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ВСТУП 

 

У наш час кінофільми та мультфільми набувають все більшої 

популярності в кожній країні, через це їх переклад становить одну з провідних 

проблем, адже завдання перекладача полягає у тому, щоб не лише передати сенс 

оригіналу, але і його форму. Зазвичай перекладу пісень з фільмів приділяється 

мало уваги, оскільки вважається, що вони мають порівняно невелике значення 

для сюжету. 

Тема роботи є актуальною, адже пісня є невід’ємною частиною фільму, 

допомагає створити необхідну атмосферу, впливає на глядача на свідомому та 

підсвідомому (сенсорному) рівні, передає смисл. Ринок розважальної 

відеопродукції постійно розвивається, що значною міою спричинене 

глобалізацією економіки та культури, а переклади українською мовою 

затребувані. Вміння створювати художній переклад, а особливо у вигляді тексту, 

який виконується під музику, є однією з компетентностей професійного 

перекладача. Отже, набуття таких навичок під час навчання є необхідним. 

Мета роботи: визначити проблеми перекладу пісень, як частини 

анімаційного мюзиклу, та запропонувати власний їх переклад. 

На виконання мети необхідно виконати такі задання:  

- визначити роль кінофільму у сучасній культурі; 

- виявити роль музики та пісень у кінострічках, зокрема у мюзиклах; 

- встановити проблеми перекладу пісень та способи їх рішення; 

- запропонувати власний переклад пісень з досліджуваного анімаційного 

фільму; 

- навести коментар до створених перекладів. 

Об’єкт дослідження: 13 пісень з англомовного анімаційного мюзиклу 

«Дивна магія». 

Предмет дослідження: проблеми перекладу пісень досліджуваного 

мюзиклу з англійської мови українською. 
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Матеріал роботи: анімаційний мюзикл Strange Magic, створений студією 

Lucasfilm у 2015 році.  

Методи дослідження: описовий, порівняльний, метод стилістичного та 

перекладацького аналізу.  

Теоретична база: роботи, присвячені питанням перекладу 

аудіовізуальних текстів, зокрема мюзиклів та пісень у них, таких вчених як: 

О. Баглай, Н. Бідасюк, О. С. Бойко, О. С. Клименко, Т. Г. Лукьянова, 

Я. М.  Ляшко, А. Павлюк, К. Хомич, Пилипчук М. А., А. Д. Шумович. 

Практична цінність: результати, отримані в ході виконання роботи, 

можуть бути використані при вивчені таких дисциплін, як «Практика 

перекладу», «Особливості перекладу художніх творів», «Теорія перекладу», 

«Порівняльна стилістика», а також у подальшій перекладацькій роботі. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективи розвитку сучасної науки та 

освіти» (30-31 січня 2021 р., м. Львів). Свідоцтво про участь та тези додаються. 

Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, перелік використаних 

джерел, додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КІНОФІЛЬМІВ ТА ПІСЕНЬ 

 

1.1 Значимість кінострічки у сучасній культурі та особливості її 

відтворення іншою мовою 

 

Поява мистецтва кіно стало результатом подвійного процесу: прагнення 

людства до найбільш повного і всебічного образного пізнання дійсності, 

досяжного через синтез мистецтв, об'єднання їх можливостей. Дивлячись кіно, 

прості глядачі можуть поринути у світ фантазій, історії та тих мрій, в яких вони 

не зможуть побувати насправді. Переглядаючи кінострічки, ми прикрашаємо 

нашу буденну реальність. Сучасному людству майже не можливо уявити життя 

без кіно [1, с. 164]. 

Кіно, поруч із телебаченням та Інтернетом, є одним із найпотужніших 

чинників глобалізації у сучасній постмодерній культурі – культурі зображення. 

Кіно в сучасну добу є творцем і пропагандистом системи цінностей та моделей 

поведінки, відтак є глобальним вихователем, що переважно орієнтується на 

молодь як активного споживача. Безперечно, що кіно – один з наймогутніших 

засобів впливу на глядача [37, с. 147]. 

Мультиплікацію, чи анімаційний фільм визначають як відображення 

дійсності за допомогою низки рухомих малюнків, або низки рухомих фотографій 

об’ємних об’єктів, змонтованих на кінострічці. Робиться це для того, щоб надати 

серії малюнків руху [26, с. 157]. 

Мюзикл (англ. musical) – музично-сценічний жанр, який на початковому 

етапі становлення використовував виразні засоби музики, драматичного, 

хореографічного й оперного мистецтв [30, с. 48]. Проте сьогодні жанр мюзиклу 

вже давно вийшов за межі музичної комедії й представляє собою театрально-

сценічну виставу, режисерський задум, твір, у якому поєднуються музичне, 

танцювальне, драматичне та оперне дійство не лише комедійного, а й інколи 

навіть трагедійного характеру [7, с. 179]. 
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Головна риса мюзиклу полягає в особливій взаємодії всіх цих елементів 

– плавному, невимушеному перетіканні одного компонента в інший (діалогу – в 

пісню, пісні – в танець, танцю – в монолог тощо) за повної відсутності так званих 

вставних номерів, адже кожний мистецький елемент за своїм змістом продовжує 

розвиток сюжету [33, с. 91].  

Для забезпечення належної якості перекладу тексту мюзиклу перекладач 

має ставити перед собою принаймні декілька завдань: 

1) передати зміст пісні, враховуючи її стилістичні особливості; 

2) зберегти основні формальні особливості пісні (схему римування, 

ритміку, строфіку);  

3) надати перекладеній пісні відповідності мелодії оригіналу [19, с. 220]. 

Переклад кінофільмів – це дуже клопіткий процес. У кіноперекладі 

надзвичайно важливо враховувати зв’язок зображення й текстового матеріалу, 

приділяти однакову увагу вербальним і невербальним засобам вираження. Однак 

буває важко підібрати еквівалент, коли фраза вихідною мовою супроводжується, 

наприклад, характерним жестом. Часто мова жестів у різних культурах не 

зберігається. Переклад фільму завжди передбачає певні труднощі не тільки 

лінгвістичного, а й екстралінгвістичного характеру, що безпосередньо впливає 

на його технічне втілення на екрані [17, с. 35]. 

Однією з основних проблем при перекладі англомовного 

аудіовізуального матеріалу українською мовою є проблема хронометражу, тобто 

недостатня кількість місця на екрані для детальної передачі інформації під час 

субтитрування (обмежена кількість знаків у двох рядках тексту); короткий 

проміжок часу між репліками героїв фільму, що змушує перекладачів та акторів 

дублювання передавати основний зміст сказаного в оригінальній версії якомога 

коротше [39, с. 37]. 

Важливим чинником, на який потрібно звернути увагу при перекладі є 

звуковий образ. Звуковий образ – передавання або відтворення об’єктивної й 

суб’єктивної (що відображає емоції, уявлення, ідеї) реальності, її певної частини 

звуковими засобами (звуками, їх видозміною та комбінацією) [16, с. 200]. 
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Важливо звернути увагу на те, що переклад відеоматеріалу проводять у 

двох напрямках одночасно: письмово та усно, тобто виникає необхідність 

звіряти текст паралельно із відео для того, щоб не лише зберегти смислове 

навантаження фраз, а й синхронізувати рухи губ акторів та репліки дублерів. 

Тож, перекладач має трансформувати текст таким чином, щоб аудіовихід 

співпадав з відеорядом [23, с. 186].  

Крім того, при перекладі аудіовізуального тексту необхідно враховувати 

такий аспект, як протиставлення аудіо (лінгвальних) та візуальних 

(нелінгвальних) семіотичних компонентів [36, с. 171]. Перекладач також 

стикається з обмеженнями як для субтитрів (письмовий текст на екрані не може 

бути довшим за два рядки, щоб його встигли прочитати), так і для усного 

перекладу, який потрібно синхронізувати з довжиною оригінального усного 

тексту [36, с. 172]. 

Через те що кожна культура має власну визначену структуру, а поняття, 

характерні для неї, дуже часто не збігаються, різноманітні втрати під час 

перекладу невідворотні. Головне завдання перекладача полягає в тому, щоби 

передати особливості оригіналу, і для створення адекватного художнього й 

емоційного враження доводиться застосовувати певні мовні засоби [2, с. 131]. 

З огляду на можливості відтворення специфічних для певної культури 

елементів, науковці виділяють і особливі стратегії перекладу [27, с. 175]. 

Відповідно до традиційного підходу, вибір стратегії перекладу обмежений лише 

двома варіантами – доместикацією чи форенізацією (від англ. foreignization та 

domestication відповідно). Цей вибір постає перед кожним, хто перекладає книгу 

чи фільм. На перший погляд, все просто: для того, щоб зберегти культурний 

компонент вихідної мови в перекладі, не втратити його оригінальний колорит, 

слід використовувати стратегію форенізації, та, відповідно, щоб досягти 

прозорого перекладу, плавності та елегантності мови, підкорити культурне 

«чуже» домінуючим цінностям цільової культури, доречно буде притримуватись 

стратегії доместикації. Однак, якщо врахувати всі фактори, що впливають на 

процес перекладу, включаючи характер перекладного матеріалу (книга, фільм, 
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мультфільм) чи тип цільової аудиторії (діти, підлітки, дорослі тощо), 

виправданим перекладацьким рішенням може стати не лише використання 

однієї із зазначених стратегії, а їх вміле та доцільне поєднанням в межах одного 

перекладу [32, с. 151]. 

 

1.2 Роль пісень у кінострічках 

 

Музика в кіно, як невід’ємний компонент цілого, нерозривно пов’язана із 

відеорядом і корелюється візуально-екранними подіями, що уможливлює 

використання широкого спектру виражальних засобів і звернення до різних 

композиторських технік [22, с. 14]. 

Пісня – це єдність слів, мелодії, манери виконання та харизми виконавця. 

Кожен компонент є невіддільною складовою, але пісенний текст вартий 

особливої уваги, адже він найбільше сприяє створенню образів [34, с. 81]. 

Пісенна лірика також частково впливає на слухача оригіналу. Слова 

пісень вносять свою частку у здійснення впливу на слухача оригіналу. Якщо вона 

залишається не перекладеною, тоді ця частина прагматичного завдання 

оригіналу втрачається і переклад не можна назвати повним [5, с. 189]. Специфіка 

лірики полягає в тому, що людина присутня в ній не лише як автор чи об’єкт 

зображення, але як і включений в естетичну структуру твору суб’єкт у ролі її 

дієвого елемента [10, c. 7]. 

У звуковій структурі віршованого твору своєрідна роль належить римі, 

яка пов’язана з різноманітними звуковими рівнями – фоніко-ритмічним, 

синтаксичним, лексичним. Вона може виконувати різні функції, але 

найважливішою є естетична [28, с. 311]. 

Рима (гр. rhythmos – мірність, сумірність, узгодженість) є найбільш 

значущим повтором звукового (фонетичного) рівня поетичного тексту. Вона 

ґрунтується на суголоссі закінчень у суміжних та близько розташованих словах, 

які можуть бути на місці клаузул або перебувати в середині віршового рядка. 

Закінчення віршового рядка, починаючи з останнього наголошеного складу, 
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називається клаузулою (лат. clausula – кінцівка, замикання). Таким чином, 

співзвучні клаузули утворюють риму. При цьому слід мати на увазі, що рима – 

явище звукове, а не графічне: в ній збігаються звуки, а не букви [18, с. 58]. 

Рима – це також явище індивідуальне для літературно-поетичних 

напрямків, жанрів та поетів зокрема. Роль рими для поезії визначають як 

композиційну [3, с. 227]. 

За кількістю та якістю співпадаючих звуків у римованих словах 

виділяють різні види рими.  

Чоловіча рима створює ефект напруженості, «обтяжує» поетичний рядок, 

використовується автором для пригнічення читача, коли це відповідає змісту. На 

противагу жіноча рима – «легша», вона «втягує» у продовження, розкриває, 

розвиває тему та зміст вірша, намагаючись розповісти далі, змушуючи читача 

продовжити слухати [24, с. 264]. 

Характерними для стилю віршування у ХХ столітті є дві форми: верлібр 

або вільний вірш та білий вірш.  

Вільний вірш – це спосіб римування, який демонструє відсутність будь-

яких первинних ознак версифікації, а отже: рими, стійкого ритму, розміру. Такий 

вірш гармонійний лиш у інтонаційному співзвуччі рядків, натомість не 

характеризується суворим порядком наголошених та ненаголошених складів.  

Білий вірш – це чіткий з точки зору розміру та ритму спосіб версифікації, 

який, тим не менш, не демонструє рими безпосередньо. Білому віршові 

обов’язково притаманні ритм та розмір, що зберігає цілісність вірша, проте, не 

притаманна рима [24, с. 266]. 

Пісенний текст має ряд характеристик, що відрізняють його від 

прозового: рима, ритм, процес «орозмовлення», естетична функціональна 

спрямованість.  

Невід’ємною ознакою пісенного тексту є образність мовлення. 

Образність виявляється у передачі загального поняття через словесний образ, що 

є емоційним сприйняттям дійсності. Цій меті і служать лексико-стилістичні 

засоби. Вони вживаються автором для логічного виділення та впорядкування 
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тексту, для інтенсифікації висловлювання, для вираження емотивності мовлення 

[12, с. 80]. 

Гіпербола – мовно-стилістична фігура риторичного призначення або 

поетичний троп, що містять художнє перебільшення будь-якого об’єкту 

художньої рефлексії [9, с. 123]. 

У широкому розумінні, гіпербола – одна з характерних властивостей 

художнього мислення взагалі, засіб художнього зображення, генетично 

пов’язаний з надмірністю міфологічної свідомості, і в цьому плані гіпербола є 

найважливішим прийомом створення художньої реальності в її самодостатній 

здійсненності. Функціональний діапазон гіперболи може охоплювати всі 

різнорівневі складники художнього цілого – від окремої деталі до ідеї 

(тенденційність), що загалом залежить від комплексу чинників: естетичного 

змісту літературного напряму, жанрово-родової приналежності твору, типу 

авторського пафосу, національних традицій тощо [9, с. 124]. 

Серед експресивних лексичних засобів важливе місце посідає метафора, 

яка розвиває асоціативне мислення і слугує основою естетичної значущості 

тексту [35, с. 11]. Метафора – синтез, що базується на подібності двох або більше 

об’єктів спостереження в єдиний домінуючий образ, який виражений у мові 

самостійною, внутрішньо врівноваженою структурною єдністю [29, с. 259]. 

Анафора – вид повторення слова або вислову на початку речення [15, с. 

37]. Анафори допомагають пов’язати поетичні рядки в цілісну смислову єдність, 

сприяють досягненню належного експресивного забарвлення [38, с. 61]. 

Епіфора – повторення однакових звукосполучень, слів наприкінці 

віршованих рядків [14, с. 127]. Епіфора не лише сприяє посиленню ритмічності 

поетичного тексту, а й відіграє важливу роль у композиції твору, надає останнім 

рядкам додаткового смислового навантаження [28, с. 309].  

Асонанс – повтор однієї або кількох голосних у суміжних або 

розташованих недалеко один від одного словах [6, с. 219]. 

Алітерація в широкому сенсі є повтором приголосних або голосних звуків 

на початку близько розташованих наголошених складів [3, с. 282] 
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Дослідники виділяють такі функції алітерації та асонансу: 1) функція 

когерентності (логічності): зв’язування слів та ідей у ланцюгу висловлення; 2) 

евфонічна функція: надання мелодійності та благозвучності висловленню; 3) 

функція актуалізації: висунення елементу з потоку мовлення; 4) емфатична 

функція: привернення уваги до елементу на тлі решти висловлення;  5) 

експресивна функція: наділення певного елементу висловлення більшою 

виразністю (образністю); 6) емотивна функція: алітерований фрагмент 

висловлення може передавати емоції автора або персонажу [20, с. 129]. 

 

1.3 Особливості перекладу пісень 

 

Мистецтво поетичного перекладу знаходиться у владі двох суперечливих 

тенденцій: з одного боку, перекладні вірші повинні справляти на читача 

безпосереднє емоційне враження, а з іншого і вони повинні вносити в літературу 

щось нове, збагачувати читачів невідомими до того часу поетичними образами, 

ритмами, строфами [8, с. 8].  

Виконання повноцінного перекладу вірша зі своєю вишуканою римою і 

художніми образами є надскладним завданням: треба врахувати, що поетичні 

твори відрізняються зовнішньою конфігурацією та розміром, а тому і включають 

різну кількість певних поетичних засобів. Це пов’язано зі специфікою організації 

мови, національною традицією вірування і залежить від авторського задуму та 

рівня його поетичної майстерності [11, c. 57]. 

Озвучення пісень – одна з найпоширеніших проблем перекладу фільмів, 

адже науковці ще не дійшли до висновку, який із шляхів перекладу кращий. 

Підсумувавши всі можливі варіанти, ми виділили такі форми перекладу пісень:  

1) переклад фільму, при якому пісні не перекладаються взагалі; 

2) наведення перекладу пісні в субтитрах; 

3) переклад без збереження ритмічного малюнку з музикою як фоном; 
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4) дублювання – «накладення» перекладу пісні на музику, зберігаючи 

ритмічний малюнок: переважно стосується пісень, які виконують персонажі 

фільму [13, с. 33]. 

При перекладі вокальних творів складність полягає в тому, що, 

переклавши текст з англійської мови українською, відбувається структурна 

реорганізація текстового матеріалу (з’являється більше букв, більше слів, а 

відповідно, більше складів, що обов’язково «зламає» розмір і ритм, притаманний 

композиції) [4, с. 19]. 

Якщо порівнювати англійську та українську мови з точки зору середньої 

кількості складів у слові, бачимо, що в англійській переважають односкладові 

(55,6%) та двоскладові лексеми (30,1%), у той час як в українській – двоскладові 

(39,3%) та трискладові (29,8%) [40, с. 86]. Таким чином, збільшення кількості 

складів є неминучим при точному перекладі, що не є прийнятним при перекладі 

пісень, оскільки порушується ритміка тексту. Збереження ритмічного малюнку є 

найбільшою проблемою саме через різницю в системах вихідної мови і мови 

перекладу, адже для цього особливо важливі кількість складів та наголошені 

долі, тобто наголоси й акценти. Їх практично неможливо зберегти під час 

дослівного перекладу, тому тут не спрацьовує навіть еквівалентний переклад. В 

основі перекладу пісні лежить не сам переклад, а створення нового твору, який 

відповідає такому ж в іншій мові. 

У тексті поетичного твору «присутні» слова, які своєю семантикою чи 

стилістичним забарвленням розкривають його глибинну ідею, тобто несуть 

власне характеристичну функцію. Окреме слово в поетичному тексті часто 

виступає водночас у декількох семантичних контекстах. Кожен перекладач може 

сприймати його по-різному, й зовсім інакше воно може прозвучати для читачів 

[25, с. 134]. 

У статті А. Павлюк та К. Хомич були наведені вихідні засади до процесу 

та результату перекладу, а саме: 1) і формально, і за змістом слова мови 

перекладу та вихідної мови не збігаються; 2) структура мови перекладу є іншою, 

ніж вихідної мови; 3) переклад повинен насамперед повністю передавати зміст 
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оригіналу; 4) переклад повинен справляти на свого читача (слухача) такий самий 

вплив, як і оригінал на власного читача; 5) переклад повинен звучати як оригінал 

і не містити в собі відчуття забарвлення перекладу [31, с. 249]. 

При перекладі пісень, саме збереження ритмічного малюнку є 

найбільшою проблемою через різницю між вихідною мовою та мовою 

перекладу, адже тут особливої важливості набувають кількість складів у слові та 

наголос. Оскільки їх практично неможливо зберегти при дослівному перекладі, 

можна говорити про те, що в основі перекладу пісні лежить не сам переклад, а 

створення нового твору [31, c. 252]. 

Переклад пісні в художніх та мультиплікаційних фільмах є специфічним 

видом перекладу. Він вимагає від перекладача розуміння контексту, в якому вона 

звучить, вміння виділяти основне від другорядного, відтворювати зміст мовою 

перекладу із збереженням загальної тональності та стилю кінодіалогу, проявляти 

творчий підхід та винахідливість для адаптації до цільової культури.  

Для перекладу пісні перекладач разом зі студією дубляжу повинні 

визначитися з найбільш підходящим способом перекладу (або його відсутності): 

1) залишити музичний твір в оригіналі без перекладу; 2) використати закадровий 

переклад (в основному, скорочений); 3) переспівати пісню (продублювати) 

мовою перекладу; 4) замінити в процесі дублювання маловідому пісню на іншу, 

зрозумілу для пересічного українського глядача, яка відповідає контексту 

(адаптований переклад); 5) подати переклад пісні в субтитрах [5, с. 192]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ПІСЕНЬ АНІМАЦІЙНОГО МЮЗИКЛУ 

«ДИВНА МАГІЯ» 

 

Матеріалом для аналізу у практичній частині нашої роботи є анімаційний 

мюзикл «Дивна магія», у якому пісні виконують не лише фонову функцію для 

створення у глядача певного настрою, але і сюжетоформуючу, тобто передають 

значну частину смислу. У досліджуваному фільмі дія відбувається у вигаданому 

світі, де поруч знаходяться Королівство Фей та Королівство Темного Лісу. У 

першому мешкають прекрасні феї та ельфи, що живуть у мирі та злагоді, а у 

другому панують жахливі чудовиська, які ніколи не виходять із пітьми свого 

лісу. Основна сюжетна лінія концентрується на історії кохання істот, які на 

перший погляд, не мають між собою нічого спільного, але врешті решт знаходять 

спільну мову і навіть кохання. 

Під час виконання перекладу пісень, ми зіштовхнулись з певними 

проблемами, а саме: збереження ритмічного малюнка, композиції вихідного 

тексту, точності передачі сенсу при перекладі та вірності оригіналу, а також, 

збереження наявних в оригіналі стилістичних засобів. 

У наступних підрозділах, ми розглянемо декілька основних пісень 

мультфільму. Під основними маємо на увазі ті пісні, у яких висвітлена 

інформація, що є найбільш важливою для розвитку сюжету і які посідають 

центральне місце з огляду їх тривалість. 

Враховуючи, що в мультфільмі не було наведено українського перекладу 

пісень, був зроблений власний переклад кожної з 14 пісень (додатки А.1. – А.12). 

Оскільки при перекладі пісень, складно оцінити, наскільки вдалою є рима та 

наскільки вдало був збережений ритм, було прийняте рішення записати аудіо до 

них. З метою надати загальне враження від персонажів мюзиклу, та наскільки 

запропонований переклад відповідає їх образам, а також наскільки пісні у 

перекладі передають атмосферу мультфільму, були створені відео з фрагментами 

цього мультфільму. Для пісень, невеликих за обсягом, у роботі наведений тільки 
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переклад у письмовому вигляді. Ознайомитися з текстом пісень, його 

перекладом та відео, можна за такими посиланнями: 

Назва пісні Додаток Посилання 

I Can’t Help Falling in 

Love / Та ця любов 

кличе і знов, і знов 

Додаток А.1 https://drive.google.com/file/d/18IJB8B

xW5Xmw4vbSIuIoVWQbIHbZbIkF/vie

w?usp=sharing 

I’ll Never Fall in love 

Again / Більше не 

кохаю я 

Додаток А.2 https://drive.google.com/file/d/1uq2Tlxe

LuKKNom_CRmCY4IdGkamZU7ke/vi

ew?usp=sharing  

Three Little Birds / Не 

думай, ні про що 

Додаток А.3  

C’mon Marianne / 

Stronger / Ну ж бо, 

Меріен / Сильна  

Додаток А.4 Stronger / Сильна 

https://drive.google.com/file/d/1R7iGY

RK0crS1c4l0wHc_b3gH4ZfxMfVF/vie

w?usp=sharing 

I Wanna Dance With 

Somebody / Я хочу 

танцювати 

Додаток А.5  

Trouble / Проблеми Додаток А.6  

Love Is Strange / Любов 

– це гра 

Додаток А.7  

Say Hey / Кричу «хей» Додаток А.8  

Mistreated / Терпів 

знущання 

Додаток А.9 https://drive.google.com/file/d/1VMnZP

eWa-gYhl-

DZ5T2PgLMD41HLdQfE/view?usp=sh

aring  

Sugar Pie, Honey Bunch 

/ Дорогий, любий мій 

Додаток А.10 https://drive.google.com/file/d/1s3JyYN

eCinT4oQk0D_xRb_diiQbu6drC/view?

usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/18IJB8BxW5Xmw4vbSIuIoVWQbIHbZbIkF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IJB8BxW5Xmw4vbSIuIoVWQbIHbZbIkF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IJB8BxW5Xmw4vbSIuIoVWQbIHbZbIkF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uq2TlxeLuKKNom_CRmCY4IdGkamZU7ke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uq2TlxeLuKKNom_CRmCY4IdGkamZU7ke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uq2TlxeLuKKNom_CRmCY4IdGkamZU7ke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7iGYRK0crS1c4l0wHc_b3gH4ZfxMfVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7iGYRK0crS1c4l0wHc_b3gH4ZfxMfVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7iGYRK0crS1c4l0wHc_b3gH4ZfxMfVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMnZPeWa-gYhl-DZ5T2PgLMD41HLdQfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMnZPeWa-gYhl-DZ5T2PgLMD41HLdQfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMnZPeWa-gYhl-DZ5T2PgLMD41HLdQfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMnZPeWa-gYhl-DZ5T2PgLMD41HLdQfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3JyYNeCinT4oQk0D_xRb_diiQbu6drC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3JyYNeCinT4oQk0D_xRb_diiQbu6drC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3JyYNeCinT4oQk0D_xRb_diiQbu6drC/view?usp=sharing
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Straight On / По твою 

душу 

Додаток А.11  

Strange Magic / Дивна 

магія 

Додаток А.12 https://drive.google.com/file/d/1QOAlT

eAgNjfoJAF8OOhvTrDIIIBUTh1S/vie

w?usp=sharing  

Tell Him / Нарешті 

скажи 

Додаток А.13 https://drive.google.com/file/d/1pYCzT

V1rjPXRfl7kZZzVQ6aIPAv1Dx3R/vie

w?usp=sharing 

Wild thing / Співає 

серце 

Додаток А.14  

 

2.1. Аналіз перекладу пісні Can’t Help Falling in Love 

 

У цьому підрозділі ми розглянемо пісню, яку глядач може почути на 

початку мультфільму, а саме Can’t help falling in love. Цю пісню виконав Елвіс 

Преслі у 1961 році. У досліджуваному мультфільмі вона була представлена для 

того, щоб продемонструвати глядачам кохання головної героїні Меріен, яка у 

день свого весілля, сповнена почуттів до свого нареченого Роланда, летить до 

нього, щоб подарувати йому бутоньєрку. Однак, Меріен бачить свого коханого в 

обіймах іншої дівчини, що вщент розбиває її серце. З повним текстом оригіналу 

та виконаним перекладом можна ознайомитись у Додатку А.1. Відео знаходиться 

за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/18IJB8BxW5Xmw4vbSIuIoVWQbIHbZbIkF/view?us

p=sharing 

Розглянемо, як були передані слова пісні у перекладі:  

Англ: Wise men say only fools, only fools rush in, but I can’t help falling in 

love with you [41, 00:01:52]. 

Укр: Кажуть всі, що спішить можуть лиш дурні, та ця любов кличе і знов, 

і знов. 

https://drive.google.com/file/d/1QOAlTeAgNjfoJAF8OOhvTrDIIIBUTh1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOAlTeAgNjfoJAF8OOhvTrDIIIBUTh1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOAlTeAgNjfoJAF8OOhvTrDIIIBUTh1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYCzTV1rjPXRfl7kZZzVQ6aIPAv1Dx3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYCzTV1rjPXRfl7kZZzVQ6aIPAv1Dx3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYCzTV1rjPXRfl7kZZzVQ6aIPAv1Dx3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IJB8BxW5Xmw4vbSIuIoVWQbIHbZbIkF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IJB8BxW5Xmw4vbSIuIoVWQbIHbZbIkF/view?usp=sharing
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Цю частину пісні співає головна героїня мультфільму, Меріен. Тут вона 

розповідає про своє безмежне кохання до свого нареченого Роланда.  

Оригінал можна дослівно можна перекласти як: «Мудреці кажуть: тільки 

дурні, тільки дурні можуть спішити, та я не можу не кохати тебе». Дослівний 

переклад не міг бути використаний, тому що не збереглася б рима, та був би 

втрачений ритм і порушений ліпсинг. Була застосована така перекладацька 

трансформація як модуляція. Модуляція – лексико-семантична заміна слова або 

словосполучення мови оригіналу одиницею мови перекладу, значення якої є 

логічним наслідком значення вихідної одиниці [21, с. 248]. Завдяки цій 

перекладацькій трансформації нам вдалося зберегти сенс речення, риму та 

отримати необхідну кількість складів.  

Перша фраза була перекладена як: «Кажуть всі, що спішить можуть лиш 

дурні». При перекладі була використана генералізація – лексико-семантична 

заміна одиниці мови оригіналу, що має більш вузьке значення, одиницею мови 

перекладу з більш широким значенням [21, с. 246]. Wise men say, перекладається 

як: «Мудреці кажуть», в нашому перекладі це звучить як: «Кажуть всі», тобто є 

перехід від конкретного значення до більш широкого. Але в перекладі був 

втрачений такий стилістичний прийом, як синтаксичний повтор, тому що якби 

він був збережений, був би втрачений ритм.  

Друга фраза була перекладена як: «Та ця любов кличе і знов, і знов», сенс 

також був збережений, адже героїня має на увазі, що кохає його і не може інакше. 

В цьому випадку навпаки, в перекладі був використаний синтаксичний повтор, 

якого не було в оригіналі, що вважається компенсацією. Компенсація – це спосіб 

перекладу, при якому смислові елементи, що були втрачені при перекладі 

одиниці мови оригіналу, передаються в тексті перекладу іншим засобом, 

причому необов’язково в тому ж самому місці тексту, що й в оригіналі [21, с. 

247]. 

В оригіналі слова пісні мають зв’язок з відеорядом, який бачить глядач, а 

саме, у сцені, коли Меріен співає: falling in love with you. Річ у тому, що на слові 

falling, була побудована гра слів, адже фраза fall in love має значення: 
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«закохуватися», а fall – «падати». На екрані в момент, коли звучать ці слова 

головна героїня ніби падає у польоті, що надає ситуації більшої поетичності 

тексту та більшого емоційного забарвлення. При перекладі, гра слів була 

втрачена, однак ми замінили її на метафору, адже but I can’t help falling in love 

with you, було передано як: «та ця любов, кличе і знов і знов».  

Розглянемо наступний приклад: 

Англ: Like a river flows surely to the seа, darling so it goes, some things are 

meant to be [41, 00:08:08] 

Укр: Море й океан, місяць і зірки, сонце й небеса, разом, як я і ти. 

Ці слова з пісні I can’t help falling in love співають Меріен зі своїм 

нареченим Роландом. Вони розповідають про своє кохання одне до одного, про 

те, що вони завжди будуть разом.  

Наведену фразу дослівно можна перекласти «Так само певно, як ріка тече 

до моря, мила/милий так воно і є, так все і повинно бути». В оригіналі 

використовується порівняння: As a river flows surely to the seа, тобто як ріка 

поєднана з морем, так вони поєднані один з одним. Використовуємо іншу 

аналогію, ніж в оригіналі, ближчу українському глядачу, таким чином 

зберігаючи порівняння як засіб, замінюючи кількість стилістичних засобів з 

одного на три. Також можемо побачити, що в оригіналі цієї частини ми бачимо 

перехресне римування, тобто римується рядок через рядок. В перекладі також 

використовується перехресне римування. 

Враховуючи розглянуті вище приклади, та результат нашого перекладу 

пісні загалом, можемо сказати, що нам вдалося зберегти сенс тексту та ритмічний 

малюнок пісні в цілому. Однак, для того, аби досягти такого результату, нам 

довелося звернутися до використання таких перекладацьких трансформацій як: 

модуляція, генералізація та компенсація. З наведених трансформацій, найбільш 

частовживаною була модуляція. 
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2.2. Переклад пісні I’ll never fall in love again 

 

Пісня, яку ми розглядаємо у даному підрозділі, є другою піснею, з якою 

знайомиться глядач під час перегляду мультфільму. Вперше вона була виконана 

дуетом The Carpenters у 1970 році. У мультфільмі її виконує Меріен, яка, після 

зради свого нареченого Роланда, вирішує попрощатися зі своїм минулим життям, 

та присягається у тому, що більше ніколи нікого не покохає. Текст оригіналу та 

переклад наведені у Додатку А.2. З відео на цю пісню, можна ознайомитись після 

переходу за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1uq2Tlxe LuKKN 

om_CRmCY4IdGkamZU7ke/view?usp=sharing  

Перейдемо до аналізу перекладів цієї пісні: 

Англ: What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your 

bubble. That’s what you get for all your trouble [41, 00:10:47] 

Укр: Що я роблю, як кохаю я? Вірю йому, та все це марно. Сонце було та 

зараз хмарно. 

Дослівно, ці рядки можна перекласти наступним чином: «Що ти 

отримуєш, коли «закохуєшся? Хлопця з булавкою, який лускає твою мильну 

бульбашку. Це все, що ви отримуєте за всі свої проблеми». У цьому випадку, 

використання дослівного перекладу було неможливим не тільки через 

відмінність між мовами, але і через те, що в оригіналі, був наведений образ, який 

не є зрозумілим українською мовою, а саме: «Хлопця з булавкою, який лускає 

твою мильну бульбашку». Якщо його залишити, то скоріше за все, глядач, 

замість того щоб поспівчувати головній героїні, почне сміятися. Таким чином, 

прагматика оригіналу буде втрачена, що не є припустимим при перекладі пісень.  

Перша фраза була перекладена, як: «Що я роблю, як кохаю я?». Таким 

чином, можемо побачити, що при перекладі був збережений такий стилістичний 

прийом, як риторичне питання.  

Друга фраза була перекладена, як: «Вірю йому, та все це марно». Під час 

перекладу цієї фрази, була використана модуляція, а також була втрачена 

https://drive.google.com/file/d/1uq2Tlxe%20LuKKN%20om_CRmCY4IdGkamZU7ke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uq2Tlxe%20LuKKN%20om_CRmCY4IdGkamZU7ke/view?usp=sharing
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метафора, однак сенс та ритм пісні були збережені, тому вважаємо переклад 

адекватним.  

Третя фраза була перекладена, як: «Сонце було та зараз хмарно». В цьому 

випадку, була використана компенсація, адже у другому реченні було втрачено 

метафору, а в третьому вона компенсувалася у вигляді іншого стилістичного 

засобу, а саме: антитези. Також, при перекладі був збережений ще один 

стилістичний засіб – епіфора. Ми можемо побачити їх у словах: Bubble – Trouble 

– «Марно – Хмарно».  

В оригіналі та у перекладі був використаний однаковий тип рими, а саме: 

кільцева рима. 

Розглянемо наступний приклад: 

Англ: Out of those chains, those chains that blind you. That is why I’m here to 

remind you (Here to remind you) [41, 00:11:47]. 

Укр: Знов вільна як птах, як птах літаю. Сама по собі, живу як бажаю 

(живу як бажаю).  

В цьому куплеті, Меріен розповідає, що вона вже забула про Роланда, 

вибралась з кайданів відносин з ним та вільно живе далі.  

Дослівний переклад виглядав би так: «Вийшла з цих кайданів, з цих 

кайданів, що сліпили. Ось чому я тут, щоб нагадати вам». При перекладі була 

використана така перекладацька трансформація як: модуляція, адже дослівний 

переклад не можна було використати. 

 Перша фраза була перекладена як: «Знов вільна як птах, як птах літаю». 

Зберігся сенс, який був закладений в оригіналі, малося на увазі те, що головна 

героїня, вільна. В оригіналі був використаний такий стилістичний прийом, як: 

редуплікація – повторення одразу одного й того самого елемента: those chains, 

those chains. Цей самий прийом вдалося зберегти при перекладі: «як птах, як 

птах».  

Друге речення було перекладене як: «Сама по собі, живу як бажаю (живу 

як бажаю)». В оригіналі був використаний синтаксичний повтор, адже кінець 

однієї фрази повторюється двічі: here to remind you (here to remind you). В 



21 
 

перекладі цей прийом зберігається: «живу як бажаю (живу як бажаю)». Крім 

того, в оригіналі присутня метафора: оut of those chains, в цьому випадку 

стосунки між людьми порівнюють з кайданами. При перекладі метафору було 

збережено: «Знов вільна як птах», тут свобода людини порівнюється з пташкою, 

яка вільно, сама по собі літає і ні від кого не залежить. Також при перекладі було 

збережено епіфору, для забезпечення тексту римою.  

В цьому випадку як і в оригіналі, так і в перекладі використовується пряма 

рима. 

При перекладі цієї пісні нам вдалося зберегти сенс закладений в оригіналі, 

ритмічний малюнок та певну кількість стилістичних прийомів завдяки 

використанню модуляції та компенсації.  

 

2.3 Особливості відтворення пісні C’mon Marianne/Stronger 

 

У даному підрозділі, ми проаналізуємо приклади з пісні C’mon 

Marianne/Stronger. Ця пісня є третьою яку ми можемо почути у мультфільмі. 

Вона є однією з головних через те, що у ній демонструється ще один ключовий 

момент цього мультфільму. Роланд, через свою жагу до влади, хоче повернути 

Меріен собі, однак, вона розуміє що він тільки бреше їй, і відмовляє вибачати 

його зраду. Сама пісня є поєднанням двох різних пісень, а саме: C’mon Marianne, 

яка була виконана гуртом The Four Seasons у 1967 році, а також відомої пісні 

співачки Келлі Кларксон What doesn’t kill you makes you stronger, що була 

представлена світові у 2011 році. Додаток А.4 містить у собі текст оригіналу, та 

його переклад. Відео знаходиться за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1R7iGYRK0crS1c4l0wHc_b3gH4ZfxMfVF/view?usp

=sharing 

Перейдемо до розгляду наступних прикладів: 

Англ: So I hang my head, I wish that I was dead, C'mon Marianne, c'mon 

(Marianne) [41, 00:19:30].  

Укр: Майже втратив я, все своє життя, ну ж бо Меріен, ну ж бо (Меріен). 

https://drive.google.com/file/d/1R7iGYRK0crS1c4l0wHc_b3gH4ZfxMfVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7iGYRK0crS1c4l0wHc_b3gH4ZfxMfVF/view?usp=sharing
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Уривок з пісні C’mon Marianne, яку співає Роланд для Меріен аби 

вибачитися за свою зраду. 

Дослівний переклад речень виглядав би наступним чином: «Я повісився. 

Я бажаю, аби я був мертвим. Ну ж бо Меріен, ну ж бо (Меріен)». При перекладі 

була використана така перекладацька трансформація як модуляція.  

При перекладі відбулося поєднання першого і другого речення: Майже 

втратив я, все своє життя». В оригіналі була використана гіперболізація, I wish 

that I was dead, яка була збережена при перекладі: «Майже втратив я, все своє 

життя». Також, при перекладі була збережена епіфора, що в оригіналі була 

показана за допомогою слів head – dead. 

Третє речення було перекладене як: «Ну ж бо Меріен, ну ж бо (Меріен)». 

Ця фраза була перекладена дослівно з, адже кількість складів в оригіналі збіглася 

з кількістю складів у перекладі. Також був використаний такий стилістичний 

прийом, як: синтаксичний повтор, що був переданий у перекладі. Цей уривок має 

пряме римування, тобто два рядки, що стоять один за одним, мають риму. 

Розглянемо наступний приклад:  

Англ: What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller, doesn't 

meant I'm lonely when I'm alone [41, 00:20:24]. 

Укр: Та все пройшла і стала сильна, наче пташка вільна, почуваюсь добре 

коли сама. 

У цьому випадку, за контекстом, це співає Меріен, щоб довести своєму 

колишньому хлопцю Роланду, який її зрадив, що вона не падає духом через це, а 

навпаки почувається навіть ліпше без його присутності у своєму житті. 

Дослівний переклад даного прикладу мав би такий вигляд: «Що тебе не 

вбиває, робить тебе сильнішою/сильнішим. Не думай що я самотня, коли я сама», 

Stand taller – це ідіома, що має значення «покажи свою силу духу». Дослівний 

переклад не міг бути використаний, оскільки не була б збережена мелодія пісні, 

ліпсинг, та через те, що кількість складів у перекладі перевищувала б кількість 

складів в оригіналі. Через це, у нашому перекладі була використана модуляція. 
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Перша фраза була перекладена як: «Та все пройшла і стала сильна», 

оскільки сенс оригіналу зберігається, адже вона дійсно стала сильніше не 

зважаючи на всі ті негаразди що сталися з нею.  

Друга фраза, була передана як: «наче пташка вільна», оскільки тепер 

Меріен є вільна від Роланда, і може жити так, як вона захоче. В цьому рядку, при 

перекладі, була використана метафора для більш яскравого вираження стану 

дівчини. В оригіналі ж метафори немає.  

У перших двох рядках використовується пряма рима. У третьому рядку 

використовується асонанс: lonely – alone, який допомагає досягнути 

милозвучності. При перекладі, тип римування був збережений. 

При перекладі пісні, нам вдалося зберегти настрій та сенс оригіналу, при 

цьому не втративши стилістичні прийоми та не порушивши ритмічний малюнок. 

Більшість тексту була перекладена за допомогою модуляції, але присутні 

випадки, де вдалося зробити дослівний переклад, тому що збіглася кількість 

складів у реченнях вихідної мови і мови перекладу. 

 

2.4 Аналіз перекладу пісні Strange magic 

 

Пісня Strange Magic, не дивлячись на те, що виконується однією з 

останніх, задає настрій всього мультфільму, адже саме на честь неї був названий 

мультфільм. Вона демонструє глядачеві, як зароджуються почуття між 

головними персонажами, і яким чином змінюються їх характери у цей момент. 

Оригінал цієї композиції був виконаний англійським рок-гуртом Electric Light 

Orchestra (ELO) у 1975 році. З текстом пісні, його перекладом та відео можна 

ознайомитись у Додатку А.12, а також за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1QOAlTeAgNjfoJAF8OOhvTrDIIIBUTh1S/view?usp

=sharing 

Англ.: You're walking meadows in my mind. Making waves across my tide. Oh 

no, oh no [41, 01:12:23]. 

Укр.: Знов, сонце сяє на душі. Хвилі радості в мені. О ні, о ні. 

https://drive.google.com/file/d/1QOAlTeAgNjfoJAF8OOhvTrDIIIBUTh1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOAlTeAgNjfoJAF8OOhvTrDIIIBUTh1S/view?usp=sharing
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Цей фрагмент з пісні Strange magic співає головна героїня, Меріен. Вона 

в цей момент розуміє, що закохується і оспівує те, що відчуває.  

Дослівно уривок перекладається так: «Ти ходиш лугами в моїй 

свідомості. Роблячи хвилі у моєму морі. О ні, о ні». Ми можемо побачити, що 

дослівний переклад не підходить, через розбіжність у кількості складів та 

відсутність рими. Тому нами була використана модуляція. І лише в останньому 

реченні було можливе використання дослівного перекладу без порушень ритму.  

Перші два речення з пісні були перекладені, як: «Знов, сонце сяє на душі. 

Хвилі радості в мені». В оригіналі була використані метафори: You're walking 

meadows in my mind. Making waves across my tide. В перекладі, даний 

стилістичний прийом був збережений в обох реченнях.  

Останнє речення було перекладено: «О ні, о ні». В цьому випадку був 

використаний дослівний переклад, тому зберігся стилістичний прийом, а саме – 

редуплікація.  

Текст оригіналу не має помітної рими, однак є милозвучним через 

наявний асонанс, який ми можемо побачити в словах: mind – tide. В перекладі 

була використана пряма рима.  

Перейдемо до наступного прикладу з цієї пісні: 

Англ.: I got a strange magic. Oh, what a strange magic. Oh, it's a strange 

magic. I got a strange magic [41, 01:12:40]. 

Укр.: Така-а дивна це, магія, дивна це, магія, дивна це, така, дивна.  

Цю частину пісні співає Меріен разом з Болотним царем. Вони в цей 

момент розуміють, що їх охопила дивна магія – кохання.  

Дослівно фрагмент: I got a strange magic. Oh, what a strange magic. Oh, it's 

a strange magic. I got a strange magic, можна перекласти як: «Я отримала/отримав 

дивну магію. О, яка дивна магія. О, це дивна магія. Я отримала/отримав дивну 

магію». Ми бачимо, що дослівний переклад не може бути використаний, через 

надмірну кількість складів в тексті перекладу, що призводить до порушення 

ритму. Для адекватності перекладу була використана модуляція.  



25 
 

Наш переклад виглядає так: «Така-а дивна це, магія, дивна це, магія, 

дивна це, така, дивна». При перекладі нам вдалося зберегти майже всі 

стилістичні прийоми, що були використані в оригіналі, а саме анафору, 

синтаксичний повтор та епіфору. І в оригіналі, і в перекладі використовується 

наскрізна рима. 

Єдиний стилістичний прийом, який було втрачено при перекладі – це 

кільцевий повтор на синтаксичному рівні. В оригіналі ми бачимо, що перший і 

останній рядок однакові, що свідчить про наявність кільцевого повтору. В тексті 

перекладу перший і останній рядки трохи відрізняються, але нам вдалося 

зберегти форму уривку та не порушити ритм.  

Крім того, в перекладі відбулося об’єднання речень, задля точнішого 

збереження сенсу.  

Після виконання перекладу, можемо зробити висновок, що найбільш 

часто використовуваною перекладацькою трансформацією була модуляція і 

лише в одному випадку був використаний дослівний переклад. Сенс пісні 

оригіналу при перекладі не було втрачено та була збережена кількість складів. 

Були передані майже всі стилістичні прийоми, а також рима.  

  



26 
 

ВИСНОВКИ 

 

У час глобалізації кінофільми та мультфільми, створені великими 

кінокомпаніями, набувають все більшої популярності в кожній країні, через це 

їх переклад становить одну з провідних проблем, адже завдання перекладача 

полягає у тому, щоб не лише передати сенс оригіналу, але і його форму. Зазвичай 

перекладу пісень з фільмів приділяється мало уваги, оскільки вважається, що 

вони мають порівняно невелике значення для сюжету. 

Мультиплікаційний фільм – це вид кіномистецтва, який створюється 

шляхом зйомки та відеомонтажу послідовних фаз руху графічних або об’ємних 

об’єктів. Мюзикл – музично-сценічний твір, в якому використовуються 

різноманітні засоби естрадної та побутової музики, драматичного, 

хореографічного та оперного мистецтва. 

Музика в кіно, як невіддільний компонент цілого, нерозривно пов’язана 

із відеорядом і корелюється візуально-екранними подіями. Пісня ще має своє 

вербальне наповнення, що породжує додаткові функції та ширші драматичні 

можливості. Мова музики – універсальна і не потребує перекладу. Натомість 

пісня має свій текст, і логічно, що вона вимагає перекладу цільовою мовою. На 

практиці часто трапляється так, що пісня звучить мовою оригіналу. У такому 

варіанті вона втрачає ряд своїх важливих функцій, її вербальний компонент не 

передається, і фактично вона прирівнюється до музики. 

Матеріалом аналізу нашої роботи є анімаційній мюзикл «Дивна магія», у 

якому пісні виконують не лише фонову функцію для створення у глядача 

певного настрою, але і сюжетоформуючу, тобто передають значну частину 

смислу. У досліджуваному фільмі дія відбувається у вигаданому світі, де поруч 

знаходяться Королівство Фей та Королівство Темного Лісу. У першому 

мешкають прекрасні феї та ельфи, що живуть у мирі та злагоді, а у другому 

панують жахливі чудовиська, які ніколи не виходять із пітьми свого лісу. 

Основна сюжетна лінія концентрується на історії кохання істот, які, на перший 
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погляд, не мають між собою нічого спільного, але врешті решт знаходять спільну 

мову і навіть кохання. 

При виконанні перекладу пісень ми зіштовхнулись з певними 

проблемами, а саме: збереження ритмічного малюнка, композиції вихідного 

тексту, точності передачі сенсу при перекладі та вірності оригіналу, а також, 

збереження наявних в оригіналі стилістичних засобів. 

Після виконання перекладу, та проведення його аналізу, можемо сказати, 

що для подолання вищенаведених проблем, нам потрібно було звернутися до 

використання різноманітних перекладацьких трансформацій. Найбільш 

продуктивними для нас виявилися: модуляція та компенсація. Час від часу 

траплялися випадки, коли було можливе використання дослівного перекладу та 

генералізації, однак такі випадки не були численними.  

Подальші перспективи роботи – розгляд інших кінострічок, де немає 

адаптації поетичних текстів та виконання їх перекладу українською мовою. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.1. Пісня I can’t help falling in love та її переклад українською 

I can’t help falling in love Та ця любов кличе і знов, і знов 

Wise men say only fools, only fools rush 

in 

Кажуть всі, що спішить можуть 

лиш дурні 

but I can't help falling in love with you Та ця любов кличе і знов, і знов 

Shall I stay Чи це сон? 

would it be, would it be a sin Може це сниться все мені 

But I can't help falling in love with you Та ця любов кличе і знов, і знов 

  

Like a river flows surely to the sea Море й океан, місяць і зірки 

Darling, so it goes Сонце й небеса 

some things are meant to be Разом, як я і ти 

some things are meant to be Разом, як я і ти 

take my hand (take my hand) Все життя (все життя) 

take my whole life too (take my whole life 

too) Є твоїм навік (є твоїм навік) 

for I can't help falling in love with you Бо ця любов кличе і знов, і знов 

  

I can't help it Та ця любов 

I can't help it Моя ця любов 

I can't help falling in love with you Та ця любов кличе і знов, і знов 

No I, no I can't help falling in love with 

you 

О так, ось ця любов кличе і знов, і 

знов 

 

Додаток А.2. Пісня I’ll never fall in love та її переклад українською 

I’ll never fall in love Ні, більше не кохаю я 

What do you get when you fall in love? Що я роблю, як кохаю я 

A guy with a pin to burst your bubble  Вірю йому та все це марно  
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That's what you get for all your trouble  Сонце було та зараз хмарно  

I'll never fall in love again  Ні, більше не кохаю я 

  

What do you get when you kiss a boy Що я роблю, як з тобою знов  

You get enough germs to catch a fever  Цілую тебе і все зникає  

Then, straight away, he’ll upcand leave 

ya Мов, знову ти стріляєш в мене 

I'll never fall in love again Ні, більше не кохаю я 

No, I'll never fall in love again О, ні, більше не кохаю я 

  

Don't tell me what it's all about  Не чую більш нічого я 

Cause I've been there and I'm glad I'm 

out Все це – кінець, це – доля моя 

Out of those chains, those chains that 

blind you Вільна, як птах, як птах літаю 

That is why I'm here to remind you  Сама по собі, живу, як бажаю 

(Here to remind you) (живу, як бажаю) 

  

What do you get when you give your 

heart? Що в голові після слів його?  

You get it all broken up and battered  На думці лиш щастя, та даремно  

Yeah, that's what's you get: 

A heart that's shattered  А там вже за мить на серці темно 

I'll never fall in love again  Ні, більше не кохаю я 

I'll...I'll never fall in love again  Ні, більше не кохаю я 

No, I'll never for in love again! О, ні, більше не кохаю я 

No, I'll never for in love again! О, ні, більше не кохаю я 
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Додаток А.3. Пісня Three little birds та її переклад українською 

Three little birds Не думай, ні про що 

Don't worry about a thing Не думай ні про що 

'Cause ev'ry little thing gonna be alright І кожна твоя мить стане кращою  

 Don't you worry (don't worry) about a thing 

(about a thing) 

Не хвилюйся (не треба) ні про що 

(ні про що) 

Okey, 'Cause ev'ry little thing gonna be 

alright. 

О так, і кожна твоя мить стане 

кращою  

  

Welcome this morning, Доброго ранку  

Smiled with the rising sun Смійся до сонця ти 

Three little birds pitch by my doorstep Пташки он летять, і ти теж лети  

Singin' sweet songs of melodies pure and 

true Співай те, що знаходиться на душі 

Sayin', This is my message to you-u-u. Оу, співай про мрії, лети-и-и 

  

  

Don't worry about a thing Не думай ні про що 

Okey, 'Cause ev'ry little thing gonna be 

alright 

О так, і кожна твоя мить стане 

кращою  

 Don't you worry (don't worry) about a thing 

(about a thing) 

Не хвилюйся (не треба) ні про що 

(ні про що) 

Okey, 'Cause ev'ry little thing gonna be 

alright. 

О так, і кожна твоя мить стане 

кращою  

  

Welcome this morning, Доброго ранку  

Smiled with the rising sun Смійся до сонця ти 

Three little birds pitch by my doorstep Пташки он летять, і ти теж лети  
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Singin' sweet songs of melodies pure and 

true Співай те, що знаходиться на душі 

Sayin', This is my message to you-u-u. Оу, співай про мрії, лети-и-и 

 

Додаток А.4. Пісня C’mon Marianne/Stronger та її переклад українською 

C’mon Marianne/ Stronger Ну ж бо, Меріен/ Сильна 

Whoa-ho-ho here I am on my knees 

again 

О-о-о, я прийшов, прошу руку знов 

I’ll do anything just to make it right Тобі все віддам, бо горить любов 

Say you’ll understand, oh I know you 

can, 

Знаю, винен я, о, та ти моя 

C’mon Marianne Моя Меріен! 

No matter what people say Літають чутки про нас 

it didn’t happen that way Та все ж поганим був час 

She was a passing fling Коли без тебе був 

And not a permanent thing Давно вже про іншу забув 

So I hang my head Майже втратив я 

I wish that I was dead Все своє життя 

C’mon Marianne, c’mon Marianne, 

c’mon Marianne 

Ну ж бо, Меріен, ну ж бо (Меріен) 

Say you can understand, my Marianne Вибач ти, прошу я, любов моя! 

  

Think you’ve got the best of me Думаєш ти кращим був? 

Think you’ve had the last laugh Що мене ти здобув? 

Bet you think that everything good is 

gone 

Гадаєш знову буде добре все? 

  

Think you left me broken down Думаєш, що я змінюсь? 

Think that I’d come running back Вмить до тебе повернусь? 
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Baby you don’t know me cause you’re 

dead wrong 

Знай для тебе я давно вже зникла 

What doesn’t kill you makes you 

stronger 

Та все пройшла і стала сильна 

Stand a little taller Наче пташка вільна 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m 

alone 

Почуваюсь добре, коли сама 

What doesn’t kill you makes a fighter  Я все пройшла, бійцем я стала 

Footsteps even lighter Серце заховала 

Doesn’t mean I’m over cause you’re 

gone 

І в житті моєму тебе нема! 

  

Whoa-ho-ho here I am, on my knees 

again 

О-о-о, я прийшов, прошу руку знов 

I’ll do anything, just to make it right Тобі все віддам, бо горить любов 

Say you’ll understand, oh I know you 

can 

Знаю винен я, о, та ти моя 

C’mon Marianne Моя Меріен! 

  

Don’t think that I’d come back Роби, що хочеш ти 

I’d come back swinging Та я змінилась 

What doesn’t kill you makes you 

stronger 

Та все пройшла і стала сильна 

Stand a little taller Наче пташка вільна 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m 

alone 

Почуваюсь добре, коли сама 

What doesn’t kill you makes a fighter Я все пройшла, бійцем я стала 

Footsteps even lighter Серце заховала 
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Doesn’t mean I’m over cause you’re 

gone 

І в житті моєму тебе нема 

What doesn’t kill you makes you 

stronger, stronger 

Я все пройшла і стала сильна, 

сильна 

Just me, myself and I Тільки я у себе є 

What doesn’t kill you makes you 

stronger 

Я все пройшла, бійцем я стала 

Stand a little taller Серце заховала 

Well now it’s time to say goodbye! Тому кажу тобі бува-а-ай! 

 

Додаток А.5. Пісня I wanna dance with somebody та її переклад українською 

I wanna dance with somebody 

Oh, I wanna dance with somebody  

I wanna feel the heat with somebody 

Yeah, I wanna dance, hi 

With somebody who loves me 
 

Я хочу танцювати 

Оу, я хочу так танцювати  

Я хочу хоч десь танцювати 

Оу, так хочу, оу 

Танцювати хоч з кимось  
 

 

Додаток А.6. Пісня Trouble та її переклад українською 

Trouble 

Well, if he's looking for trouble  

He's come to the right place  

 

Yeah, if he's looking for trouble  

Just take a look at this face  

Because I'm evil, my middle name is 

misery  

Yes I'm evil, so don't you mess around 

with me. 
 

Проблеми 

Щож, він шукає проблем 

Прийшов куди треба йому 

 

Єєєє, йому треба проблеми 

То хай побачить ме-нееее 

В очі погляне, й одразу страх як 

спалахнеее 

Жах і є я, і це проблема лиш тво-

яяяя  
 

 

  



40 
 

Додаток А.7. Пісня Love is strange та її переклад українською 

Love is strange 

Looo-o-ove, love is strange 

Many people, take it for a game 

Once you get it, you get it all for… 

Cause after you've had it, 

You'll never wanna quit  

 

Looo-o-ove is strange 

Looooo-ooooo-ooove is strange  

(Oh I so good, It scared me so) 

 

Once you get it, you're in an awful 

Cause after you've had it, 

You'll never wanna quit  

 

Loooo-o-ooove is strange 

Looo-o, looo-o-ove is strange 
 

Любов – це гра 

Люю-бо-ов це гра 

Всім здається, що це така лиш гра 

Якщо граєш, виграш буде.. 

Як туди звернеш  

Назад не повернеш  

 

Любо-ов така 

Любооо-ооооо-оооов це гра 

Оу, молодець, і це все я 

 

Якщо граєш, то ти все забереш  

Як туди звернеш  

Назад не повернеш  

 

Любооо-ооо-оов така 

Люю-боо-о-ов це гра 
 

 

Додаток А.8. Пісня Say Hay та її переклад українською 

Say Hey 

I say, "Hey, I'll be goin' today 

But I'll be back home around the way" 

It seems like everywhere I go 

The more I see, the less I know 

I know one thing I love you  

I love you, I love you, I love you 

 

Кричу «Хей» 

Кричу «хей» всім, хто зараз тут 

Закінчив я останній свій маршрут 

І де б не йшов увесь цей час 

Гасне знань моїх запас 

Та знаю, одне лиш, люблю я  

Люблю я, люблю я, люблю я  

 

В житті своєму бачив багато вже 
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I've been a lot of places all around the 

way 

I've seen a lot of joy and I've seen a lot of 

pain 

But I don't want to write a love song for 

the world 

I just want to write a song about a boy 

and a girl 

 

Junkies on the corner, always calling my 

name 

And the kids on the corner playing ghetto 

games 

When I saw you getting down, girl, I 

hoped it was you 

And when I looked into your eyes I knew 

it was true 

 

I say, "Hey, I'll be goin' today 

But I'll be back home around the way" 

It seems like everywhere I go 

The more I see, the less I know 

I know one thing I love you  

I love you, I love you, I love you 
 

 

Тих хто все ламає, тих хто береже 

 

Та не я хочу я казати про наш з 

вами світ  

Я хочу розказати про любові цвіт 

 

 

На вулиці хтось кличе по імені 

 

І діти мене знають по всій Землі 

 

Та тоді тебе побачив, що ти повз 

пройшла 

Де ж раніше ти була, як мене 

знайшла? 

 

Кричу «хей» всім хто зараз тут 

Закінчив я останній свій маршрут  

І де б не йшов увесь цей час 

Гасне знань моїх запас 

Та знаю, одне лиш, люблю я  

Люблю я, люблю я, люблю я  
 

 

Додаток А.9. Пісня Mistreated та її переклад українською 

Mistreated 

I've been mistreated, I've been abused 

I've been trespassed and invaded 

Терпів знущання 

Терпів знущання, купу образ 

Мене гнобили, насміхались  
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And I am not amused  

I've been insulted, disrespected  

I've been mistreated 

 

I've been insulted, disrespected  

I've been mistreated 

I've been insulted, disrespected  

I've been mistreated 
 

Я вам всім помщусь  

Всі ображали, всі знущались 

Мій час сміятись  

 

Всі ображали, всі знущались 

Мій час сміятись  

Всі ображали, всі знущались 

Мій час сміятись  
 

 

Додаток А.10. Пісня Sugar Pie, Honey Bunch та її переклад українською 

Sugar Pie, Honey Bunch 

Sugar pie, honey bunch 

You now that I love you 

I can't help myself  

I love you and nobody else 

 

But I'm evil, my middle name is misery 

 

Yes I'm evil, so don't you mess around 

with me. 

 

Sugar pie, honey bunch 

You now that I love you 

I can't help myself 

I love you and nobody else 

 

When I call your name 

Boy it starts the flame  

Burning in my heart 

Дорогий, любий мій 

Дорогий, любий мій 

Так тебе кохаю 

І це почуття 

Лиш тебе так кохаю я 

 

Поглянь в очі, в очах моїх є 

лише жах 

Я поганець, тож не чіпай 

мене більш ти 

 

Дорогий, любий мій 

Так тебе кохаю 

І це почуття 

Лиш тебе так кохаю я 

 

Коли кажу я 

Лиш твоє ім'я 

Серце так горить 
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Tearing it all apart 

No matter how I try  

My love I cannot hide 

Cause sugar pie, honey bunch 

You now that I wake for you  

I can't help myself  

I love you and nobody else 

No, I can't help myself  
 

Кров моя кипить 

Не знаю, що робить 

Любов моя летить 

Бо, дорогий, любий мій 

Так тебе кохаю я 

І це почуття 

Лиш тебе так кохаю я 

Оу, це почуття 
 

 

Додаток А.11. Пісня Straight on та її переклад українською 

Straight on 

I'm comin' straight on for you 

I've made up my mind  

I feeling strong now  

Now I'm comin' through 

 

I'm comin' straight on for you 

Yea, straight on for you  

I'm comin' straight on for you 

 

Now, I know, how to play my hand 

What the winner don't know 

The gambler understands 

No, you don’t stand a chance 

You don’t stand a chance  

 

I'm comin' straight on for you 

 

Oh, straight on for you 

По твою душу 

По твою душу прийшла  

Рішення прийняла 

І силу знайшла  

І тепер я тут 

 

По твою душу прийшла 

Єєє, по твою душу прийшла  

По твою душу прийшла 

 

Знаю я, як грати маю 

Переможу все ж я 

Про це ти пам'ятай 

Ні, тебе обійду 

Тебе обійду 

 

По твою душу прийшла 

 

Я краще ніж ти 
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Straight on for you 

Straight on for you 

Straight on for you 
 

Краще ніж ти 

Краще ніж ти 

Краще ніж ти 
 

 

Додаток А.12. Пісня Strange magic та її переклад українською 

Strange magic Дивна магія 

You're walking meadows in my mind, Знов сонце сяє на душі 

Making waves across my tide, Хвилі радості в мені 

Oh no, oh no. О ні, о ні 

  

I got a strange magic, Така-а дивна це  

Oh, what a strange magic, Магія, дивна це 

Oh, it's a strange magic. Магія, дивна це 

I got a strange magic, Така, дивна-а-а-а 

  

You're sailing softly through the sun Ми, мов хмаринки пливемо 

(Softly through the sun) (Разом пливемо) 

Of a land I've always know Над землею в небесах 

You fly Разом 

(You fly) (разом) 

So high Вгорі  

(so high) (Вгорі) 

I get a… Strange magic Така… Дивна це 

Oh, what a strange magic, Магія, дивна це 

Oh, it's a strange magic. Магія, дивна це 

Got a strange magic, Така, дивна-а-а-а 

  

Oh I… Я-а 

(Oh I….) Я-а 
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Never gonna be the same again Не забуду я це почуття 

(Never gonna be the same again) (Не забуду я це почуття) 

Now I've seen the way it's got to end Це щаслива мить мого життя 

(Got to end) (мого життя) 

Sweet dreams  Дивна 

(Sweet dreams)  (Дивна) 

Sweet dreams  Дивна 

Got a strange magic Така, дивна це 

Oh, what a strange magic, Магія, дивна це 

Oh, it's a strange magic. Магія, дивна це 

Got a strange magic, Така дивна-а-а 

Got a strange magic Ось ця магія-я-я 

It's magic Це диво 

(It's magic) (Це диво) 

It's magic Це диво 

(It's magic) (Це диво) 

It's magic Це диво 

It's magic Це диво 

(It's magic) (Це диво) 

 

Додаток А.13. Пісня Tell him та її переклад українською 

Tell him Нарешті скажи 

I know, something, about love Знов є в серці кохання 

You've got to want it bad Це дивовижно так 

If that guy's got into your blood Воно є, тож без вагання 

Go out and get him Іди до нього 

If you want him to be Якщо хочеш ти 

The very part of you З ним бути все життя 

That make you wanna breath І легко дихати 



46 
 

Here's the thing to do: Ось, що кажу я 

Tell him, that Знаєш ти, 

You're never gonna leave him Його вже не покинеш 

Tell him, that Знаєш ти, 

You're always going to love him Що так його кохаєш  

Tell him Знаєш,  

(Tell him) Знаеш, 

Tell him Знаєш,  

  

Tell her right now! Зараз кажи! 

We know, something, about love Знов є в серці кохання 

You've got to show her І ти кохаєш 

And, make him see the moon up above Так, видно всім твоє бажання 

(Get out and get her) (І ти кохаєш) 

If you want him to Разом хочете 

Make your hearth sing on Бути все життя 

If you want him to Легко дихайте 

Always think of you Вам ось кажу я 

Tell him, that Знаєш ти, 

You're never gonna leave him Його вже не покинеш 

Tell him, that Знаєш ти, 

You're always going to love him Що так його кохаєш 

Tell him Знаєш,  

Tell him Знаєш, 

Tell him Знаєш,  

Tell her right now! (Tell her right now!) Нарешті скажи (Зараз кажи) 

Tell him, that Знаєш ти, 

You're never gonna leave him Її вже не покинеш 

Tell him, that Знаєш ти, 
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You're always going to love him Що так її кохаєш 

Tell him (her) Знаєш, 

Tell him (her) Знаєш, 

Tell him (her) Знаєш, 

Tell her right now! Зараз кажіть! 

 

Додаток А.14. Пісня Wild thing та її переклад українською 

Wild thing 

Wild thing 

You make my heart sing 

You make everything groovy 

Oh wild thing 

You make my heart sing  

(You make my heart sing) 

You make everything groovy 

Wild thing, I think I love you 

But I wanna know for sure 

Come on and hold me tight 

I - love - you 
 

Співає серце 

Серце 

Співає дзвінко 

Росте почуття стрімко 

О, серце 

Співає дзвінко  

( співає дзвінко)  

Росте почуття стрімко 

Дивно, та тебе кохаю 

І хочу вірити я 

Тримай і не відпускай  

Я кохаю 
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Анотація 

 

Роботу присвячено особливостям художнього поетичного 

аудіоперекладу. Поетичні переклади виконують важливу культурну місію, що є 

невід’ємною частиною перекладацької практики. В нашій роботі розглядається 

специфіка перекладу поетичного твору, що покладений на музику. Пісня – це 

єдність слів, мелодії, манери виконання та харизми виконавця. В роботі 

розкриваються певні особливості перекладу пісні, а саме: різниця між 

структурами вихідної та мови перекладу, необхідність перекладу повністю 

передавати зміст та емоційний вплив, який був закладений в оригіналі. Зазвичай 

при перекладі кінофільму пісні ставлять на другий план, але пісенний текст 

вартий особливої уваги, адже він найбільше сприяє створенню образів в 

кінофільмі. В нашому випадку, пісні з мультфільму «Дивна магія» також не були 

перекладені, хоча вони відіграють основну роль, якщо брати до уваги, що це – 

мюзикл. 

В практичній частині роботи були подані переклади пісень з мультфільму 

«Дивна магія» та аналіз до них, були проаналізовані труднощі, з якими 

стикаються перекладачі при кіноперекладі та при перекладі пісень. Головними 

проблемами при перекладі були: збереження ритмічного малюнка, композиції 

вихідного тексту, інтонації та проблема точності і вірності тексту перекладу. 

Також нашою задачею було збереження якомога більшої кількості стилістичних 

прийомів. Найбільш поширені стилістичні прийоми – метафора, епіфора, 

анафора, синтаксичний повтор, асонанс. Їх майже неможливо зберегти, 

використовуючи дослівний переклад, тому тут не спрацює навіть еквівалентний 

переклад. 

У процесі перекладу найбільше використовувалися такі перекладацькі 

трансформації як модуляція, компенсація та генералізація. Завдяки їх 

використанню нам вдалося не втратити смислові елементи, що були в тексті 

оригіналу, та отримати адекватний переклад. 


