 

actually gonna finish it and 

pull it off. And realized he 

didn’t have a clue of a lot of 

the final logistics that needed 

to happen. 

 Ніхто не знав, чи вийде у нього це 

закінчити і відкрити виставку. Скоро 

я зрозумів, що Террі нічого не тямить 

у логістиці. 

 

 

 

T: Like I’ve seen with the 

Banksy show, mostly the 

people came and came back.  

 У Бенксі люди приходили, йшли, і ще 

поверталися. 

 Roger: He’d seen people do 

big art shows 

 Він бачив величезні мистецькі 

виставки. 

 Roger: He’d been to them 

around the world; he figured I 

want to do something just as 

great. 

 Він поїздив на виставки по світу і 

зрозумів, що хоче зробити щось 

подібне. 

 Off camera: The insurance? I 

know you were talking…  

 Зі страхуванням що? 

 T: Yeah the insurance we are 

taking care of that…  

 Страхування? Зробимо. 

With roger and the 

team now taking care 

 Тепер, коли усім 

займався Роджер і 
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of the practical 

arrangements, Thierry 

was free to spend time 

selecting which of his 

many pieces to 

include in the show 

компанія, Террі міг 

спокійно відбирати 

картини для виставки. 

 T: Valet parking or they 

just…  

 А паркувальники? Чи просто... 

But instead, Thierry 

busied himself with a 

different concern 

altogether:  

 Але, замість того, 

Террі займався іншою 

справою. 

 

Hype  Піаром.  

 He asked me to promote the 

show for him, to give him a 

quote for a press release to 

send it to my mailing list to 

post it on my website and 

really to validate what he was 

doing. I was uncomfortable 

with that but I said that I 

would do it. 

 Попросив розпіарити виставку, дати 

цитату для прес-релізу,  

розіслати афішу друзям, запостити на 

сайті, і всіляко осоліднити цю подію. 

Не вельми охоче, але я погодився. 

 So then I got a phone call 

from Terry – or Mr 

Brainwash as he was now 

calling himself – asking if I 

would give him a quote to 

promote his show… and I 

didn’t think there was any 

harm in it so… I wrote a 

sentence and I emailed it off.  

 Террі, Містер Промивач, подзвонив 

мені  

і попросив цитату для піару 

виставки... Цілком нормальне 

прохання, я йому зразу відписав. 

But Banksy could 

never have guessed 

what Thierry had in 

mind for his modest 

contribution 

 

 Але Бенксі не 

підозрював, ЩО Террі 

зробив з цією цитатою. 

 

 So this gonna be like a jail.. 

It’s gonna have a bar here. 

I’m gonna put some more 

cans 

 Це буде як тюремна камера. Тут 

поставимо ґрати. І ще трохи балонів.  

The «endorsements» 

were immediately 

 Рекламу зразу 

підхопили ЗМІ.  
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picked up by the 

media. And within 

days Thierry was 

being interviewed by 

the editor of the city’s 

biggest listings 

magazine, LA Weekly 

На днях у Террі взяв 

інтерв'ю редактор 

найпопулярнішого 

журналу анонсів у Лос-

Анджелесі, «Ел Ей 

Віклі». 

 The only thing I want to do in 

LA, it’s to show that Los 

Angeles can have great 

shows, you know. It’s like a 

revolution kind of way..  

 Я просто хочу показати, які шикарні 

виставки 

можна робити у Лос-Анджелесі.  

Це щось штибу революції... 

A few days later, Los 

Angeles awoke to 

discover there was a 

new star in town. 

 MBW was front page 

news 

 За кілька днів, у Лос-

Анджелесі засвітилася 

нова зірка.  

MBW потрапив на 

передові статті. 

 

 Daniel: Okay   Добре. 

 

 

Off screen: life is beautiful    «Життя прекрасне». 

The LA Weekly also 

reported Thierry’s 

promotional 

brainwave – the first 

200 people to turn up 

would be given a free 

one of a kind screen 

print 

  «Ел Ей Віклі» 

висвітлив також 

ефектний рекламний 

хід Террі – Першим 

200 відвідувачам -

ексклюзивний 

трафарет. 

 

 

 

T: Do you think that people is 

gonna wait for the 200 free 

posters or no?  

 Думаєш, людям це сподобається, 200 

подарункових плакатів? 

So now, Thierry had 

to devise a way of 

turning 200 identical 

screen prints into 

unique, collectable, 

MBW originals  

 Треба було тільки 

придумати, як зробити 

з 200 однакових 

трафаретів унікальні 

брендові плакати. 

 

With a crew of 20 

people working round 

the clock, the building 

was at last beginning 

to resemble an art 

 20 людей працювало 

над підготовкою 

цілодобово, і нарешті 

приміщення почало 

скидатися на арт-
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gallery галерею. 

 

 

But the walls 

remained bare: 

because Thierry still 

hadn’t decided which 

paintings to frame and 

hang 

 Але стіни були досі 

порожні: Террі ще не 

вибрав, які картини 

обрамити і повісити. 

 

 How do you like the LA 

Weekly? 

 Як тобі «Ел Ей Віклі»? 

Following all the 

press coverage, 

private collectors had 

begun to inquire about 

snapping up MBW 

pieces ahead of the 

opening, giving 

Thierry his first 

insight into the value 

of his work… 

 Дізнавшись про 

виставку зі ЗМІ, 

колекціонери почали 

прицінюватися до 

робіт MBW ще до 

відкриття. Террі 

розумів, що це – перші 

плоди його праці... 

 

 The Campbell’s soup canvas 

with multiply colours. Yeah, 

it’s very nice this one, I 

would say $24,000 dollars. 

 Кольорове полотно «Суп 

«Кемпбелл». Дуже гарне. $24,000. 

 Scarface, is it a big one? 

Okay okay..$30,000 

  «Пошрамоване обличчя», воно 

велике?  

Добре, добре...$30,000. 

 Prepare me some can, some 

all over paint! Just listen to 

me! Make them work to do 

something. 

There is nothing to do there? 

There is nothing to do! 

 Балони мені приготуйте, 

розмальовані! Слухайте ж мене 

нарешті! Хай працюють. Як це, нема 

роботи? Роботи їм нема! 

 It’s like gold you know  На вагу золота ці балони. 

 Because you spray and…. 

«how much is it?»  

$18,000. $12,000… 

 Пшикнеш раз, і вже: «Скільки?» 

$18,000, $12,000… 

With his big day now 

upon him, Mister 

Brainwash still had 

plenty to do  

 Лічені години до 

відкриття, а у Містера 

Промивача купа 

роботи. 

 

Because it was only  Щойно, за 8 годин до  
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now, just 8 hours 

before the doors 

opened, that Thierry’s 

paintings finally 

arrived, framed and 

ready to hang: almost 

200 pieces in a riot of 

themes and styles. 

відкриття, приїхали 

обрамлені картини. 

Майже 200 штук 

усіляких тем і стилів. 

 Roger: I have never seen 

someone with so much 

goddamn art in one show in 

my entire life. 

 Я в житті не бачив стільки мистецтва 

в одній виставці. 

 I haven’t seen group shows 

with that much artwork.  

Whatever elves Thierry had 

making that stuff did a good 

job. 

 На колективних виставках навіть 

нема стільки всього.  

Не знаю, які ельфи допомагали Террі, 

але вони молодці. 

Outside, the first 

eager art fans were 

already starting to 

arrive 

 Надворі починали 

збиратися перші 

шанувальники 

мистецтва. 

 

 We’re here to se Mr. 

Brainwash Bro – he, he’s 

holding LA right now bro .He 

is up on every corner.  

 Ми тут на Містера Промивача 

прийшли, братухо.  

Він тут, братухо, цар і бог. 

 T: Come on guys! Lets make 

this show go on!  

Fuck!  

  Давайте, хлопці! Хай шоу триває! 

Курва! 

But inside the 

pressure was starting 

to show  

 Але всередині 

наростало хвилювання. 

 

 T: Okay Okay, there is one 

thing… one thing…. we’re 

gonna have a meeting one 

minute. 

 

 Так, друзі, скажу одну річ, хвилинку 

уваги.  

 T: Starting here, starting now 

this second. I’m running the 

show. 

You’re not giving orders to 

anybody right now. I’m 

running the show. You listen 

to me. Okay, anybody’s 

 З цієї секунди виставкою керую я. Ви 

нікому не наказуєте. Я тут бос, 

слухайтеся мене. Чуєте мене, га? Га? 

Ви, йдіть за мною. 
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listening to me now. Okay, 

okay? So now you follow 

me… (points). You coming 

with me. 

 T: This oil painting you know 

where is the two…the two-

tomato spray over there. 

 

 

 

 Оте полотно, олія оця, ну, де дві 

томатні банки, бачите? 

 D&D: yes  Так. 

 T: you take off the two, you 

hang that one  

 Банки геть, вішайте це. 

 T: La, right, right, right. This 

wall, this wall. 

 Так, добре, ага, ага, на ту стіну, 

отуди. 

 T: You show me. And I tell 

you a pile good and a pile not 

good. 

 Показуй. В одну купу гарні, в іншу – 

погані. 

 T: this one good (points)  Ця гарна. 

 T: this one…I’m not sure. 

Middle 

 Ця...ну, не знаю...середньо. 

 T: this one good  Оце добра. 

By mid-afternoon a 

crowd of almost 2000 

people had amassed 

for what was now 

widely tipped to be 

the hottest art event of 

the year. 

 До полудня 2000 

людей назбиралося на 

те,  

що назвали 

найґрандіознішою 

мистецькою подією 

року. 

 

 X: How did you guys find out 

about this event? 

 Звідки, дівчата, знаєте про виставку? 

 Girl: LA weekly   «Ел Ей Віклі». 

 X: do you guys still think 

you’ve got a shot of getting a 

print? 

 Думаєте, ви ще отримаєте трафарети? 

 Girl: yes  Аякже. 

 I’m expecting to see a 

mixture of street art and pop 

art together…really 

interesting stuff. Very 

modern, no ones really done it 

the way he’s done it. 

 Мабуть, це буде суміш стріт-арту і 

поп-арту...дуже цікаво.  

І сучасно, ніхто не робив це так, як 

він. 

 Man: you know it’s one of  Це штука, чоловіче! Не знаю, що це 
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those kinda things man. I’m 

not quite sure what I’m here 

for but I’m excited about it. 

буде, але буде круто. 

But Thierry was still 

finding distractions 

from the task in hand  

 А Террі ще й досі 

відволікався від 

нагальних справ. 

 

 Girl: Who are you and what 

do you do? 

 Хто ви і чим займаєтеся? 

 T: I’m uh… I’m Mr. 

Brainwash. I was a 

filmmaker, I mean I am still a 

filmmaker And I start filming 

I felt, like because I love art. 

 Я, е-е-е, Містер Промивач. Знімав 

кіно, ну, досі знімаю кіно. Я почав 

знімати, бо, сказати б, знаєте, люблю 

мистецтво. 

    

 T: sometimes in life you have 

to go.. 

 

 Іноді в житті доводиться... 

 T: Wait:  Стоп. 

 L: No you’ve got to come 

right now or things will turn 

bad. You have to make some 

decisions. The whole big 

room is empty. 

  Нє, так не піде. Ти або там, або все до 

біса. Треба порадитися.  

Стіни порожні! 

 T: (English) can they unroll 

all the canvas? 

 Може, розгорнути всі полотна? 

 L: (French) I’ve done it. Now 

it’s those other big walls 

opposite  

 Я вже розгорнув. Тепер треба 

заповнити стіни навпроти. 

 T: (English) okay I need you 

to just take all the oil 

paintings and just put them in 

the small room.  

 Так, візьми всі полотна і склади їх у 

тій маленькій... 

 L: It’s already done. …It’s 

done it’s the other big pieces. 

 Вже зроблено, вже все, тільки ті 

великі картини... 

 T: (French) Put them in any 

order in the room… Just put 

them like that. 

 Розклади як попало. Будь-як. 

 L: That’s done it’s the other 

big space 

 Вже, там ще трохи простору вільного 

є. 

 T: Just put them all like that 

and ill come and decide. Put 

them all out. And then lay 

them flat and ill come in a bit  

 Клади як є, я прийду вирішу. Просто 

на підлогу, я вже йду. 
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 Girl: it’s okay, I understand 

you’re busy 

 Добре, я зрозуміла, що ви зайнятий. 

 T: it’s ok; I can do another 3 

minutes. 

 Та нє, нормально, ще 3 хвилини маю. 

Eventually, with only 

three hours left to get 

everything ready, the 

crew started putting 

the paintings up on 

the walls themselves.  

 За 3 години до 

відкриття, команда 

почала сама вішати 

полотна. 

 

 Roger: I brought in three of 

my staff members. That have 

been here since 3:30 or 4 

working. Hanging stuff 

moving stuff, carrying stuff. 

You know working just as 

hard as the guys their brought 

in realizing that frankly he’s 

just kinda retarded….  

 Я привів трьох моїх людей.  

Вони працюють з 3:30, чи з 4.  

Вішають, носять. Ми тяжко 

працюємо на Террі, а він гальмо 

якесь... 

 Daniel: I’m almost certain 

this is probably my last MBW 

show I’ll be working on. 

 Кажу точно, це остання виставка 

MBW з моєю участю. 

Finally, the doors 

opened to a public 

eager to feast their 

eyes on the grand 

debut of Mr. 

Brainwash 

 І ось публіка смакує 

супердебют Містера 

Промивача. 

 

 Wendy Asher: what do you 

think of the American 

Gothic? 

 

 Як тобі «Американська готика»? 

 Friend: It’s gothic. 

 

 Готично. 

 Man: it’s a triumph, it will go 

down in history, I’m glad my 

friends turned me onto this. 

 Це успіх, це історія! Круто, що друзі 

витягли мене сюди. 

 Woman: there should be more 

stuff like this in Los Angeles. 

They say art is dead, but 

sweetie it’s all around us… 

great… bravo.. 

 У Лос-Анджелесі має бути більше 

такого. Кажуть, мистецтво померло. 

Але воно всюди! Супер! Браво! 

 Man: it looks like a one trick  Трохи кітчово, але якщо у контексті 
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pony but I think if you look at 

it particularly in context of an 

entire body of work…I think 

he’s exploring some 

interesting notions around 

celebrity 

всієї його творчості... 

Думаю, він дуже цікаво досліджує 

зірок. 

 Man: I never met the cat till 

to tonight, but he’s down for 

his, dog. 

 Досі не знав цього хлопця, але він 

шикааарний чувааак. 

With over 4,000 

people flowing 

through the venue, 

Thierry’s entrée into 

the art world was 

nothing less than a 

sensation 

 Ознаменована 4000 

людей у залі,  

з'ява Террі на 

мистецькому горизонті 

стала сенсацією. 

 

 Guy: Amazing, thank you so 

much! Fantastic Right on!! 

 

 Це вражає! Дякую! Фантастика! 

 T: Yes  Ага. 

LA’s art fans watched 

spellbound as a major 

new star was born in 

front of their very 

eyes.. 

 Шанувальники 

мистецтва з Лос-

Анджелесу  

захоплено витріщалися 

на новоспечену зірку. 

 

So desperate where 

they not to miss out 

on this cultural 

phenomenon, those 

left outside felt 

compelled to break 

down the gates. 

 Вони так старалися не 

пропустити це 

культурне явище,  

що протискалися через 

ворота. 

 

 Man: beautiful, keep on doing 

it 

 Крутезно, братухо, давай ще! 

 Most artists spend years 

perfecting their craft… 

finding their style and Terry 

seemed to miss out on all 

those bits. I mean there’s no 

one quite like Terry really. 

Even if his art does look quite 

a lot like other peoples.  

 Інші художники роками формували 

свою майстерність, шукали стиль... А 

Террі не заморочувався. Нема таких, 

як Террі, кажу вам.  

Навіть, якщо його мистецтво не всім 

до душі. 

 Lady: I see this particular one  Я бачила оцю на всіх каналах,  
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re-occurring in so many 

different mediums. Why does 

that one re-occur so many 

times? 

чому саме цю так рекламують ЗМІ? 

 T: because I think it’s part of 

the pop culture. Andy Warhol 

passed away. And… I’m 

here! 

 Я думаю, що це частина поп-

культури.  

Енді Воргол відійшов. А... я є! 

 Woman: Can you guys form a 

straight line round t the right 

please? 

 Станьте всі в чергу, будь ласка. 

But the ultimate 

validation came in 

dollars and cents. By 

the end of his opening 

week, Thierry would 

sell nearly a million 

dollars worth of art. 

 Але справжнє визнання 

вимірювалося в 

доларах і центах.  

За весь тиждень Террі 

продав своїх робіт на 

мільйон доларів. 

 

Mr. Brainwash had 

arrived 

 Так у мистецтво 

прийшов Містер 

Промивач. 

 

 It was behind my expectations, 

like they say. I would never 

thought it would be so many 

people and its not that they 

were so many people they were 

so happy. They were so 

pleased with what they see, 

they were so touched. They 

quote me as Banksy; they said 

that I’m as good as that. I love 

it you know. Somewhere it’s 

great…. From the people, I 

think I got accepted….it comes 

to a point where I got accepted. 

 

 

 

 

 

 

 

Я такого, сказати б, не чекав.  

Я б ніколи не подумав, що прийде 

стільки людей. І всі були такі 

задоволені. Такі раді були, зворушені. 

Порівнювали мене з Бенксі, казали 

що я нічим не гірший. Я це, знаєте, 

люблю. Це так гарно, здається, мене 

визнали... Я отримав велике визнання 

людей, ось це щастя. 

Originally scheduled 

to run for just five 

days, Life is Beautiful 

stayed open for a 

further two months 

  «Життя прекрасне», 

яке мало тривати 5 

днів, протривало ще 

два місяці. 

 

And as word about 

MBW spread, his 

pieces appeared in 

 І з цією хвилею 

популярності, роботи 

MBW стали з'являтися 
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galleries and shows 

around the world – 

from Miami and New 

York to London, Paris 

and even Beijing 

в галереях і 

виставлялися по 

всьому світу – у Маямі, 

Нью-Йорку, Лондоні, 

Парижі і, навіть, у 

Пекіні. 

 B: He’s kind of the rightful 

heir to Andy Warhol in a 

way… 

 Він, знаєте, як повноправний 

наступник Енді Воргола... 

 Andy Warhol made a 

statement by repeating 

famous icons until they 

became meaningless, but he 

was extremely iconic in the 

way that he did it. But then 

Thierry…. really made them 

meaningless 

 Воргол повторював відомі образи 

доти, доки вони не втрачали свою 

знаковість, але щось було в тому, як 

він їх зображав. Але Террі потім таки 

позбавив їх будь-якого сенсу. 

 Shepard: How do I feel being 

partially responsible for 

creating Mr. Brainwash? I 

feel like ummm… I had the 

best intentions  

 Як мені у ролі відповідального за 

створення Містера Промивача? Я 

скажу... е-е-е... що мав щонайкращі 

наміри. 

 Shep: I think even when you 

have the best intentions, 

sometimes things can go 

awry. To put a huge body of 

work together and sort of try 

to come out as if he is a fully 

formed artist ready for the 

world stage I think was a little 

premature. 

 Навіть з найкращими намірами щось 

десь може піти криво.  

Зліпити таке докупи і вважати себе 

крутим художником,  

готовим вийти на світову арену... 

здається, це ще зарано. 

 T: I feel good, I feel good as 

an artist to have a reputation 

now.  

 Мені так кайфово, я тепер художник з 

репутацією! 

 An artist is not a guy you see 

in one show and you can 

decide who it is. Or if he 

copies Banksy, or if he copies 

Shepard Fairey. It is about 

time. You’ll see in the time 

who I will be. Because with 

time you’ll see my creativity 

you’ll see if I am a real artist 

 Художник – це не той, хто проведе 

одну виставку, і вже зрозуміло, чи він 

наслідує Бенксі, чи Шепарда Фейрі.  

Це питання часу. Скоро ви побачите, 

хто я. З часом ви подивитеся на мою 

творчість, 

і скажете, чи я справжній художник, 

чи ні. 
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or not  

 I do think that the whole 

phenomenon of… of 

uh… Thierry’s obsession 

with street art, becoming 

a street at artist  

 Я думаю, що весь цей феномен Террі, 

те як він хотів стати художником 

стріт-арту, 

 

 

 

 

 

Shep: a lot of suckers buying 

into his show and him selling 

a lot of expensive art… very 

quickly… It’s 

anthropologically, 

sociologically it’s a 

fascinating thing to observe 

and maybe there’s some 

things to be learned from it.  

 як стільки лохів купилися на цю 

виставку і те, як Террі швидко продає 

такі дорогі роботи...  

З погляду антропології, соціології це 

приголомшливе явище, і з цього є 

чому вчитися... 

 I don’t know what it means 

Thierry’s huge success and 

arrival in the art world. I 

mean maybe Thierry was a 

genius all along; maybe he 

got a bit lucky…. Maybe it 

means art is a bit of a joke 

 Не знаю, що означає цей прихід Террі 

у мистецтво. Тобто, може у Террі 

постійно ховався геній? Чи йому 

просто пощастило... А може це 

означає, що мистецтво – це трохи 

кітч. 

 If Thierry can pull it off then 

amazing, but you know it’s 

kind of…I think..I think the 

joke is on…I don’t know who 

the jokes on, really…I don’t 

know even if there is a joke. 

 Класно, що Террі зміг це зробити. 

Але це, знаєте...ну...таке щось...якась 

насмішка... Не знаю, хто з кого 

сміється... хоча, може тут не до 

сміху... 

 B: I don’t think Thierry 

played by the rules in some 

ways but then… there aren’t 

supposed to be any rules… 

 Не думаю, що Террі грав за якимись 

правилами, але, в принципі...не існує 

ніяких правил... 

 So… I don’t really know 

what the moral is… I mean I 

always used to encourage 

everyone I met to make art…. 

I used to think that everyone 

should do it… I don’t really 

do that so much anymore 

 Я справді не знаю, де тут мораль... 

тобто... Ну, я завжди підтримував 

усіх митців, які мені зустрічалися. Я 

думав, що кожен мусить бути 

митцем... Сам я цим рідко тепер 

займаюся. 

 T: Some people you know 

might think, that I’m a rabbit. 

 Хтось скаже, знаєте, що я як кролик. 

Бо ганяю туди-сюди. 
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Because I’m running around. 

 And they think that I’m not 

organized. But I said wait till 

the end of life, and you’ll see 

if I’m a rabbit or a turtle… 

 Хтось думає, що я неорганізований. 

Але кажу, зачекайте і побачите, чи я 

кролик, чи черепаха... 

 Caption: Invader still lives 

and works in Paris making art 

from discarded Rubik’s cubes 

 Загарбник досі живе і працює у 

Парижі, робить мистецтво з кубиків 

Рубика. 

 Caption: He doesn’t like to 

talk about Mr. Brainwash 

 Він не любить говорити про Містера 

Промивача. 

 Caption: Shepard Fairey 

continues to paste OBEY 

propaganda all over the world  

 Шепард Фейрі досі поширює у світі 

гасло «Підкоряйся». 

 Caption: He is currently being 

sued by Associated Press for 

copyright infringement over 

his Barack Obama poster 

 Зараз на нього подала позов 

«Есоушіейтед Прес» за порушення 

авторських прав у постері з Бараком 

Обамою. 

 

 

 Caption: Debora Guetta 

remains happily married to 

Thierry and spends her time 

raising the family… 

 Дебора Гуета щасливо живе з Террі і 

виховує дітей. 

 Caption: She has now started 

filming using Thierry’s 

abandoned camera 

 Зараз вона почала знімати камерою 

Террі. 

 Caption: Thierry continues to 

enjoy success as Mister 

Brainwash 

 Террі досі купається у славі Містера 

Промивача. 

 Caption: He recently created 

the cover artwork for 

Madonna’s Greatest Hits 

collection    

 Він зробив обкладинку до диску з 

хітами Мадонни. 

 Caption: Banksy will never 

again help anyone make a 

documentary about street art. 

 Бенксі більше нікому не стане 

допомагати робити документальний 

фільм про стріт-арт. 


