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ВСТУП 

 

 

Наукову роботу присвячено проблемі аудіовізуального перекладу, метою 

якого є синхронне закадрове озвучення (войсовер), а також питанню 

трансформаційної специфіки такого виду перекладу. Зокрема здійснено 

власний український переклад серії «У кожного своя правда» англомовного 

серіалу «Баррі» Білла Гейдера й Алека Берга й обґрунтовано доцільність 

застосування  трансформації у цій версії українського перекладу. 

Актуальність дослідження обумовлено необхідністю вирішення як 

практичних, так і теоретичних проблем перекладу мультимедійної продукції, 

адже аудіовізуальний переклад – це складний і творчий процес. Завдяки 

стрімкому розвитку світової кіноіндустрії існує нагальна потреба у швидкому 

та якісному кіноперекладі, який вивчали І. С. Бахов, Н. В. Бідасюк, Р. Барт, 

Ф. Варела, М. Вербицька, М. К. Гарбовський, В. Е. Горшкова, У. Еко, О. Куца, 

І. Н. Кучман, А. П. Мельник, П. Орейро, М. Паолінеллі, К. Райс, 

Л. Я. Терещенко та інші науковці. Актуальність також обумовлена проблемою 

передачі кінотексту для аудиторії іншої культури, відтворенням 

індивідуального режисерського бачення світу, стилю сценариста, мовлення 

персонажів і співставлення аудіодоріжки оригіналу та перекладу. 

Новизна дослідження зумовлена вибором об’єкту перекладу – серії «У 

кожного своя правда» американського серіалу «Баррі», яка ще не була 

перекладена українською мовою, тому новою є власна версія українського 

перекладу, новим є синхронне озвучення (войсовер) цієї серії; вперше 

аналізується мовлення персонажів фільму й обґрунтовується доцільність 

використання тих чи інших трансформацій в перекладі цього фільму. 

Метою роботи є аналіз трансформацій власної версії українського 

перекладу серії «У кожного своя правда» серіалу «Баррі» Білла Гейдера та 

Алека Берга як засобів досягнення функціонально-комунікативної 
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еквівалентності текстів оригіналу та перекладу фільму, а також синхронне 

закадрове озвучення (войсовер) серії фільму. 

Метою дослідження обумовлено вирішення таких завдань: 

 виконати доперекладний аналіз оригінального сценарію серії «У 

кожного своя правда» серіалу «Баррі»;  

 схарактеризувати мовлення персонажів серіалу; 

 перекласти українською мовою серію «У кожного своя правда» 

англомовного серіалу «Баррі» Білла Гейдера та Алека Берга; 

 створити войсовер серії: «накласти» український переклад на 

оригінальну аудіодоріжку; 

 проаналізувати трансформації у власній версії українського 

синхронного закадрового перекладу серії серіалу «Баррі»; 

 сформулювати висновки щодо доцільності використання 

трансформацій у власній версії українського перекладу серії «У кожного своя 

правда» серіалу «Баррі». 

Об’єктом дослідження є сценарій англомовного оригіналу серіалу Білла 

Гейдера та Алека Берга «Баррі» та власний переклад цього серіалу українською 

мовою. 

Предметом наукової роботи є перекладацькі трансформації, застосовані у 

процесі власного українського перекладу серії «У кожного своя правда» серіалу 

Білла Гейдера та Алека Берга «Баррі». 

Матеріалом дослідження слугують 125 фрагментів, які було вилучено 

шляхом вибірки із серії «У кожного своя правда» серіалу «Баррі» та його 

українського перекладу. У роботі також використані «Словник української 

мови» в 11-ти томах, «Longman Active Study Dictionary», електронний словник 

«ABBYY Lingvo», «Slovnenya», «Multitran», «Oxford Dictionary», «Cambridge 

Dictionary», «Macmillan Dictionary», «Collins English Dictionary», «Reservo 

Context», «Словопедія», «Словник жарґонної лексики» та ін. 
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Для досягнення поставленої мети застосовано низку перекладацьких 

методів і прийоми, а також наступні методи дослідження: зіставний метод, 

що полягає у співвіднесенні структур мовою оригіналу та їх перекладацьких 

відповідників у власному українському перекладі серії «У кожного своя 

правда» серіалу «Баррі»; метод трансформаційного аналізу, за допомогою 

якого досліджено трансформації; контекстуально-інтерпретаційний, що 

полягає у з’ясуванні специфіки значення слів і словосполук у текстах оригіналу 

та перекладу серії «У кожного своя правда» серіалу «Баррі»; а також описовий 

метод, за допомогою якого обґрунтовано використання різних типів 

трансформацій в українському перекладі серії. 

Практичне та теоретичне значення дослідження полягає в можливості 

використання матеріалів і висновків роботи під час викладання теоретичних і 

практичних курсів: теорії та практики перекладу, художнього та кіно/відео 

перекладу, зіставної стилістики англійської та української мов, а також 

перекладної практики. 

Характер основних завдань і методи дослідження, що використовувались 

для їх вирішення, визначили структуру роботи, яка складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаної наукової літератури, анотації та 

додатків. У вступі обґрунтовано вибір теми, визначається мета, завдання, 

методи дослідження, розкриваються актуальність, новизна, теоретичне та 

практичне значення роботи. У першому розділі розглянуто проблему 

кіноперекладу, схарактеризовано специфіку синхронного закадрового 

озвучення; висвітлено конситуативну, інтенціональну та жанрову інформацію 

щодо об’єкту перекладу – серіалу «Баррі»; розглянуто стиль мовлення 

персонажів серіалу, окреслено труднощі, які необхідно подолати перекладачеві 

під час створення войсоверу серії «У кожного своя правда». У другому розділі 

проаналізовано перекладацькі трансформації та обґрунтовано доцільність їх 

застосування у власній версії синхронного закадрового перекладу серії «У 

кожного своя правда». У висновках коротко викладено основні результати 
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дослідження. В анотації дано загальну характеристику наукової роботи. У 

додатках представлена власна версія українського перекладу серії «У кожного 

своя правда», а також войсовер цієї серії.  

Апробація. Матеріали, пов’язані з темою наукової роботи, було 

апробовано на ХХII Всеукраїнській науковій конференції молодих учених 

«Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях 

молодих учених «Родзинка – 2020» та Всеукраїнській науковій конференції з 

міжнародною участю «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, 

сучасне, майбутнє». 
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РОЗДІЛ 1 

СЕРІАЛ «БАРРІ» ЯК ОБ’ЄКТ КІНОПЕРЕКЛАДУ 

 

 

Аудіовізуальний переклад – це широке поняття, яке охоплює переклад 

радіопрограм, кіно/відео переклад, мультимедійний переклад тощо. 

Аудіовізуальний переклад – це специфічний вид перекладу, який наразі 

активно досліджують: І. С. Бахов, Н. В. Бідасюк, Р. Барт, Ф. Варела, 

М. Вербицька, М. К. Гарбовський, В. Е. Горшкова, У. Еко, О. Куца, 

І. Н. Кучман, А. П. Мельник, П. Орейро, М. Паолінеллі, К. Райс, 

Л. Я. Терещенко та інші. За А. П. Мельник, особливістю такого перекладу є 

передача контексту «через слуховий та зоровий канали та різні види кодів 

синхронно з тим, що зображено на екрані» [22]. У нашій роботи працюємо з 

одним із видів аудіовізуального перекладу – кіноперекладом. Його об’єкт – 

кінотекст, як і художній текст, «має свого творця, свій мовний матеріал і своє 

життя в мовному … соціальному середовищі, що відрізняється від середовища 

оригіналу» [6, с. 23]. Цей вид перекладу не може «повністю відповідати 

першотвору, він може лише нескінченно зближуватися з оригіналом» [6, с. 23]. 

Метою нашого перекладу є синхронне закадрове озвучення, або войсовер, 

що у дослівному перекладі з англійської «мова поверх» – вид озвучування, який 

передбачає «створення додаткової мовної фонограми фільму іншою мовою, 

змішаної з оригінальною так, щоб глядач міг чути і переклад, і оригінальний 

запис» [24]. У такому перекладі оригінальна доріжка стає тихішою, але її все 

одно чути, а переклад звучить гучніше. Сьогодні це один з найпопулярніших 

способів озвучення кінопродукції, завдяки якому глядач чує не лише переклад 

рідною мовою, а тембр голосу, інтонацію, акцент актора, фонові шуми 

оригіналу, що є частиною задуму автора.  

Особлива складність войсоверу полягає в «укладанні» тексту в кадр, 

оскільки довжина звучання перекладеного тексту може не збігатися з 
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довжиною звучання тексту в оригіналі. Тоді перекладачеві доводиться 

скорочувати або збільшувати текст. Існує також проблема передачі емоцій 

дійових осіб фільму. Щодо цього є дві думки, які і відповідають двом різним 

стилям роботи синхронізаторів кіно. Відповідно до першої, «перекладач 

зобов'язаний бути ще й актором і за можливості повно передавати голосом та 

інтонаціями емоційний заряд кінодійства – бути транслятором емоцій. 

Перекладачі, які поділяють цю думку, перекладаючи намагаються наслідувати 

інтонації героїв і копіюють їхні емоції (сміх, роздратування, страх тощо)» 

[1, с. 19]. Саме такий вид синхронного перекладу ми використали для 

озвучення українською мовою серії «У кожного своя правда» англомовного 

серіалу «Баррі». 

Для успішного перекладу перекладач повинен володіти різними типами 

прагматичної інформації, одним із яких є конситуативна, яка «відображає 

знання про творчість автора …. про систему поглядів й естетичних цінностей» 

[20, с. 79] творця оригінального тексту. Ідея американського серіалу «Баррі» 

належить Алеку Бергу та Біллу Гейдеру. Вони беруть безпосередню участь у 

створенні кожної серії, а також є режисерами, продюсерами, сценаристами та 

редакторами серіалу. А. Берг та Б. Гейден створили драмедію про серійного 

вбивцю, який планує покінчити зі своїм минулим і стати актором. У 

телевізійному серіалі підіймається багато тем, таких як: життя після війни в 

Афганістані, другий шанс в житті, кохання, дружба, право на вбивство, насилля 

у сім’ї, досягнення мрії тощо. 

Об’єктом нашого аналізу є серія «У кожного своя правда». У ній 

головний герой рятує свого друга, проте у той же час розриває з ним зв’язки, 

щоб покінчити зі старим життям. Нарешті Баррі отримує те, чого він хотів: наш 

герой закохується, заводить нових друзів, стає актором й отримує головну роль 

у спектаклі. Але одна людина узнає про нього правду…  

Алек Берг, один із режисерів серіалу «Баррі», відомий комедійний 

письменник. Найцікавішою роботою в його кар’єрі є фільм «Євротур» Джеффа 
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Шаффера, де Берг був головним сценаристом, продюсером і співрежисером. 

Першим досвідом у ролі головного режисера були декілька серій комедійного 

серіалу «Зменш свій ентузіазм» і «Кремнієва долина». У 2018 році митець 

номінований на премію «Еммі» за найкращий сценарій комедійного серіалу 

«Баррі», а також «Кремнієва долина», але не отримав її, поступившись Емі-

Шерман Палладіно [42]. 

На відмінну від Алека Берга, для Білла Гейдера – це перший досвід у 

кріслі режисера. Білл Гейдер – американський актор, який відомий ролями у 

фільмах: «Суперперці», «Воно 2», «В прольоті», «Прибулець Павло», «Люди в 

чорному 3» та інші. Гейдер став популярний у США завдяки телевізійному шоу 

«Суботнім вечором у прямому ефірі», у якому він знімався із 2005 по 2019 рік. 

У 2018 році його та Алека Берга ідею зняти серіал «Баррі» підтримує компанія 

HBO і у цьому ж році вони починають роботу над серіалом. За 2018-2019 роки 

Білл Гейдер був номінований вісім разів на премію «Еммі» як найкращий 

режисер, актор, сценарист і продюсер за серіал «Баррі», дві з яких виграв у 

номінації найкращий актор у комедійному серіалі. Ще важко говорити про 

стиль Білла Гейдера як режисера, але в інтерв’ю журналу «Vulture» він сказав, 

що для нього найголовніше в акторстві – це інстинкти, тому і в режисурі він 

хоче покладатися на підсвідомість. Для Білла Гейдера найголовніше гра актора, 

а не точність реплік сценарію [47]. 

Серіал «Баррі» – унікальний і захоплюючий. В Алека Берга та Білла 

Гейдера вийшла неймовірна комбінація драми та чорної комедії. Так, 

наприклад, в одній із серій персонажі повинні згадати про трагічні епізоди із 

свого життя та зіграти їх на сцені у театрі. До цього серія наповнена 

комедійними ситуаціями, що змушують глядача сміятися, співчувати та 

хвилюватися за головного героя й інших персонажів. Ключовим моментом цієї 

серії є швидкий перехід від драми до комедії. Спершу ви спостерігаєте за 

спогадом Баррі, як він намагається врятувати свого пораненого напарника, 
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хвилюєтеся, а через хвилину смієтеся над абсурдною ситуацією із чеченською 

мафією.  

У серіалі «Баррі» Алека Берга та Білла Гейдера живе значна кількість 

персонажів і вигаданих героїв: Hank, Cristobal, Esther, Janice Moss, і згадуються 

відомі люди: Annie Oakley, Mark David Chapman, і персонажі сучасного 

кінематографу та художньої літератури: John Wick, Cinderella. Часто в серіалі 

«Баррі» Алека Берга та Білла Гейдера трапляються реалії американського 

життя, часто згадуються назви серіалів, шоу та персоналій, які відомі 

здебільшого лише американському глядачеві (Pompeii's Burning, Grey's 

Anatomy, Kardashians, all the Desperate Housewives, This Is Us, So You Think You 

Can Dance, Thomas Friedman). Також згадуються популярні телепередачі, 

засоби комунікації, напої та торгові марки, які відомі у всьому світі, а не лише у 

США (The Voice, IKEA, Skype). Головний герой – колишній військовий, тому в 

серіалі трапляються військові абревіатури (OP, SEAL Team Six), назви «гарячих 

точок» (Korengal Valley). Крім того, персонажі серіалу різних національностей і 

мають своєрідний акцент, його передача в перекладі залежить від гри актора.   

Оскільки це телевізійна драма та комедія, у мовленні героїв значна 

кількість конотативно забарвленої лексики. Перекладачеві слід бути уважним, 

перекладаючи нецензурну лексику (suck balls, fuck, holly shit, damn, fucking 

idiot), сленг (Jeez, pizzi-caca, Watch your ten! Watch your four to five!).  

Вживається і професійна лексика – включення в текст фахової 

термінології, яка зрозуміліша для представників певної галузі: alliance, global 

market force, therapeutic, corpsman. Також для передачі емоцій та волевиявлення 

персонажів використовуються вигуки: yeah, great, ew, wow, oh. 

Для розмовної англійської мови характерні скорочення словосполук, які 

часто трапляються у мовленні героїв серіалу: gotta (got to), wanna (want to), 

gonna (going to). 
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Також герої інколи спілкуються іншими мовами, тому у серіалі «Баррі» 

використовуються мегатексти, у вигляді субтитрів. Мегатексти – «це єдність 

основного та допоміжного тексту» [14, с. 170]. Наприклад:  

Goran: Зачем ты это построил? [Why would you build this?] 

Ruslan: Ну, а чё? Колодки на самолёт возьму? Горан, ну чё ты серьёзно? 

Смотри, это питка, да? Я смотрю, он видет, как я готовлю эти колодки. Для 

него это уже питка. [What, I’m going to travel with stocks on a plane? It’s a 

torture device, dude. Watching me build this shit is a part of torture.] 

Goran: Убей его. Сейчас! [Kill him. Now!] 

Цікаво, що англійський переклад майже повністю відрізняється від 

російського оригіналу. Англомовні субтитри не передають експресивність 

мовлення героїв, колорит їхнього діалогу, а тільки загально описують, про що 

йдеться: 

Ruslan: Горан, ну, я может чёто не понимаю, но… В смысле, я пытаюсь 

чёто делать, но тут может быть недомолвка, понимаешь? [It’s just, you said I 

could, like, do my thing. I thought you were, uh, cool]. 

У серіалі трапляються алюзії, тобто натяки на загальновідомі фільми, 

музичні та художні твори, наприклад, на «Хоробре серце» Мела Гібсона:  

«Run and live, at least for a while. And dying in your beds many years from 

now, would you be willing to trade all the days, from this day to that, for one chance, 

just one chance, – to come back here and tell our enemies that they may take our 

lives, but they will never take – our freedom».  

Також у мовленні персонажів спливають алюзії на назви серій цього ж 

серіалу, наприклад на 7 серію 1 сезона «Loud, Fast, and Keep Going», або 3 

серію 1 сезону «Make the Unsafe Choice: «And no matter what happens: Loud, fast 

and keep going!», «Life is about taking a risk, making the unsafe choice». 

Основна частина сценарію – це діалогічне мовлення – «мовленнєва 

взаємодія двох чи більше людей, короткі репліки, еліптичні речення, де 
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неназваний член визначається не із контексту, а зумовлений самою структурою 

та семантикою речення» [11, с. 360]: 

Hank: Maybe a steak for your face? 

Fuches: Thanks. No. 

Hank: Okay. 

Fuches: Hey, fellas. 

Іноді у серіалі «Баррі» також трапляються і монологи, тобто мовлення 

одного персонажу: 

«This is the story of the first time I took a life. I was at an OP with my best 

friend, Albert. We had seen some suspicious activity, and Albert told me to take the 

shot. I did. And it was the first time I ever felt a sense of purpose, a sense of 

community. First time I killed someone, it was the best day of my li…» 

У «живому» мовленні персонажів серіалу трапляються прості 

односкладові речення, доволі часто із порушенням граматичних норм: 

And what of the future? 

Couple beanbag chairs? 

Maybe the horsey, You were? 

Іноді використовуються складні речення із вживанням різних часів:  

A villager's donkey had been killed, and Albert and I were trying to settle a 

dispute over who was responsible.  

Метафори не характерні для мовлення більшості персонажів, крім 

другорядного героя Генка, який часто їх використовує, і це робить його 

мовлення оригінальним:  

You give me army? 

You turn these pumpkins into Cinderellas overnight, huh? 

No, I'm not the most gifted assassin in all of America. 

He is being modest. He is Air Jordan of assassins.  

Отже, завданням перекладача є передача ідіостилю серії «У кожного своя 

правда» серіалу Баррі. Важливо передати задум творців фільму в його 
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українському перекладі. Потрібно приділити увагу сленгу, адже це невід’ємна 

частина мовлення персонажів, яка характеризує їх. Беручи до уваги те, що мета 

нашого перекладу – войсовер, важливо під час перекладу співвідносити 

український текст з оригінальною аудіодоріжкою та візуальною складовою 

фільму. 

Висновок за першим розділом 

 

Кінопереклад –  це специфічний вид перекладу, адже передача контексту 

відбувається через слуховий і зоровий канали синхронно з тим, що зображено 

на екрані. Одним із видів кіноперекладу є синхронний закадровий переклад, у 

якому присутній так званий «voice over»: оригінальна доріжка стає тихішою, 

але чутною, а переклад гучнішим. 

Метою нашого перекладу є закадрове синхронне озвучення, тому дуже 

важливо, щоб український текст відповідав аудіодоріжці оригіналу. Крім того, 

фільм – це гра акторів, тому для перекладача, на нашу думку, під час озвучення 

необхідно намагатися передати весь спектр емоцій першоджерела. 

Важливим аспектом перекладу кінотвору є передача задуму авторів 

першотвору: сценаристів. режисерів, продюсерів, акторів. Тому необхідно 

перед перекладом дослідити творчість авторів оригіналу, їхні погляди, а також 

інші фактори, які могли вплинути на задум кінотвору. Автори ідеї серіалу 

«Баррі» Алек Берг та Білл Гейдер, не маючи великого досвіду у режисурі, 

створили драмедію із власним унікальним стилем. Її особливістю є неймовірне 

поєднання драми та комедії.  

Мовлення персонажів сучасного американського серіалу пересипане 

сленгом і нецензурною лексикою; трапляється чимало жартів, а також алюзій 

на інші фільми та книги. Усі ці моменти оригіналу важливо передати у 

перекладі. 
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РОЗДІЛ 2 

ТРАНСФОРМАЦІЇ У ВЛАСНІЙ ВЕРСІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

ПЕРЕКЛАДУ СЕРІЇ «У КОЖНОГО СВОЯ ПРАВДА» СЕРІАЛУ «БАРРІ» 

 

 

У цьому розділі ми аналізуємо характер і доцільність використання 

трансформацій у власній версії українського перекладу серії «У кожного своя 

правда» серіалу «Баррі». Підґрунтям аналізу стали праці відомих теоретиків та 

практиків перекладу: Л. Бархударова, О. А. Домбровського, Р. П. Зорівчак, 

М. Я. Калинович, Л. В. Коломійця, В. Н. Комісарова, В. В. Коптілова, 

Г. П. Кочура, Т. Н. Любченко, Р. К. Міньяр-Бєлоручева, М. Н. Москаленка, 

М. О. Новикової, Р. М. Осадчука, Я. Й. Рецкера, О. В. Ребрія, О. О. Селіванової, 

О. О. Соломарської, О. І. Чередниченка, О. Д. Швейцера, Т. В. Шмігера та 

інших.  

М. К. Гарбовський вважає, що трансформації – це процес перекладу, «в 

ході якого система смислів, укладена в мовних формах вихідного тексту, 

сприйнята та зрозуміла перекладачем в силу його компетентності, 

трансформується внаслідок мовної асиметрії в більш-менш аналогічну систему 

смислів, перевтілюючись у форми мови перекладу» [9, с. 366]. 

Л. К. Латишев визначає трансформації як «відступ від структурного та 

семантичного паралелізму між текстом оригіналу та перекладу на користь 

їхньої рівноцінності з точками зору впливу» [19, с. 27]. 

За О. О. Селівановою, трансформації – «це перетворення, модифікація 

форми, або змісту і форми, з метою збереження відповідності комунікативного 

впливу на адресатів оригіналу й перекладного тексту» [30, с. 456]. 

Існує значна кількість типологій перекладацьких перетворень. Однією із 

найпоширеніших є класифікація трансформацій за мовними рівнями.  

До фонографічних трансформацій практики та теоретики перекладу 

традиційно відносять транскрипцію, транслітерацію, їхню комбінацію та 
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переклад за традицією (див. праці І. C. Алєксєєвої, Л. Бархударова, 

В. C. Виноградова, Д. І. Єрмоловича й ін.). 

У граматичному аспекті виокремлюють словотвірні, морфологічні 

(категорійні, частиномовні заміни, заміни морфологічних засобів лексичними) 

та синтаксичні трансформації (заміни словосполуки словом і навпаки, 

членування, об’єднування речень, заміни синтаксичного зв’язку в реченні, 

додавання та вилучення, перестановки) тощо (Л. К. Бархударов, 

В. Н. Комісаров, О. Д. Швейцер, В. С. Виноградов, Р. К. Міньяр-Бєлоручев). 

У лексичному аспекті О. О. Селіванова поділяє трансформації на 

формальні (передбачають зміну лише форми) та формально-змістові, які мають 

денотативний і конотативний плани вираження [30, с. 456-458]. Денотативні 

трансформації представлені синонімічними, антонімічними, кореферентними, 

гіпонімічними (або конкретизацією, або звуженням), гіперонімічними (або 

генералізацією), еквонімічними (або гіпо-гіпонімічними, інтергіпонімічними), 

метонімічними, метафоричними (зокрема метафоризацією, деметафоризацією, 

трансметафоризацією) трансформаціями [30, с. 456-458; 37, с. 139]. 

Конотативні трансформації диференціюються на функціонально-стилістичні, 

експресивні й оцінно-емотивні [30, с. 456-458]. 

Модифікації на прагматичному рівні представлені перетвореннями 

фразеологічних одиниць, фігуративними трансформаціями, концептуальними  

перетвореннями, аксіологічними та мегатекстовими трансформаціями [29, с. 

456-458]. 

Аналізуємо трансформації та обґрунтовуємо доцільність їх застосування 

у власній версії українського перекладу серії «У кожного своя правда» 

американського серіалу «Баррі» за порядком їх появи у тексті. 

Hang on. Wait a minute1 // Гей, зачекай. 

У перекладі ми об’єднали два речення в одне, при цьому wait a minute 

(букв. зачекай хвилину) випустили та замінили вигуком гей. Англійську 

словосполуку hang on – «to for a short time» [46], замінили українським 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/short
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
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дієсловом зачекай, тобто замінили словосполуку словом. Такі трансформації 

було застосовано для того, щоб уникнути тавтології (Hang on. Wait a minute 

(букв. Зачекай. Зачекай хвилину), а також, щоб український переклад співпадав 

з англійським оригіналом по часу мовлення. Отже, було застосовано такі 

трансформації на синтаксичному рівні: заміна словосполуки словом, 

об’єднання речень і перестановки. 

I got a gun2 // У мене пістолет. 

Англійський іменник gun (букв. вогнепальна зброя) – «any portable 

firearm, as a rifle, shotgun, or revolver» [46], що позначає родове поняття, 

замінено видовим поняттям пістолет – «ручна вогнепальна зброя з коротким 

стволом для стрільби на невеликій відстані» [32, т. 6, с. 545]. Така гіпонімічна 

трансформація, на нашу думку, є доречною у цьому випадку, адже 

словосполука вогнепальна зброя не підходить за стилістикою та часом 

мовлення. Також gun можна було замінити жаргоном пушка – «кримінальний 

жаргон. пістолет; вогнепальна зброя» [31], проте така конотативно забарвлена 

лексика не притаманна мовленню цього персонажу. 

You're fucking alive3 // Бісовий сину, ти живий! 

В англійському оригіналі сленгове слово fucking – «slang. used to express 

anger, disgust, peremptory rejection, etc.» [49] перекладено нами українською 

лайливою фразою бісовий син. Отже використано трансформації на 

морфологічному, прагматичному та лексичному рівнях. 

What the fuck happened with Sifuentes?4 // Дідько, що сталося з 

Сіфуентосом? 

What the fuck переклали українським словом дідько, яке «уживається як 

лайливе слово» [32, т. 2, с. 300]. У цьому фрагменті, застосувавши прагматичну 

трансформацію, втратили в оригіналі сталий вираз. В українській мові існує 

відповідник цій фразі – якого дідька, але метою нашого перекладу є синхронне 

озвучення серії «У кожного своя правда» серіалу «Баррі», а цей вираз збільшив 

би час вимови речення українською мовою відносно англійського оригіналу.  
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Goran is pissed. Hank thinks he's gonna come after us5 // Горан розлючений. 

Генк думає, що нам триндець. 

Застосували конотативні трансформації на лексичному рівні, замінюючи 

англійське сленгове слово pissed – «slang. angry, irritated» [52] українським 

нейтральним прикметником розлючений – «дуже роздратований; лютий» [32, 

т. 8, с. 732]. Щоб компенсувати втрату функціонально-стилістичного 

забарвлення, у наступному реченні переклали he’s gonna come after us (букв. 

Він збирається прийти за нами) розмовним іменником триндець, що у цьому 

контексті підходить за змістом і є контекстуальним відповідником. 

Taking my money, and I'm gonna leave6 // Забираю свої гроші і йду. 

У цьому фрагменті перекладу серіалу «Баррі» застосовано граматичну 

трансформацію на морфологічному рівні: герундій taking замінено особовою 

формою дієслова забирати. Також застосовано трансформації на 

синтаксичному рівні: у перекладі опустили частину слів у фразі I’m gonna leave 

(букв. я збираюся іти), щоб українське речення відповідало за швидкістю 

мовлення англійському оригіналові. Крім того, в оригіналі використовуються 

скорочення gonna (going to), що пришвидшує вимову. 

What the fuck, man?7 // Якого біса? 

Ще одним варіантом перекладу із збереженням сталого виразу і його 

функціонально-стилістичного забарвлення є українська фраза якого біса, біс – 

«уживається як лайка» [32, т. 1, с. 189]. 

My fucking tooth8 // Мій сраний зуб. 

У цьому фрагменті замінили англійський вульгаризм fucking українським 

лайливим словом сраний, що у цьому контексті є контекстуальним міжмовним 

синонімом. 

He's totally here9 // Звичайно, тут. 

У цьому фрагменті ми використали дві трансформації в різних аспектах. 

Англійське двоскладове особове речення замінили українським неповним, 

ускладненим вставним словом звичайно, тобто використали трансформацію на 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/angry
https://www.merriam-webster.com/dictionary/irritated
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синтаксичному рівні. Також, англійський прислівник totally – «completely» [46] 

замінили українським контекстуальним синонімом звичайно – «уживається для 

підтвердження думки» [32, т. 3, с. 477]. 

Beer, submarine sandwich?10 // Пиво, сандвіч? 

В українському перекладі вилучили англійський прикметник submarine 

(букв. підводний човен), залишивши лише іменник сандвіч – «дві складені 

разом скибки хліба з сиром, ковбасою, маслом і т. ін. між ними» [32, т. 9, с. 52]. 

Submarine sandwich – «це довгий хліб наповнений м’ясом або сиром, 

помідорами і салатом» [46], схожий на підводний човен. На нашу думку, така 

трансформація є можливою, у кадрі серіалу «Баррі» не показано цей вид 

бутерброду, тому буквальний переклад для українського глядача може бути не 

зрозумілий, а описовий занадто довгий, мета нашого перекладу – це закадрове 

синхронне озвучення. У письмовому художньому тексті доречно було б 

зберегти порівняння. 

Maybe a steak for your face?11 // Можливо, щось холодне для обличчя? 

У цьому випадку нами використано прагматичну трансформацію. 

Англійське слово steak було замінено українською словосполукою щось 

холодне. Буквальний переклад можливо стейк для обличчя? буде дивним та не 

зрозумілим для українського глядача. Із контексту зрозуміло, що пропонується 

заморожений стейк, тому у нашому перекладі замінили steak на щось холодне, 

що буде зрозуміліше для адресата. 

Також у власній версії українського перекладу англійського серіалу 

«Баррі» трапляється заміна неметафори метафорою –  метафоризація: 

You have many balls to come here12 // У тебе повинні бути сталеві яйця, 

щоб прийти сюди. 

Метафора сталеві яйця притаманна українській мові та зрозуміла 

українському глядачу, на відмінну від англійського сталого виразу many balls 

(букв. багато яєць). 
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You said the stash house, and I said, «Well, take it.»13 // Ти сказав – притон, і 

я сказав «Притон, так притон».  

У нашому перекладі серіалу «Баррі» ми замінили фразу well, take it (букв. 

добре, візьми його) алюзією на частину народного прислів’я «Гулять так 

гулять: бий, жінко, ціле яйце в борщ» [35, с. 65], яка стала звичним виразом. 

Фраза притон, так притон створює комічний ефект, що зрозумілий для 

українського глядача, а також доречна у цьому контексті, коли персонаж 

намагається розрядити напружену атмосферу. Крім того, завдяки цій 

трансформації компенсуємо втрату наступного сталого англійського виразу: 

No way, Jose14 // Не може бути. 

No way, Jose – це давній американський вираз, що виник у 1960-х роках і 

вживається до цього часу у фільмах, серіалах, газетах і у повсякденному житті. 

Хто такий Jose не відомо. Припускають, що це ім’я почали використовувати 

для рими до no way [див. The Phrase Finder]. Якщо перекласти цей вираз 

буквально – «не може бути, Хосе», то для українського глядача буде не 

зрозуміло, хто такий Хосе, адже у серіалі «Баррі» немає таких персонажів. 

Тому ми опустили Jose, щоб не спантеличувати українського глядача. 

У наступному фрагменті було використано синонімічну заміну: 

He's alive, and I can give him to you15 // Він живий і я можу здати його. 

Англійське дієслово give – «to hand something to somebody so that they can 

look at it, use it or keep it for a time» [55] замінено українським дієсловом 

здавати, що означає – «передавати кого-небудь силою, проти його волі, 

переслідувачеві, ворогові» [32, т. 1, с. 381]. 

Also, there's a small amount of money he took from me which is rightfully 

mine, so16 // А також, він забрав невелику кількість грошей, які поправу 

належать мені. 

У цьому фрагменті застосовано декілька трансформацій на різних рівнях. 

Англійський прикметник small (букв. малий) замінили українським невеликий. 

О. О. Селіванова вважає таке перетворення синонімічною трансформацією на 
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лексичному рівні [30, с. 463], хоча більшість перекладознавців, наприклад 

Я. Й. Рецкер, В. Н. Комісаров, В. І. Карабан, відносять таку заміну до 

антонімічних трансформацій. 

Також у цьому фрагменті застосували трансформації на синтаксичному 

рівні. По-перше, вилучили словосполучення there is, тому що така конструкція 

не притаманна українській мові. По-друге, частину речення he took from me 

переставили на початок, а також опустили from me (букв. у мене), залишивши 

тільки він забрав. Така трансформація була застосована для уникнення 

тавтології, адже в кінці репліки персонаж говорить, що ці гроші «належать 

мені».  

I got it17 // Я все зрозумів. 

Англійську розмовну фразу get something – «informal. to understand 

somebody / something» [55] замінили стилістично нейтральним дієсловом 

зрозуміти – вдалися до конотативної функціонально-стилістичної 

трансформації. 

Well the thing is Barry turned on me18 // Ну, справа у тому, що Баррі 

відвернувся від мене. 

У першому випадку слово thing – «a fact, an event, a situation or an action» 

[49] – замінили українським іменником справа – «явище, подія, факт і т. ін. 

суспільного або особистого життя, що пов'язані з чим-небудь, супроводять або 

викликають що-небудь, впливають на щось» [32, т. 9, с. 589], що є 

контекстуальним міжмовним синонімом. Далі замінюємо англійське фразове 

дієслово turn on – «to become suddenly hostile to» [49] на українське дієслово 

відвернутися – «перен. припиняти, поривати з ким-небудь стосунки, взаємини» 

[32, т. 1, с. 562], тобто застосовуємо метафоризацію, замінивши неметаферу 

метафорою. 

You know? He tried to kill me, after I raised him like a son19 // Він намагався 

вбити мене, хоча я виростив його як сина. 
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У цьому фрагменті вилучили фразу you know (букв. ти знаєш), тому що 

український переклад за швидкістю вимови набагато довший. Щоб це 

нівелювати ми вирішили не вживати фразу you know – «informal. used when 

trying to help someone remember something or when trying to explain something» 

[46], адже вона не значна і майже не впливає на зміст. В англійській мові ця 

фраза у багатьох контекстах вважається «фразою-паразитом», яка у цьому 

випадку передає хвилювання персонажа. Наш український переклад серіалу 

«Баррі» створений для закадрового озвучення, тому ця втрата нівелюється 

емоціями актора. У перекладі художнього твору правильніше, на нашу думку, 

було б трансформувати you know? на Уявляєш!, Уяви собі! 

I mean, just look at my look at my fucking face…20 // Ось просто глянь, 

просто глянь на мою пику. 

У цьому фрагменті вилучаємо вульгаризм fuck, застосувавши 

трансформацію на синтаксичному рівні. Але ми замінюємо нейтральне слово 

face – «the front part of the head, from the forehead to the chin» [49] зневажливим 

словом пика – «зневажл. потворне, бридке обличчя» [32, т. 6, с. 350], тобто 

використовуємо оцінно-емотивну конотативну трансформацію в лексичному 

аспекті. За допомогою цієї трансформації ми компенсували втрату слова fuck. 

I want you to meet someone21 // Хочу познайомити тебе з однією 

людиною. 

У цьому фрагменті застосували дві лексичні трансформації. Англійське 

дієслово meet – «to see and talk to someone for the first time» [46] ми замінили в 

українському перекладі контекстуальним синонімом познайомити – 

«представляти, рекомендувати когось кому-небудь, налагоджувати між ними 

знайомство» [32, т. 3, с. 638]. Також використали кореферентну заміну, тобто 

назвали персонажа іншим властивим йому найменуванням: someone (букв. 

хтось) ми переклали одна людина. 

You said he was dead!22 // Ти сказав, що він здох! 
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Англійське нейтральне слово dead – «no longer alive» [46] замінили 

українським конотативно забарвленим словом здохнути – «вульг. помирати 

(про людину)» [32, т. 3, с. 538], компенсувавши втрату конотату в іншому 

фрагменті. На нашу думку, така заміна є вдалою, адже цей вульгаризм добре 

передає емоції персонажа та характеризує його. 

No, that was Vacha. This is twin brother, Ruslan23 // Ні, то був Ваха, а це 

брат-близнюк, Руслан. 

У цьому фрагменті застосували граматичну трансформацію на 

синтаксичному рівні, об’єднавши в українському перекладі два простих 

речення оригіналу в одне складне. Крім того, twin brother (букв. брат, що є 

близнюком) замінили прикладкою – «яка є видом означення, називає ознаку 

предмета і водночас виражена іменником, тому дає предметові нову назву» [25, 

с. 1490], брат-близнюк, використавши заміну члена речення. 

… he got a little overcook24 // …він трішки передержаний. 

У цій частині речення зберігаємо метафору оригіналу та застосовуємо 

генералізацію. Англійське слово overcook – «to cook food for longer than 

necessary» [46], ми замінили українським прикметником передержаний, що має 

більш загальне значення – «держати, тримати щось де-небудь довше, ніж слід» 

[32, т. 6, с. 167]. Overcook може означати «переварений», «пережарений» тощо, 

а прикметник передержаний містить у собі всі ці значення, тому, на нашу 

думку, така трансформація є вдалою. 

He is really crazy one25 // Справді, хворий на всю голову. 

Англійський прикметник crazy – «stupid or not reasonable» [46] замінили в 

українській версії серіалу «Баррі» розмовним виразом хворий на всю голову. 

Така трансформація є вдалою у цьому контексті, тому що такий вираз 

притаманний розмовній мові, а також доречний у цій ситуації. 

Hank, buddy, buddy, buddy, buddy26 // Генк, стій, стій, стій, стій. 

У цьому фрагменті замінили, англійський іменник buddy – «informal. a 

friend» [46], який характерний для розмовного мовлення, українським 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cook
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/food
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/long
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/necessary
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/stupid
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/reasonable
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дієсловом наказового способу стій. На нашу думку, у цьому епізоді така заміна 

обґрунтована. Персонаж повторюючи слово buddy (букв. друг) намагається 

зупинити іншого персонажа, тому слово стій цілком підходить за контекстом. 

Крім прагматичної проблеми передачі англійського оригіналу прямим 

українським відповідником друг, виникла проблема вкладання слова в кадр. 

Крім того, ми втратили неформальний розмовний стиль англійського слова 

buddy, але у наступному реченні ми використали лексичну трансформацію в 

конотативному аспекті для компенсації цієї втрати. 

Ruslan, right?27 // Раслн, правильно? 

У цьому фрагменті, передали слов’янське ім’я Руслан з англійським 

акцентом, тобто передали неправильну вимову персонажа та комічний ефект. 

You are in America now, man28 // Ти в Америці тепер, чувак. 

У цьому фрагменті замінили функціонально-стилістичне забарвлення 

мовної одиниці тексту англійського оригіналу серіалу «Баррі». Іменник man – 

«an adult male human being» [46] перекладено жаргонним словом чувак – «жарг. 

чоловік» [7]. На нашу думку, така заміна є вдалою, не тільки тому, що 

компенсує втрату попереднього речення (Hank, buddy, buddy, buddy, buddy // 

Генк, стій, стій, стій, стій), а й тому, що жаргонізм чувак більше відповідає 

цій ситуації, ніж прямий відповідник чоловік, та й адекватніше сприймається 

українським глядачем. 

Plant lipstick camera29 // Поставив приховану камеру. 

Lipstick camera – маленька камера, 2-2.5 дюйма в довжину, яка за формою 

схожа на тюбик жіночої губної помади. Подібна камера може бути у формі 

кулі, тоді її називають bullet camera. У цьому фрагменті перекладу вдалися до 

деметафоризації. В оригіналі метафора ґрунтується на уподібненні за формою; 

із когнітивної точки зору: для найменування АРТЕФАКТУ використано 

терміни донорської концептосфери КОСМЕТИКА. У перекладі назву вжито в 

прямому значенні. 

Get shot by Barry30 // Баррі тебе підстрелив. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/adult
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/male
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/human
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У цьому фрагменті застосували трансформацію на синтаксичному рівні – 

заміну типу простого речення. Get shot by Barry – односкладове речення, у 

перекладі замінено двоскладовим реченням. 

We will go. You will stay here and help Oksana with dishes31 // Ми йдемо, а 

ти залишися тут і допоможеш Оксані із посудом. 

У нашій версії українського перекладу «Баррі» ми об’єднали два прості 

речення в одне складносурядне, використавши трансформацію на 

синтаксичному рівні. Крім того, англійське слово dishes, що в оригіналі має 

форму множини, замінили українським прямим відповідником посуд, що є 

збірним поняттям. 

So nice to hear your voice32 // Так приємно чути тебе. 

Речення «so nice to hear your voice» перекладається українською як «так 

приємно чути твій голос», що вимовляється довше за англійський оригінал. 

Щоб темп українського озвучення співпадав із темпом мовлення персонажа, 

використали лексичну трансформацію в денотативному аспекті – холонімічну 

заміну – «заміну назви частини назвою цілого» [30, с. 462]. Voice (букв. голос) – 

«the sounds that are made when people speak or sing» [46] – є партонімом відносно 

займенника ти – холоніма. 

Thank you for your friendship33 // Дякую за дружбу. 

Через довшу вимову українських слів за англійські ми вдалися до 

трансформації на синтаксичному рівні: вилучили два займенника you – «ти» і 

your – «твоя», що не вплинуло на зміст, але дало змогу зблизитися із темпом 

вимови оригіналу. 

You are a super good guy34 // Ти дуже хороший. 

В українському реченні вилучили англійське слово guy (букв. хлопець) і 

залишили лише прикметник good – хороший. Тож використали трансформацію 

на синтаксичному рівні – вилучення. 

Grab your shit35 // Бери свій мотлох. 
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У цьому фрагменті компенсовано втрату сленгу shit – «slang. stuff» [49] 

розмовним словом мотлох – «розм. те, що не має цінності, нікому не потрібне» 

[32, т. 4, с. 811]. Отже, застосувавши конотативну трансформацію, ми зберегли 

функціонально-стилістичне забарвлення розмовно-побутової ситуації. 

Please. Please! Please!36 // Будь ласка! Будь ласка! 

Для зменшення обсягу українського тексту перекладу вдалися до 

трансформації на синтаксичному рівні, вилучивши англійське слово please, 

адже  український прямий відповідник цього слова будь ласка удвічі більший. 

Ми змушені прибирати у перекладі деякі елементи оригіналу, щоб швидкість 

вимови речення співпадала з оригіналом, адже мета нашого перекладу – це 

закадрове синхронне озвучення тексту. 

Motherfucker!37 // Сучий сину! 

У цьому фрагменті слово motherfucker – «a mean, despicable, or vicious 

person» [49] замінили вульгарним синонімічним виразом сучий сину. 

У наступному фрагменті це ж англійське лайливе слово переклали 

українським контекстуальним синонімом: 

Apocalypse Now, motherfucker38 // Апокаліпсис сьогодні, виродку. 

Goran, your tea is getting cold39 // Горан, твій чай стигне. 

Словосполуку get cold (букв. ставати холоднішим) переклали українським 

відповідником стигнути – «втрачаючи тепло, ставати, робитися холодним, 

холоднішим» [32, т. 9, с. 693]. Застосували трансформацію на синтаксичному 

рівні, замінивши словосполуку словом. В. С. Виноградов такий відповідник 

називає нееквівокабульним синонімом (словосполуці оригіналу відповідає 

слово в перекладі) [6, с. 83]. 

Okay, yeah, that's definitely coming for us40 // Ага, це точно за нами. 

Щоб пришвидшити вимову українського перекладу, що важливо для 

войсоверу, ми вилучили компонент, який істотно не впливає на зміст: втрата 

дієслова come (букв. йти) не робить еліптичне речення незрозумілим для 



26 

 

українського глядача. Вдалися також до прагматичної трансформації, 

замінивши okay, yeah українським вигуком ага.  

Come on41 // Ну, чого ти. 

Англійську словосполуку come on – «informal. used to tell someone that you 

disagree with them» [46] замінили у перекладі українською фразою ну, чого ти, 

яка передає невдоволення персонажа у цій ситуації та є контекстуальним 

синонімом. Таким чином у перекладі ми зберегли функціонально-стилістичне 

забарвлення (розмовне), адже словосполука оригіналу вживається у 

неофіційних розмовних ситуаціях, як і українська. 

I'm done with you, Fuches42 // З тобою покінчено, Фьюксе. 

У цьому реченні нами застосовано трансформацію на синтаксичному 

рівні. У тексті англійського оригіналу використовується двоскладове речення, в 

українському перекладі – односкладове безособове. Така трансформація дає 

змогу зменшити обсяг українського речення, прискоривши швидкість його 

вимови. 

I still get half the money43 // Половина грошей все ще моя. 

У цьому фрагменті вдалися до синтаксичної перестановки компонентів, 

заміни членів речення та до частиномовного перетворення.  

You can have all the money44 // Можеш забирати всі. 

У нашому українському перекладі серії «У кожного своя правда» серіалу 

«Баррі» ми використали трансформацію на синтаксичному рівні – вилучення. 

Вилучили у перекладі слово money (букв. гроші), що допомогло наблизити 

український переклад за швидкістю вимови з оригіналом. Така трансформація, 

на нашу думку, є доречною, адже з контексту зрозуміло про що йдеться. 
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Висновок за другим розділом 

 

Спираючись на праці відомих теоретиків та практиків перекладу, ми 

проаналізували власний переклад серії «У кожного своя правда» 

американського драматичного серіалу «Баррі» щодо доцільності застосування 

трансформацій. 

Через специфіку нашого перекладу, синхронного закадрового озвучення, 

ми вдавалися до граматичний трансформацій. Найчастіше застосовували 

додавання та вилучення мовних одиниць і конструкцій. Інколи змінювали 

порядок лексичних одиниць для милозвучності та кращої читабельності тексту. 

Адже було важливо, щоб актор або акторка озвучення міг/могла легко його 

прочитати та встигнути за темпом англійської аудіодоріжки та відеорядом 

оригіналу. 

Крім того, американський серіал «Баррі» наповнений розмовною 

лексикою, сленгом, вульгаризмами й алюзіями, тому для адекватного його 

сприйняття український глядачем необхідно було використовувати лексичні та 

прагматичні трансформації. 

У цілому, на нашу думку, застосувавши низку перекладацьких 

перетворень, нам вдалося відтворити ідіостиль серії «У кожного своя правда» 

американського серіалу «Баррі» та досягнути поставленої мети – перекладу для 

закадрового синхронного озвучення. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У науковій роботі нами досліджено проблему кіноперекладу; здійснено 

аналіз мовлення персонажів серіалу «Баррі» й ідіостилю режисерів Алека Берга 

та Білла Гейдера; запропоновано власну версію українського перекладу серії «У 

кожного своя правда»; створено войсовер; схарактеризовано специфіку 

синхронного закадрового озвучення й описано трансформації, застосовані в 

перекладі. 

Функціонально-комунікативна еквівалентність є одним із основних 

понять у перекладознавстві, яке ґрунтується на функціональній відповідності 

оригіналу та перекладу, та визначається як найоптимальніша збалансованість 

денотативної, конотативної, прагматичної інформації текстів оригіналу та 

перекладу, що мотивується необхідністю досягнення рівноцінності їхнього 

впливу на свої адресатів.  

Для досягнення найвищого рівня еквівалентності оригіналу та перекладу 

використовують трансформації – перетворення, форми, або змісту та форми, з 

метою відносно рівного комунікативного впливу на адресата тексту оригіналу й 

адресата перекладу. 

Кінопереклад є одним із складних і специфічних видів перекладу, де 

досягнення високого рівня еквівалентності практично не можливе, адже 

кінопереклад не може повністю відповідати першотвору, він може лише 

зближуватися з оригіналом. Перекладач стає не лише автором, який створює 

перекладний текст, а й часто актором озвучення.  

Для здійснення адекватного перекладу кінотексту потрібно мати знання 

про творця оригінального тексту, історію, культуру його країни тощо. 

Важливим у кіноперекладі є поняття індивідуального стилю режисера, 

сценариста, який перекладач повинен зберегти у тексті перекладу. Під час 

перекладу серії «У кожного своя правда» серіалу «Баррі» ми за можливості 
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намагалися передати ідіостиль авторів, застосовуючи подібні лексичні засоби, а 

під час озвучення намагалися передати емоції, тембр голосу, акцент 

персонажів. Крім того, старалися зробити так, щоб наш український переклад 

відповідав темпу англійської аудіодоріжки та відеоряду оригінальної серії «У 

кожного своя правда» серіалу «Баррі». Для цього у процесі перекладу неминуче 

використання перекладацьких трансформацій. 

Для досягнення функціонально-комунікативної еквівалентності оригіналу 

фільму та його перекладу вдалися до різноманітних трансформацій на 

фонографічному, граматичному, лексичному, а також прагматичному рівнях. 

Трансформації застосовано й для досягнення високого рівня адекватності 

перекладу оригіналу. Інколи, в одних фрагментах втрачали стиль авторів, але 

компенсували його в інших. 

У цілому, на нашу думку, нам вдалося відтворити ідіостиль серіалу 

«Баррі» та досягнути функціонально-комунікативної еквівалентності текстів 

оригіналу та перекладу. 
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Додаток 1 

ВЛАСНА ВЕРСІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ 

СЕРІЇ «У КОЖНОГО СВОЯ ПРАВДА» СЕРІЛУ «БАРРІ» 

 

01:16 

Fuches: Whoa, whoa. I got a gun. 

Hang on. Wait a minute1. I got a gun2. I 

got a fucking gun! Barry! Barry, you're 

alive! You're fucking alive3! What the 

fuck? Hey! Whoa! What? Are you okay? 

What the fuck happened with Sifuentes4? 

Goran is pissed. Hank thinks he's gonna 

come after us5. I mean, fucking 

Chechens, right? They got no sense of 

personal responsibility. What…what are 

you doing there, buddy?  

01:48 

Barry: Taking my money, and I'm 

gonna leave6. 

01:51 

Fuches: Oh. Your money? Your 

money. That's funny. Because, you 

know, it's our money, buddy. That…that 

money is our. Ah! What the fuck, man7? 

You can't just come here, fucking hit me 

in the face!  

02:11 

Barry: I'm done, Fuches. Starting 

 01:16 

Фьюкс: Ой-йой. У мене пістолет. 

Гей, зачекай1. У мене пістолет2. У мене 

клятий пістолет! Баррі! Баррі, ти 

живий! Бісовий сину, ти живий3! Що за 

чортівня? Гей! Стій! Що? Все добре? 

Дідько, що сталося з Сіфуентосом4? 

Горан розлючений. Генк думає, що нам 

триндець5. Ці чеченці відморожені на 

всю голову! У них взагалі немає 

розуміння особистої відповідальності. 

Що… що ти робиш, друже?  

01:48 

Баррі: Забираю свої гроші і йду6. 

 

01:51 

Фьюкс: Що? Свої гроші? Свої 

гроші. Смішно. Ти ж знаєш, це наші 

гроші, друже. Ці…ці гроші наші. Ой! 

Якого біса7? Ти не можеш просто 

прийти сюди і врізати мені в пику, 

виродку! 

02:11 

Баррі: З усім покінчено, Фьюксе. 
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now. 

02:21 

Fuches: What the fuck? Aah. Ow. 

My fucking tooth8. 

02:36 

Hank: Hey, man.  

Fuches: Goran here?  

Hank: He's totally here9. Come on 

in.  

02:42 

Can I get you anything? Beer, 

submarine sandwich10?  

Fuches: Uh-uh. 

Hank: Maybe a steak for your 

face11? 

Fuches: Thanks. No. 

Hank: Okay. 

02:53 

Fuches: Hey, fellas. 

Hank: Everyone is a little on edge 

because of the whole war with the 

Bolivians. 

Fuches: Ah. 

03:04 

Hank: Hey, Goran. Look. Fuches 

is here. 

Fuches: Goran. 

Goran: You have many balls to 

З цього моменту. 

02:21 

Фьюкс: Що за фігня? Ой. Мій 

сраний зуб8. 

02:36 

Генк: О, привіт. 

Фьюкс: Горан тут? 

Генк: Звичайно, тут9. Заходь.  

 

02:42 

Щось будеш? Пиво, сандвіч10?  

 

Фьюкс: Ні-ні. 

Генк: Можливо, щось холодне 

для обличчя11? 

Фьюкс: Дякую, ні. 

Генк: Добре. 

02:53 

Фьюкс: Привіт, мужики. 

Генк: Усі трішечки напружені 

через війну із болівійцями. 

 

Фьюкс: Ага. 

03:04 

Генк: Гей, Горане. Дивись. 

Фьюкс прийшов. 

Фьюкс: Горан. 

Горан: У тебе повинні бути 
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come here12. 

Fuches: Well, I thought we 

needed to talk. 

Goran: About what? About how 

you fucked up my entire operation? 

About how you talked me into going 

after stash house and start war with 

Bolivians?  

03:25 

Fuches: Goran, respectfully, as I 

recall, I mean, I-I asked you what you 

wanted. You said the stash house, and I 

said, «Well, take it»13. You know, but 

really, I said it like a…I said it like a jazz 

musician would say, you know, like, 

«Your turn to riff, man. Take it away!» 

Okay, I can see you're upset. I can. You 

know what? I-I didn't run, did I? I didn't 

run. I came right back here to make 

things right. Barry's alive!  

03:57 

Hank: No way, Jose14. 

Fuches: Yeah way. He's alive, and 

I can give him to you15. Goran, out of 

respect, I can lead you right to him, and 

all I ask for in return is that you and I are 

good again, okay, buddy? Also, there's a 

small amount of money he took from me 

сталеві яйця, щоб прийти сюди12. 

Фьюкс: Ну, я подумав, що нам 

треба поговорити. 

Горан: Про що? Як ти налажав із 

всією операцією? Як ти мене умовив 

напасти на притон і розпочати війну з 

болівійцями? 

03:25 

Фьюкс: Горане, з усією повагою, 

наскільки я пам’ятаю, я...я запитав, що 

ти хочеш. Ти сказав – притон, і я сказав 

«Притон, так притон» 13. Але насправді, 

ти ж знаєш, я сказав…я сказав – як 

джазист міг би сказати, ну ти знаєш, 

«Твоя черга імпровізувати. Відірвись 

на повну!» Добре, я бачу, що ти 

засмучений. Я бачу. Знаєш що? Я…я ж 

не втік? Я не втік. Я повернувся назад, 

щоб все виправити. Баррі живий! 

03:57 

Генк: Не може бути14. 

Фьюкс: Може. Він живий і я 

можу здати його15. Горане, із повагою 

до тебе, я можу привести вас до нього, 

і все, що я прошу – це, щоб ми знову 

були друзями, добре, друже? А також, 

він забрав невелику кількість баксів, 

які поправу належать мені16. 



38 

 

which is rightfully mine, so16. 

04:14 

Goran: Why would I do this? You 

just told me he is alive, and I already 

know where to find him. 

Fuches: I'm sure that you think - 

you know  

Goran: Acting class. 

Fuches: You know about the 

acting class?  

Goran: Yes. Stupid Vacha follow 

him there, get himself killed, get cops 

even more up my asshole. 

 

04:40 

Fuches: Yeah, I see, I see. I-I got 

it17. Well the thing is Barry turned on 

me18. You know? He tried to kill me, 

after I raised him like a son19. I mean, 

just look at my look at my fucking face, 

would you20? This tooth, you see how 

loose it is? You see right there?  

04:57 

Goran: He can fix that. 

Fuches: Ah. 

Goran: There, that fixed. 

Fuches: Yes! Yes! Yes!  

Goran: I want you to meet 

04:14 

Горан: Навіщо це мені? Ти 

щойно сказав, що він живий і я вже 

знаю, де його знайти. 

Фьюкс: Я впевнений, що ти 

думаєш, що ти…знаєш. 

Горан: Акторські курси. 

Фьюкс: Ти знаєш про акторські 

курси? 

Горан: Так. Дурний Ваха 

слідкував за ним там, спалився перед 

копами, які його вбили, і тепер вони 

вчепилися за мою дупу ще дужче.  

04:40 

Фьюкс: Так, розумію. Я…я все 

зрозумів17. Справа у тому, що Баррі 

відвернувся від мене18. Він намагався 

вбити мене, хоча я виростив його як 

сина19. Ось просто глянь, просто глянь 

на мою пику20. А цей зуб, дивись як він 

шатається. Ось тут, бачиш? 

04:57 

Горан: Він допоможе тобі. 

Фьюкс: Ой. 

Горан: Ось, бачиш. 

Фьюкс: Так! Так! Так! 

Горан: Хочу познайомити тебе з 

однією людиною21. Руслан! 
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someone21. Ruslan!  

Ruslan: Ruslan?  

Fuches: No, that's the guy who 

filed my fucking teeth! You said he was 

dead22!  

Goran: No, that was Vacha. This 

is twin brother, Ruslan23.  

Fuches: There are two of 'em?  

 

05:26 

Goran: Ruslan here was last one 

born, so he got a little overcook24. He is 

really crazy one25. Разруби его на 

куски. Никому не понравится таскать 

тушу в пятьдесят килограммов. [Cut 

him up into manageable pieces. No one 

likes lugging around fifty kilos of torso.] 

 

05:41 

Hank: Так и спину можно 

сорвать. [That is back injury waiting to 

happen.] 

Goran: Мешки для мусора в 

шкафу [The trash bags are in that 

cupboard]. 

Fuches: No. Hey, Goran. Goran. 

Goran. Hank! Hank, buddy, buddy, 

buddy, buddy26. Come on! Huh? Yeah? 

Руслан: Руслан? 

Фьюкс: Ні, це ж той покидьок, 

що мені зуби сточив. Ти казав, що він 

здох22!  

Горан: Ні, то був Ваха, а це брат-

близнюк, Руслан23. 

Фьюкс: Їх двоє? 

 

05:26 

Горан: Руслан народився 

останнім, тому він трішки 

передержаний24. Справді, хворий на 

всю голову25. Разруби его на куски. 

Никому не понравится таскать тушу в 

пятьдесят килограммов. [Порубай його 

на шматки. Нікому не сподобається 

тягати п’ятдесяти кілограмову тушу] 

05:41 

Генк: Так и спину можно 

сорвать. [Так і спину можна зірвати.] 

 

Горан: Мешки для мусора в 

шкафу [Мішки для сміття у шафі]. 

 

Фьюкс: Ні. Гей, Горане. Горане. 

Горане. Генк! Генк, стій, стій, стій, 

стій26. Годі вам! А? Так? Гей! Раслн, 

правильно27? Ти Раслн? Так, знаєш що, 
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Hey! Ruslan, right27? It's Ruslan? Yeah, 

you know what, buddy? You are in 

America now, man28. Yeah. 

Ruslan: Hsst!  

Fuches: Hey! No!  

06:10 

Goran: Let Ruslan get rid of 

Fuches, then we go to this acting class. 

 

Hank: You know, Goran, if I put 

myself in position of Barry, I don't stick 

around to go to acting class after 

shootout with Bolivians. You know the 

song "Fly Like an Eagle" performed by 

Seal on the Space Jam soundtrack? If I'm 

Barry, I fly like an eagle. 

 

06:34 

Goran: Are you in love with 

Barry?  

Hank: No, I was just saying I 

don't think he go take class, knowing that 

we all think he's dead. 

Goran: Who are you loyal to? 

Hank: You, Goran. 

06:49 

Goran: Yes. You are really loyal. 

Plant lipstick camera29. Get shot by 

друже? Ти в Америці тепер, чувак28.  О, 

Тааак. 

Руслан: Чшшш!  

Фьюкс: Гей! Ні! 

06:10 

Горан: Дай Руслану розібратися 

із Фьюксом, а потім ми підемо на ці 

акторські курси. 

Генк: Знаєш, Горане, якби я був 

на місці Баррі, я б не затримувався і не 

пішов на акторські курси після 

перестрілки з болівійцями.  Ти знаєш 

пісню «Лети як Орел» Seal’а, що була 

саундтреком у фільмі «Космічний 

джем»? Як би я був Баррі, я б летів як 

орел. 

06:34 

Горан: Ти втюрився у Баррі? 

 

Генк: Ні, я просто кажу, що він 

навряд чи піде на курси, знаючи, що ми 

вважаємо його мертвим. 

Горан: Кому ти вірний? 

Генк: Тобі, Горане. 

06:49 

Горан: Так, ти вірний. Поставив 

приховану камеру29. Баррі тебе 

підстрелив30, а тепер ти за нього. 
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Barry30, then stick up for Barry. Offer 

anyone who shows up here submarine 

sandwich. 

07:04 

Hank: I'm polite. 

Goran: You are weak. We will go. 

You will stay here and help Oksana with 

dishes31. 

07:16 

Hank: Goran. Don't be like that! 

07:44 

Barry: Hank? 

Hank: Barry. So nice to hear your 

voice32. 

Barry: What do you want? 

Hank: Fuches is here. He told us 

you're alive. 

Barry: All right. 

07:59 

Hank: I do not know if you'll be 

seeing Fuches again. Also, Goran says, 

soon, he's going to acting class to find 

you, so I suggest you take your money 

and, you know – fly like Bug Bunny in 

Space Jam. 

Barry: Okay. Thanks, Hank. 

Hank: No, thank you, Barry. 

Thank you for your friendship33. You are 

Пропонуєш кожному, хто приходить 

сюди, сандвіч. 

07:04 

Генк: Я ввічливий. 

Горан: Ти слабкий. Ми йдемо, а 

ти залишися тут і допоможеш Оксані із 

посудом31. 

07:16 

Генк: Горане. Не будь таким! 

07:44 

Баррі: Генк? 

Генк: Баррі. Так приємно чути 

тебе32. 

Баррі: Що ти хочеш? 

Генк: Фьюкс тут. Він розповів, 

що ти живий. 

Баррі: Добре. 

07:59 

Генк: Не думаю, що ти ще 

колись побачиш Фьюкса. Також Горан 

сказав, що скоро він поїде по тебе на 

акторські курси, тому я раджу тобі 

взяти гроші і, ти знаєш – полетіти як 

Баг Банні у «Космічному джемі». 

Баррі: Окей. Дякую, Генк. 

Генк: Ні, дякую тобі, Баррі. 

Дякую за дружбу33. Ти дуже 

хороший34. Я мушу йти. Бувай. 
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a super good guy34. I have to go. Bye.  

09:06 

Moss: Thank you. Loach!  

Loach: Yeah? 

Moss: Grab your shit35. Judge just 

signed a warrant to bring in Pazar!  

Loach: Goran Pazar, we're coming 

to get you. 

09:25 

Goran: What the fuck you doing? 

Почему ты не разрубил его на 

двадцать кусков? [Why he isn’t in 

twenty pieces?] 

09:30 

Ruslan: А я колодочки готовлю, 

колодочки. Вот смотри. Я нашёл 

магазин классный. [I’m building stocks 

to put him in. I got the plans from a 

woodworking magazine.] 

Goran: Колодки? Зачем? 

[Stocks? Why?] 

09:39 

Ruslan: А! Сейчас покажу. Это 

очень гениально. Смотри. Готов? 

Рука, рука, голова. И значит, он 

кричит: «Аааааа, ая». Смотри на меня. 

А я смотрю на него. И опа, чоп, чоп, 

чоп, чоп, чоп. Пиздец хуяк. [Check this 

09:06 

Мосс: Дякую. Лоуч! 

Лоуч: Що? 

Мосс: Бери свій мотлох35. Суддя 

щойно підписав ордер на арешт 

Пазара! 

Лоуч: Горан Пазар, ми йдемо за 

тобою. 

09:25 

Горан: Якого хріна ти робиш? 

Почему ты не разрубил его на двадцать 

кусков? [Чому ти не розрубив його на 

двадцять шматків?] 

09:30 

Руслан: А я колодочки готовлю, 

колодочки. Вот смотри. Я нашёл 

магазин классный. [А я колодочки 

роблю, колодочки. Ось дивись. Я 

знайшов класний магазин.] 

Горан: Колодки? Зачем? 

[Колодки? Навіщо?] 

09:39 

Руслан: А! Сейчас покажу. Это 

очень гениально. Смотри. Готов? Рука, 

рука, голова. И значит, он кричит: 

«Аааааа, ая». Смотри на меня. А я 

смотрю на него. И опа, чоп, чоп, чоп, 

чоп, чоп. Пиздец хуяк. [А! Зараз 
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out. I put him in this…Fuches. Chop, 

chop, chop, chop, chop. …then I cut him 

up.] 

 

 

 

10:00 

Goran: Зачем ты это построил? 

[Why would you build this?] 

Ruslan: Ну, а чё? Колодки на 

самолёт возьму? Горан, ну чё ты 

серьёзно? Смотри, это питка, да? Я 

смотрю, он видет, как я готовлю эти 

колодки. Для него это уже питка. 

[What, I’m going to travel with stocks on 

a plane? It’s a torture device, dude. 

Watching me build this shit is a part of 

torture.] 

Goran: Убей его. Сейчас! [Kill 

him. Now!] 

10:15 

Ruslan: Горан, ну, я может чёто 

не понимаю, но… В смысле, я 

пытаюсь чёто делать, но тут может 

быть недомолвка, понимаешь? [It’s 

just, you said I could, like, do my thing. I 

thought you were, uh, cool.] 

 

покажу. Це дуже геніально. Дивись. 

Готовий? Рука, рука, голова. І потім, 

він кричить: «Аааааа, ая». Дивись на 

мене. А я дивлюсь на нього. І опа, чоп 

чоп, чоп, чоп, чоп. Триндець срака.] 

10:00 

Горан: Зачем ты это построил? 

[Навіщо ти це зробив?] 

Руслан: Ну, а чё? Колодки на 

самолёт возьму? Горан, ну чё ты 

серьёзно? Смотри, это питка, да? Я 

смотрю, он видет, как я готовлю эти 

колодки. Для него это уже питка. [Ну, а 

шо? Колодки на літак візьму? Горан, 

ну ти шо, реально? Дивись, це тартура, 

так? Я дивлюсь, він бачить, як я роблю 

ці колодки. Для нього це уже тартура.] 

Горан: Убей его. Сейчас! [Убий 

його. Зараз!] 

10:15 

Руслан: Горан, ну, я может чёто 

не понимаю, но… В смысле, я пытаюсь 

чёто делать, но тут может быть 

недомолвка, понимаешь? [Горан, ну, я 

може шото не розумію, але… Ну, я 

намагаюсь, шото робити, але тут може 

бути недомовка, розумієш?] 

Горан: Оставь это! Убей его уже! 
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Goran: Оставь это! Убей его 

уже! [Stop with the theatrics! Just kill 

him!] 

10:29 

Fuches: No, no, please, please. 

No. Please. Please! Please36! No!  

10:39 

Goran: Что с тобой? [What’s 

wrong?] 

Ruslan: Милый мой, дорогой, 

посмотри вот, Ваха, брат мой дорогой, 

по традиции есть в Чечни, колодки… 

[Look, I’m being a dick here, but if you 

knew Vacha like I did, you’d know 

stocks would be the thing…] 

10:51 

Goran: Now, watch, Ruslan. This 

is how you get rid of somebody in 

America. 

11:04 

Ruslan: Ты промахнулся что ли? 

[How’d you miss from that distance…] 

Goran? Goran. 

11:11 

Men: Whoa! Whoa!  

Ruslan: Whoa! Whoa! Goran! 

Goran 

11:35 

[Зупини цей маскарад! Просто вбий 

його!] 

10:29 

Фьюкс: Ні, ні, будь ласка, будь 

ласка. Ні. Будь ласка! Будь ласка36! Ні!  

10:39 

Горан: Что с тобой? [Що с 

тобою?] 

Руслан: Милый мой, дорогой, 

посмотри вот, Ваха, брат мой дорогой, 

по традиции, есть в Чечни, колодки… 

[Милий мій, дорогий, подивись ось, 

Ваха, брат мій дорогий, за традицією, є 

в Чечні, колодки…] 

10:51 

Горан: Тепер, дивись, Руслан. 

Ось так позбавляються людей в 

Америці. 

11:04 

Руслан: Ты промахнулся что ли? 

[Ти промазав чи що?] Горан? Горан. 

 

11:11 

Чоловіки: Оу! Оу! 

Руслан: Оу! Оу! Горан! Горан? 

 

11:35 

Фьюкс: Гей. Баррі? Це… це 
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Fuches: Hey. Barry? Is that Is that 

Ba Barry! Motherfucker37! Oh my God! I 

fucking love you so much! Cut me out! 

Cut me out!  

Barry: Keep your fucking voice 

down. 

Fuches: Hey! Oh my God! I gotta 

get my tooth. 

Barry: Fuck your goddamn tooth. 

12:09 

Loach: So, I burned a CD for this 

very moment. Apocalypse Now, 

motherfucker38. 

12:22 

What? What the fuck is this? 

Moss: That's "Flight of the 

Bumblebee." Apocalypse Now is "Ride 

of the Valkyries," you idiot. 

Loach: Shit. 

12:33 

Hank: Goran, your tea is getting 

cold39. I hope you guys like iced tea.  

 

12:48 

Goran?  

12:57 

Barry.  

13:11 

Ба…Баррі! Сучий сину37! О, Боже! 

Блін, як же сильно я люблю тебе! 

Відв’язуй! Відв’язуй!  

Баррі: Закрий пельку, ідіоте. 

Фьюкс: Гей! Боже мій! Мені 

треба забрати мій зуб. 

Баррі: Забий на свій довбаний 

зуб. 

12:09 

Лоуч: Я записав CD для такого 

випадку. Апокаліпсис сьогодні, 

виродку38. 

12:22 

Що? Що це за фігня? 

Мосс: Це «Політ джмеля». Ідіот, 

Апокаліпсис сьогодні – це «Політ 

валькірій». 

Лоуч: От, лайно. 

12:33 

Генк: Горан, твій чай стигне39. 

Хлопці, я сподіваюсь ви любите 

холодний чай.  

12:48 

Горан?  

12:57 

Баррі.  

13:11 

Ага, це точно за нами40. Це не 
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Okay, yeah, that's definitely 

coming for us40. That's not good. Fellas? 

13:21 

Fuches: Barry. 

Barry: Get out. Get out. 

Fuches: Come on41. 

Barry: No, I'm done. Get out. 

 

Fuches: No, listen. Look, you're 

made for this job, all right? You just 

proved it at Pazar's. It's who you are. 

Barry: No, it's It's who you made 

me. I'm done with you, Fuches42. 

Fuches: Okay, fine. You don't 

want to see me anymore, that's great. 

That's great. I still get half the money43. 

Barry: You can have all the 

money44. Get out. I'm done with you, I'm 

done with all this, starting right now. 

 

дуже добре. Мужики? 

13:21 

Фьюкс: Баррі. 

Баррі: Вилазь. Вилазь. 

Фьюкс: Ну, чого ти41? 

Баррі: Ні, з мене вистачить. 

Вилазь. 

Фьюкс: Ні, слухай. Ти створений 

для цієї роботи, так? Ти щойно довів це 

на Пазарі. Ти той, ким ти є. 

Баррі: Ні, я… я той, ким ти мене 

зробив. З тобою покінчено, Фьюксе. 

Фьюкс: Окей, добре. Ти мене 

більше не хочеш бачити, це круто. Це 

круто. Половина грошей все ще моя43. 

Баррі: Можеш забирати всі44. 

Вилазь. Я покінчив з тобою, я покінчив 

з усім цим, починаючи з цього 

моменту. 
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Додаток 2 

УКРАЇНСЬКИЙ ВОЙСОВЕР СЕРІЇ «У КОЖНОГО СВОЯ ПРАВДА» 

СЕРІАЛУ «БАРРІ» 

 диск; 

 посилання на доступ в Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1

ZTgRyRPFKBnyxwZcnh0IFyfwJn_4Pbob/view?usp=sharing 
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АНОТАЦІЯ 

наукової роботи  

«Трансформаційна специфіка власної версії українського 

синхронного закадрового перекладу серії «У кожного своя правда»  

англомовного серіалу «Баррі» 

 

Завдяки стрімкому розвитку світової кіноіндустрії існує нагальна потреба 

у швидкому та якісному українському кіноперекладі. Актуальність 

дослідження обумовлено необхідністю вирішення як практичних, так і 

теоретичних проблем перекладу мультимедійної продукції. Актуальною є 

проблема передачі кінотексту для аудиторії іншої культури, відтворенням 

індивідуального режисерського бачення світу, стилю сценариста, мовлення 

персонажів і співставлення аудіодоріжки та відеоряду оригіналу та перекладу. 

Метою роботи є аналіз трансформацій власної версії українського 

перекладу серії «У кожного своя правда» серіалу «Баррі» Білла Гейдера та 

Алека Берга як засобів досягнення функціонально-комунікативної 

еквівалентності текстів оригіналу та перекладу фільму, а також синхронне 

закадрове озвучення (войсовер) серії фільму. Метою дослідження обумовлено 

вирішення таких завдань: 

 виконати доперекладний аналіз оригінального сценарію серії «У кожного 

своя правда» серіалу «Баррі»;  

 схарактеризувати мовлення персонажів серіалу; 

 перекласти українською мовою серію «У кожного своя правда» 

англомовного серіалу «Баррі» Білла Гейдера та Алека Берга; 

 створити войсовер серії «У кожного своя правда»; 

 обґрунтувати доцільність застосування трансформації у вдасній версії 

українського синхронного закадрового перекладу серії серіалу «Баррі». 

Робота є новою: вперше українською мовою перекладається серія «У 

кожного своя правда» американського серіалу «Баррі», новим є синхронне 

озвучення (войсовер) цієї серії; вперше аналізується мовлення персонажів 
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фільму та обґрунтовується доцільність використання тих чи інших 

трансформацій в перекладі цього фільму. 

Для досягнення поставленої мети застосовано низку перекладацьких 

методів і прийомів, а також наступні методи дослідження: зіставний метод, 

метод трансформаційного аналізу, контекстуально-інтерпретаційний, описовий 

метод тощо. 

Мета та завдання визначили структуру наукової роботи, яка складається 

зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної наукової літератури, 

анотації та додатків. У вступі обґрунтовано вибір теми, визначається мета, 

завдання, методи дослідження, розкриваються актуальність, новизна, 

теоретичне та практичне значення роботи. У першому розділі розглянуто 

проблему кіноперекладу, схарактеризовано специфіку синхронного закадрового 

озвучення; висвітлено конситуативну, інтенціональну та жанрову інформацію 

щодо об’єкту перекладу – серіалу «Баррі»; розглянуто стиль мовлення 

персонажів серіалу, окреслено труднощі, які необхідно подолати перекладачеві 

під час створення войсоверу серії «У кожного своя правда». У другому розділі 

проаналізовано перекладацькі трансформації та обґрунтовано доцільність їх 

застосування у власній версії синхронного закадрового перекладу серії «У 

кожного своя правда». У висновках коротко викладено основні результати 

дослідження. В анотації дано загальну характеристику наукової роботи. У 

додатках представлена власна версія українського перекладу серії «У кожного 

своя правда», а також войсовер цієї серії (диск надається; посилання на доступ 

в Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1ZTgRyRPFKBnyxwZcnh0IFyfwJn_

4Pbob/view?usp=sharing). 

Матеріали, пов’язані з темою наукової роботи, було апробовано на 

Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та на Всеукраїнській 

науковій конференції з міжнародною участю. 


