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ВСТУП 

 

Наукову роботу присвячено проблемі кіноперекладу, одному із 

найскладніших його видів – дублюванню. Зокрема на матеріалі власної версії 

українського дубльованого перекладу англомовного фільму Роба Райнера «The 

Magic of Belle Isle» обґрунтовано необхідність і доцільність використання 

перекладацьких трансформацій. 

На сьогодні тема кіноперекладу в Україні є актуальною і відкритою для 

розгляду, оскільки зріс попит кіноіндустрії на якісні переклади зарубіжних, 

зокрема англомовних, фільмів. Питання кіноперекладу загалом та дублювання 

зокрема у своїх наукових працях досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: 

Н. Бідасюк, І. Кучман, В. Горшкова, О. Гридасова, А. Гудманян, 

Ю. Плетенецька  В. Конкульовський, Т. Кропінова, Т. Лукьянова, Т. Малкович, 

Р. Матасов, А. Мельник, О. Полякова, М. Снєткова, Р. Агост, Ф. Варела, 

Х. Діас-Сінтас, К. Мартінес, М. Мера, П. Ореро, Л. Перес-Гонсалес, З. Петтіт, 

К. Райс, Ф. Чаум та інші. Попри значну кількість досліджень, низка питань 

кіноперекладу, зокрема дублювання, чекають на своє вирішення. До того ж 

наразі в Україні немає спеціалізованих установ чи закладів освіти, які 

займаються вивченням аудіовізуального перекладу чи здійснюють підготовку 

вузькопрофільних фахівців із кіноперекладу. Тож вивчення особливостей та 

методики кіноперекладу може стати перспективним кроком для вітчизняної 

перекладацької та перекладознавчої галузей.  

Новизна нашого дослідження полягає в створенні першої української 

версії дубляжу англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle», 

який можна переглянути на платформі YouTube: 

https://youtu.be/jeZBGQ9HKCg. Вперше досліджено стиль мовлення персонажів 

кінострічки Роба Райнера й обґрунтовано доцільність застосування певних 

перекладацьких перетворень для українського дублювання англомовного 

фільму.  

https://youtu.be/jeZBGQ9HKCg
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Метою наукової роботи є комплексний аналіз перекладацьких 

трансформацій власної української версії дубльованого перекладу 

англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle». 

Для досягненню визначеної мети необхідно вирішення таких завдань: 

 схарактеризувати дублювання як один із різновидів кіноперекладу,  

 розглянути фільм Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» як об’єкт 

перекладу; 

 описати стиль мовлення персонажів кінострічки Роба Райнера; 

 перекласти англомовний скрипт фільму «The Magic of Belle Isle» 

українською мовою, відредагувати переклад, підготувавши його до 

дублювання; «підлаштувавши» його під тайм коди та звуко-образну картинку 

на екрані;  

 проаналізувати трансформації у кіноперекладі фільму, а також 

пояснити причини та доцільність їх застосування.  

Об’єктом наукової роботи є скрипт оригінальної версії англомовної версії 

фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» та власний український переклад 

цього скрипту, а також оригінальна версія цього фільму. 

Предметом дослідження стала специфіка трансформацій власної 

української версії дублювання англомовного фільму Роба Райнера «The Magic 

of Belle Isle».  

Матеріалом наукової роботи слугують 150 фрагменти із текстів 

оригіналу та перекладу фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle». У 

процесі перекладу зверталися до словників, а також інтернет-джерел: 

«Фразеологічний словник української мови», «Словник української мови» в 11 

томах СУМ, «Словник нецензурної лексики» Л. Ставицької, «Словник 

синонімів Вусика», «Oxford Learner’s Dictionaries», «Glosbe Dictionary», «Collins 

Dictionary», «Merriam-Webster Dictionary», «Reservo Context», «Slovnenya» та ін. 

У науковій роботі використано комплексну методику, яка включає низку 

загальнонаукових, мовознавчих і перекладознавчих методів: зіставний метод, 
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що полягає у зіставленні текстів оригіналу та перекладу фільму «The Magic of 

Belle Isle»; описовий метод, за допомогою якого обґрунтували доцільність 

застосування різні типів трансформацій у перекладі фільму Роба Райнера «The 

Magic of Belle Isle»; контекстуально-інтерпретаційний метод, що полягає у 

з’ясуванні специфіки значення слів та словосполук у тексті оригіналу фільму 

«The Magic of Belle Isle» та його перекладі; трансформаційний аналіз, що 

полягає в дослідженні різних видів трансформацій в українському перекладі 

фільму Роба Райнера; лінгвостилістичний аналіз, що слугує для пояснення 

використаних у фільмі Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» лексем різної 

функціонально-стилістичної природи, що допомагає віднайти відповідник у 

мові перекладу, який найбільше відповідає визначеним характеристикам; 

компонентний аналіз, що передбачає виокремлення у семантичній структурі 

слова мінімальних семантичних ознак – сем для подальшого знаходження 

найточнішого відповідника у мові перекладу; прагматичний аналіз, що 

передбачає з’ясування впливу фільму на англомовного глядача та українського 

дубляжу фільму «The Magic of Belle Isle» на українську аудиторію. 

Практичне та теоретичне значення наукової роботи полягає у 

можливості використання її результатів й ілюстративних матеріалів у процесі 

викладання дисциплін «Теорія та практика перекладу», «Актуальні проблеми 

перекладознавства», спецкурсу «Аудіовізуальний переклад» тощо.   

Апробація роботи. Роботу апробовано на XХІІІ Всеукраїнській науковій 

конференції молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2021»  (квітень 

2021 р.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства» (травень 2021 р.), 

науково-дослідницькому семінарі-конференції «Специфіка аудіовізуального 

перекладу» (травень 2021 р.), які відбулися в Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького. Власна версія дубльованого фільму 

Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» доступний для перегляду на онлайн-

платформі YouTube: https://youtu.be/jeZBGQ9HKCg. 

https://youtu.be/jeZBGQ9HKCg
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Структура наукової роботи включає вступ, два розділи, висновки, 

список використаної наукової та довідкової літератури й перелік джерел 

фактичного матеріалу. У вступі визначено мету, завдання, актуальність, 

новизну, предмет й об’єкт дослідження, практичне значення й апробацію 

роботи. Перший розділ присвячено аналізу дублювання як виду кіноперекладу; 

характеристиці англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» як 

об’єкту українського дубльованого перекладу, увагу звернено на стиль 

мовлення персонажів. У другому розділі аналізуються трансформації, 

застосовані в українському перекладі фільму Роба Райнера «The Magic of Belle 

Isle». У висновках узагальнено результати роботи. Використана література 

представлена 48 позиціями. У додатках представлено фрагменти власної версії 

українського перекладу фільму «The Magic of Belle Isle» та посилання на власну 

версію  українського дубляжу цієї стрічки. 
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Розділ 1 

АНГЛОМОВНИЙ ФІЛЬМ РОБА РАЙНЕРА «THE MAGIC  

OF BELLE ISLE» ЯК ОБ’ЄКТ ДУБЛЬОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 

1.1. Дублювання як різновид кіноперекладу 

Дублювання, або дубльований переклад – різновид озвучування, що 

передбачає створення мовної фонограми кінофільму іншою мовою; зміст 

фонограми відповідає перекладу оригінального звукового супроводу. У 

результаті дублювання оригінальна мовна фонограма повністю замінюється на 

нову, при цьому збігається тривалість фраз, а також, за можливості, артикуляція 

акторів оригінального та перекладного фільму.  

Х. Діас-Сінтас визначає дублювання як: «Зміну оригінальної звукової 

доріжки разом із репліками акторів на запис цільової мови, який 

синхронізували із рухами губ акторів таким чином, щоб цільові глядачі 

повірили, ніби актори на екрані насправді розмовляють їхньою мовою» [Діас-

Сінтас 2020, с. 123]. A. Шарковська теж вбачає основну мету дублювання у 

створенні фільму, в якому за допомогою перекладу й озвучення глядачі не 

помітять, що герої фільму – іноземці [Szarkowska 2005]. 

Іштван Фодор описує три найважливіші види синхронії в дубляжі:  

 Фонетична синхронія (ліпсинк) – цільовий текст припасовується під 

рухи губ персонажів на екрані, особливо під час зйомки крупним планом. 

Перекладачі працюють із звуками. Важливим є співпадіння відкритих голосних 

[а, о, е]; двогубних [б, п, м] та губно-зубних приголосних [в, ф].  

 Синхронія персонажів (або кінетична синхронія) – перекладений 

діалог не має суперечити жестам, міміці героїв. (Fodor) [цит. за: Діас Сінтас 

2020, с. 121]. 

 Ізохронія – тривалість перекладних реплік має відповідати тривалості 

оригінальних і вислови вміщуватися у проміжки між відкриванням та 

закриванням рота (Fodor) [цит. за: Діас-Сінтас 2020, с. 121]. 
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Ми вважаємо, що за дубльованого перекладу фільмів перекладачу варто, 

за можливості, дотримуватись цих трьох видів синхронії.  

Дублювання – це складний процес, тому дубльований фільм створює 

колектив фахівців: перекладачі синхронного тексту / адаптації/ діалогів, 

режисери й актори дубляжу, звукооператори. Процес творення дубльованого 

фільму включає різну кількість етапів, що залежить від студії та техніки. Ми 

розглянемо найпоширеніший алгоритм дублювання фільму, на який 

орієнтуються більшість кіностудій в Україні: 

 Кіновиробник (замовник) надсилає перекладачу чи до бюро перекладу 

скрипти, оригінальне відео, примітки (вимоги щодо перекладу, наприклад, 

використати нейтральну лексему, перекласти римовано тощо), а також 

оригінальну доріжку, проте без озвучення, лише фонова музика та звуки. 

 Перекладач обирає програму для перекладу, як правило, 

найпоширенішими та найзручнішими є: SmartCat, SDL Trados Studio, memoQ, 

Memsource, CafeTran Espresso та інші. За допомогою цих програм перекладач 

здійснює переклад реплік героїв кінострічки. У програмах скрипт розбивається 

на окремі речення, що полегшує роботу перекладачеві. 

 Перекладач намагається озвучити свій переклад. Подивитись, які 

репліки «вписуються» в тайм код, а які надто довгі чи закороткі; які слова не 

відповідають артикуляції акторів тощо. Має змогу доопрацювати свій переклад. 

На кіностудії цим займається так званий укладальник тексту, який редагує 

текст для того, щоб фрази співпали за довжиною з оригінальними та вкладалися 

в артикуляцію актора. 

 Кіностудія наймає акторів дубляжу, яким найкраще вдасться озвучити 

того чи іншого персонажа. Команда акторів дублювання «пише» власну 

доріжку (озвучення перекладу). Зазвичай акторів дублювання записують по 

черзі для того, щоб можна було технічно відредагувати запис.  

 Наразі можливий високий рівень монтування – що й роблять інженери 

звукозапису з метою гармонійного накладання нової фонограми. 
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 Дубльований фільм записують на систему багатоканального звуку. 

Сучасне технічне забезпечення, наприклад Dolby, вирізняється високою якістю 

відтворення звуків. 

 Спочатку команда дублювання переглядає фільм, а потім глядачі 

можуть дивитись його у кінотеатрах [див.: Криницкая 2007]. 

Під час дублювання перекладач повинен створити такий текст, який 

поміститься у тайм коди і відтворить ключову інформацію першоджерела. 

Український глядач не повинен відчувати, що герої кінострічки – іноземці. 

Цього можна досягнути за допомогою ліпсинку – процесу, коли український 

текст перекладу «вкладається» в рухи губ акторів на екрані. Водночас важливо, 

щоб початок і кінець слова (фрази) мали звуки подібної артикуляції в оригіналі 

й перекладі, а також співпадала тривалість реплік діалогів. Оскільки 

оригінальну звукову доріжку повністю видаляють під час дублювання, то 

перекладачу не завжди потрібно дотримуватись точного перекладу, натоміть 

потрібно «підлаштовувати» переклад під картинку й тайм коди [див.: Сінтас 

2020, с. 121]. Отже, дублювання досить складний різновид кіноперекладу, 

проте ми обрали саме цей вид перекладу, адже вважаємо його надзвичайно 

цікавим і творчим. 

 

1.2. Фільм Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» як об’єкт перекладу 

Для перекладача важлива інформація про жанр тексту, що 

перекладається, та особливості цього жанру. Об’єктом нашого перекладу є 

фільм Р. Райнера «The Magic of Belle Isle», тож коротко схарактеризуємо його.  

«The Magic of Belle Isle» – фільм-драма з елементами гумору – з’явився на 

екранах у 2012 році. Сюжет фільму розвивається у тихому містечку Бейль Айл. 

Саме це містечко зцілило душу головного героя, який тривалий час не міг 

оговтатися від смерті дружини. У Бейл Айлі проживає чудова родина (жінка та 

її доньки). За сюжетом: головний герой – письменний – стає наставником для 

середньої доньки: вчить її творчо фантазувати, і дівчинка створює свої перші 

історії. ЇЇ старша сестра нарешті налагоджує стосунки із матір'ю: знайдений 
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щоденник мами стає ключем до порозуміння рідних людей. Сусідський 

хлопчина, що трохи несповна розуму, повертається до нормального життя. 

Врешті-решт, головні герої досягають взаєморозуміння. Особливостями 

фільму-драми є сюжетність, напруженість і конфліктність. У фільмі-драмі, як 

правило, відтворено особисте життя людини та її конфлікт із Всесвітом 

[Вікіпедія]. Перед перекладачем постає завдання – передати цю напруженість і 

конфліктність у дубльованому фільмі. 

Персонажі фільму «The Magic of Belle Isle» – люди різного віку та 

соціальному статусі, тому мовлення героїв різнопланове. Головний герой 

фільму – письменник, його мовлення колоритне, для нього характерний і 

високий стиль, якась поетичність, метафоричність, вживання порівнянь тощо, 

наприклад: Here's to you, Mrs. O'Neil, and a face that gives the moonlight 

something worth shining on. 

Герой-письменник часто вдається і до іронії, щоб приховати власні 

почуття. Тому в оригіналі досить часто звучать іронічні нотки. «Іронія – троп, 

де з метою прихованого глузування чи добродушного жарту мовна одиниця з 

позитивно-стверджувальними значенням, конотацією або модальністю 

вживається із прямо протилежними характеристиками» [Тараненко, с. 824]: My 

good fortune. Fine. В оригіналі вжито позитивно-стверджувальну конструкцію, 

проте кінеми й емоції героя на екрані говорять про протилежне. Притаманний 

герою і гумор: Bye, young Hen! Головний герой називає свого внука, повне ім’я 

якого Henry (Генрі), скороченим іменем Hen, щоб пожартувати над ним, 

оскільки англійська лексема Hen має значення – «An adult female chicken» 

[Cambridge Dictionary] (букв. курка). 

Репліки діалогів фільму – короткі речення: часто ситуаційно неповні або 

еліптичні: What is? / What ball? / My ears? У мовленні персонажів фільму 

трапляються порушення граматичних норм англійської мови. Так, використано 

порядок слів розповідного речення у питальному: You want me to write? 

У мовленні персонажів фільму трапляється ненормативна лексика, яка 

супроводжуються відповідними емоціями героїв: Son of a bitch! What the hell 
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did you bring that for? She's a black-hearted whore, and I'm done with her. He's a 

damn bamboozler, Willow! 

Чимало перекладачів хвилює питанням, як передати ненормативну 

лексику оригіналу. Дехто вважає, що це невід’ємна складова живого мовлення і 

якщо в тексті оригіналу вжито вульгаризм чи лайливе слово, перекладач має 

відтворити його в перекладі. Інші ж притримуються думки, що перекладач 

повинен нівелювати обсценну лексику в перекладному тексті. Ми вважаємо, що 

найвдаліший переклад – це коли відтворено не лише смисл, а й емоція. На 

думку Лесі Ставицької: «Нецензурне мовлення – це лексикон мови. Якою є 

емоція, такими є і слова» [Ставицька 2016, Портал мовної політики]. 

Зважаючи на те, що у фільмі вік більшості героїв від 5 до 21 року, то не 

дивно, що їхнє мовлення пересипане молодіжним сленгом і скороченнями: 

I'll do one for ya. Англійський займенник you вжито у короткій формі ya – 

«Replacement for "you"» [Cambridge Dictionary]. 

I can kiss that million bucks. В оригіналі використано сленгове слово bucks, 

що означає – «Slang for dollars» [Urban Dictionary]. 

У мовленні героїв фільму часто вживаються окличні речення із 

стилістично маркованими словами та словами у переносному значенні.: 

If my phone's ruined, you're dead! You told me Jubal saved your life! 

Everybody get away from there before you make it worse!  

Під час перегляду фільму ми помітили, що нам необхідно буде 

перекласти одиниці виміру: He weighs, like, 900 pounds! Зважаючи на те, що ми 

обрали перекладацьку установку одомашнення (етнокультурну), то маємо 

замінити одиниці виміру оригіналу, які не завжди відомі українському 

глядачеві й ускладнюють перегляд фільму, на їх українські відповідники. 

Отже, у фільмі Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» превалює розмовна 

лексика, яка часто стилістично забарвлена, доволі часто трапляються метафори, 

які характеризують високий стиль мовлення головного героя. Репліки 

персонажів, як правило, короткі, значна частина із них – прості непоширенні 

речення, ситуаційно неповні або еліптичні. Перекладачеві варто звернути увагу 
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на перераховані особливості мовлення персонажів фільму, щоб максимально 

точно підбирати відповідники у мові перекладу, які тотожні за своїм 

семантичним і стилістичним наповненням та близькі за артикуляцією словам 

першоджерела. 

 

Висновки за першим розділом  

Дублювання, або дубльований переклад – різновид озвучування, що 

передбачає створення мовної фонограми кінофільму іншою мовою; зміст 

фонограми відповідає перекладу оригінального звукового супроводу. У 

результаті дублювання оригінальна мовна фонограма повністю замінюється на 

нову, при цьому збігається тривалість фраз, а також, за можливості, артикуляція 

акторів оригінальної та перекладної версії фільму. 

Найважливішими видами синхронії в дублюванні є: фонетична синхронія 

(ліпсинк), коли цільовий текст припасовується під рухи губ персонажів на 

екрані; синхронія персонажів (або кінетична синхронія), коли перекладений 

діалог не суперечить жестам, міміці героїв; ізохронія – тривалість перекладних 

реплік має відповідати тривалості оригінальних і вислови вміщуватися у 

проміжки між відкриванням та закриванням рота актора (за І. Фодором). 

У процесі дубльованого перекладу фільму-драми Роба Райнера «The 

Magic of Belle Isle» перекладач має звернути увагу на розмовне, часто 

стилістично забарвлене мовлення героїв, в якому трапляються метафори, 

порівняння, сленгізми, лайливі слова тощо. 

Кінопереклад відрізняється від перекладу художньої літератури, адже 

перекладач повинен брати до уваги цілу низку нюансів кінотексту. Переклад 

повинен відповідати як змістовому наповненню діалогів, так і картинці на 

екрані. Під час перекладу фільмів перекладач корегує вихідний текст під 

потреби замовника. Перекладач має розуміти для якої цільової аудиторії він 

здійснює переклад, знати всі культурні, етичні, релігійні цінності адресата, 

адже від цього залежить який вихідний текст отримає замовник. 
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Розділ 2 

СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ У ВЛАСНІЙ ВЕРСІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ФІЛЬМУ 

Р. РАЙНЕРА «THE MAGIC OF BELLE ISLE» 

 

Д. Делабастіта пропонує таку дефініцію поняттю фільм: «Кінострічка – 

особливий тип спілкування, в якому одночасно задіяні як зорові, так і слухові 

органи чуття. Позаяк глядачі сприймають візуально картинку на екрані, яка 

одночасно супроводжується звуковою доріжкою» [Delabastita, с. 2]. Тому під 

час дубльованого перекладу фільму необхідно зважати на чотири типи знаків: 

 Звуко-вербальні знаки, до яких відносять діалоги, монологи, пісні, 

закадрові голоси; 

 Звуко-невербальні знаки: рівень звуку, звукові ефекти та шуми; 

 Невербально-візуальні знаки, зокрема сцена, зображення, жести; 

 Вербально-візуальні знаки, зокрема листи, повідомлення, які видно на 

екрані, заголовки газет, вставки, реклами тощо [Delabastita, с. 5].  

У глядачів дубльованого фільму повинно складатись враження, що 

говорять актори, які виконують ролі в оригінальній версії, тому перекладачеві 

іноді доводиться змінювати зміст реплік, щоб озвучення виглядало природно. 

Тож переклад кінофільму – складне та багатогранне явище, яке не можливе без 

перекладацьких трансформацій, які Л. Латишев визначає як «відступ від 

структурного та семантичного паралелізму між текстом оригіналу та перекладу 

на користь їхньої рівноцінності з точками зору впливу» [Латишев, с. 27]. 

У процесі власної версії українського перекладу англомовного фільму 

Роба Райнера ««The Magic of Belle Isle» нами застосовано низку трансформацій, 

для комплексного аналізу яких зверталися до праць Л. Бархударова, 

В. С. Виноградова, В. Комісарова, В. Карабана, Д. Єрмоловича, Р.  Зорівчак, 

В. Коптілова, Г. Кочура, Т. Любченко, О. Ребрія, Я. Рецкера, О. Швейцера, 

О. І. Чередниченка, О. Селіванової та ін. Аналізуємо фонографічні, лексичні 

заміни та трансформації з прагматичним компонентом.  
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2.1. Трансформації на фонографічному рівні у власній версії 

українського перекладу фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» 

Перетворення на фонетичному рівні траплялися переважно під час 

перекладу власних назв. У фільмі Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» 

репліки героїв рясніють іменами персонажів. Під час перекладу антропонімів 

ми найчастіше застосовували транскрипцію – пофонемне перетворення 

іншомовної назви [Бархударов, с. 176]: It's Mrs. O'Neil // Це місіс О'Ніл. Well, it 

was John, Paul, George, and Ringo // Ну Джон, Пол, Джордж і Рінго.   

Транскрибували також топоніми: 

You are not some rock 'n' roll icon from Liverpool // Ти не зірка рокен-ролу з 

Ліверпуля. The Magic of Belle Isle // Магія Бейль Айла. 

Інколи вдалися до прийому відтворення графічної форми іншомовної 

назви – транслітерації: You have a positive outlook on life, Karen // Карен, у вас 

позитивне сприйняття світу. Пор. із транскрипцією: [kəˈren]. 

Monte, I'm a huge fan of the old Westerns // Монте, я шалений прихильник 

вестернів.  Пор. із транскрипцією: [män(t)ē]. 

У перекладі фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» нами 

застосовано комбінацію транскрипції та транслітерації, наприклад: I'm 

Charlotte //  Я – Шарлотта. 

Трапляються на фонетичному рівні і перекладацькі перетворенням за 

традицією: Mexico? Never quite made it. A writer needs inspiration // Мексика? Я 

не їздив. Письменнику потрібна муза. 

Таким чином, відтворення власних назв під час перекладу фільмів під 

дубляж загалом не становить значних труднощів, позаяк перекладацькі 

прийоми транскрипції, транслітерації та їхньої комбінації засновані на 

застосуванні звуків-відповідників у мовах оригіналу та перекладу. Це сприяє 

тому, що українські відповідники вміщуються у тайм коди та в цілому 

відповідають артикуляції звуків власних назв оригіналу фільму Роба Райнера 

«The Magic of Belle Isle». 
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2.2. Лексичні заміни у власній версії українського перекладу 

англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» 

У процесі перекладу кінострічки перед нами постало важливе завдання: 

створити ліпсинк – вмістити власний переклад у рухи губ персонажів. Для 

співпадіння артикуляції акторів оригінальної версії з перекладною ми 

зверталися до трансформацій на лексичному рівні.  

У процесі перекладу нам траплялись репліки, які не зазнали змістових 

змін, кількість складів і звуки прямих міжмовних синонімічних відповідників 

збігалися: Who plays the piano? // Хто грає на піаніно? Зважаючи на те, що 

слова в українській мові довші, ніж в англійській, кількість складів в МО й в 

МП дещо відрізняється, зокрема в оригіналі – 6, в перекладі – 8. Проте 

тривалість репліки в оригіналі і перекладі однакова – 2 секунди. Артикуляція на 

початку фрази в оригіналі й перекладі збігається: [h] // [х]; в кінці репліки 

також: no [no] // но [нo].  

Перекладаючи, ми намагались застосувати прямі синонімічні  

відповідники, адже це давало можливість повністю зберегти стиль мовлення 

героїв фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle». Часто при цьому 

співпадала й артикуляцію: Peace and love // Мир і любов. У перекладі ми 

застосували міжмовні прямі (їх ще називають повні, словникові) відповідники 

англійських слів, і навіть зберегли їхню послідовність: іменник – сполучник – 

іменник. Кількість складів в МО – 3, в МП – 3. Тривалість репліки і в оригіналі, 

і в перекладі – 1 секунда. Англійська лексема peace [piːs] із губним звуком [p] 

передана в перекладі українським іменником мир, де також на початку слова 

вжито губний звук [м] (англійський губний звук [p] може передаватись 

губними звуками в українській мові – [п], [м], [б]).  

Далеко не завжди кількість складів й артикуляція звуків слів оригіналу 

відповідає звукам і кількості складів в словах перекладу. У разі, якщо в 

перекладі слово значно довше за його оригінальний відповідник, проте не несе 

суттєвої інформації, перекладачу варто вилучити його. У разі, коли слово несе 

важливе значення, перекладач може вилучити інше слово із тексту перекладу, 
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наприклад повтор, чи обрати коротший синонімічний відповідник у перекладі, 

чи застосувати інші лексичні перетворення для того, щоб компенсувати 

розбіжність у тайм кодах. Тайм код (від англ. time code) – жаргонна професійна 

назва часового коду на відео – посилання на конкретний момент відео. 

У процесі власної версії українського перекладу англомовного фільму 

Р. Райнера «The Magic of Belle Isle» ми застосували гіпонімічні трансформації – 

заміну родового поняття видовим (див. праці О. Швейцера, О. Селіванової), цю 

трансформацію В. Комісаров називає конкретизацію [Комиссаров]:  

What, does this establishment not provide its patrons with a proper glass? // У 

цьому санаторії не знайдеться жодної склянки? 

Слово establishment – «a business or other organization, or the place where an 

organization operates» [Cambridge Dictionary] – переклали українським 

іменником санаторій, щоб наблизити артикуляції звуків: вказівний займенник 

this разом із іменником establishment відповідає слову санаторій. Звуки [θ] і [ð], 

позначені th, відсутні в українській мові, але вони близькі до щілинних [з, с], 

українське слово починається зі звуку [с], що може замінити звук [θ]. 

Незважаючи на різну кількість складів (в МО – 18, а в МП – 17), тривалість 

фраз в оригінальній та в перекладній версіях однакова – 5 секунд. Структура 

питання англійської мови відрізняється від української, тож what does замінили 

на схоже за вимовою у цьому (на початку речення англійська літера W за 

звучанням відповідає українській У).  

Гіпонімічну трансформацію (або конкретизацію) застосували і в 

наступному реченні перекладу: I need a drink // Хочу віскі. 

В оригінальній версії фільму вжито родове поняття  drink – «(An amount 

of) liquid that is taken into the body through the mouth» [Cambridge Dictionary]. Ми 

вважаємо, що доцільно його перекласти українською лексемою віскі зі 

значенням «Алкогольний напій, який отримують перегонкою (дистиляцією) 

збродженого зернового солоду і витримкою спирту у дерев'яних (зазвичай, 

дубових) діжках» [Вікіпедія], позаяк зображення в кадрі відповідає цьому 

найменуванню. Ми вилучили особовий займенник I, оскільки в українській 
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мові за особовим закінченням дієслова можна зрозуміти, про яку особу йдеться. 

Таким чином, кількість складів в оригіналі – 3, в перекладі – 4, проте тривалість 

репліки в оригіналі та перекладі однакова – 1 секунда. За І. Фодором, у 

дубльованому перекладі не завжди зосереджуються на ліпсинку, інколи 

достатньо зосередитися на довжині фраз [Fodor 1976]. 

Вдалися в перекладі й до генералізації (або гіперонімічної трансформації), 

замінивши видове поняття родовим, та до еквонімічної  трансформації (термін 

О. Селіванової) – один гіпонім замінено іншим [Селіванова 2012, с. 459]: 

Two Ding Dongs... Bag of Cheetos... // Дві пачкі пєчіва, пачка чіпсов 

Замість видового поняття Ding Dongs – круглі бісквіти з начинкою – 

вжили родове пєчіво – «Переважно невеликий кондитерський виріб, випечений 

із тіста, зазвичай солодкий» [Вікіпедія]. У перекладі цього слова навмисно 

припустилися помилки, адже в оригіналі герой допускає помилки (він 

єгиптянин). Еквонімічну заміну застосували, перекладаючи назву Cheetos, як 

чіпси, хоч перші нагадують більше снеки, ніж чіпси. Ми вдались до цієї 

трансформації, орієнтуючись на українського глядача, для якого чіпси – 

знайома їжа. Зважаючи на трансформацію, нам вдалось зберегти артикуляцію 

звуків, адже англійська лексема Cheetos [ˈtʃiːt̬oʊz] починається зі звуку [tʃ], 

який є тотожний українському звуку [ч]. Крім того, репліка в оригіналі 

починається проривним звуком [t], якому відповідає в перекладі звук [д]; друга 

частина репліки в оригіналі починається із лексеми Bag, де перший звук – 

губний [b], а в перекладі ми замінили цю лексему на український іменник 

пачка, «зберігши» губний звук. Тривалість фрази в перекладі, як і в оригіналі – 

2 секунди. 

Гіпонім (видове поняття) замінили гіперонімом (видовим поняттям) в 

наступному фрагменті перекладу:  

Two Slim Jims, please // Два смаколики, будь ласка 

В оригіналі вжито назву закусок Slim Jims, яких немає на українському 

ринку, і вони невідомі, або мало відомі, українському глядачеві, саме тому ми 

вирішили вдатися до узагальнення: видову назву Slim Jims, що позначає 
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закуски, як правило ковбаски, замінили українським іменником смаколики із 

ширшим значенням – «Смачна, принадна їжа» [Вільний тлумачний словник]. 

Такі зсуви допомогли синхронізувати репліки оригіналу та перекладу: фраза в 

оригіналі розпочинається із числівника Two на початку глухий проривним звук 

[t], в перекладі нами застосовано прямий відповідник – числівник Два з 

дзвінким проривним звуком [д]. Лексема please з губним звуком [p] на початку 

слова трансформована на український прямий відповідник будь ласка, де на 

початку губний [б]. У найменуванні Slim Jims – на початку слова звук [s], який  

за артикуляцією відповідає українському [с] у слові смаколик. Тривалість 

репліки і в оригіналі, і в перекладі – 2,5 секунди.  

Під час дублювання фільму ми вдалися до антонімічного перекладу. 

В. Карабан розглядає три види антонімічного перекладу: 

 Негативація – «позитивну конструкцію в оригіналі замінюємо 

заперечною конструкцією в перекладі» [Карабан, с. 315]. 

 Позитивація – «негативну конструкцію в оригіналі замінюємо 

позитивною конструкцією в перекладі» [Карабан, с. 315].  

 Анулювання заперечних семантичних складових [Карабан, с. 315]. 

Позитивацію було доцільно використати у такій репліці перекладу: 

Girls, I don't want you to play with the water // Дівчатка, я забороняю вам 

гратися водою. В оригіналі використано заперечну конструкцію, в перекладі 

цієї репліки використали позитивну конструкції з наказовим способом дієслова, 

така конструкція типовіша для українського глядача. Отже, звернувшись до 

позитивації, ми не змінили сенс сказаного, і зрівняли тривалість реплік в 

оригіналі та перекладі – 3 секунди.  

Негативація часто трапляється під час перекладу: 

Did I miss Daddy's call? // Тато не телефонував? Оригінальну репліку ми 

переклали питальним реченням із заперечною часткою не. У результаті репліка 

в оригіналі розпочинається з дзвінкого ясенного проривного звуку [d], репліка 

в перекладі розпочинається з глухого ясенного проривного звуку [т].  
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У перекладі фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» ми зверталися 

до використання метонімічних замін, зокрема до заміни назви музичного 

інструменту спеціалізацією музиканта: 

Hi, it's Dave. That's me on drums // Привіт, це Дейв, барабанщик. 

Оскільки вітання в англійській мові коротше, ніж в українській, нам 

необхідно було компенсувати цю розбіжність. Назву музичного інструменту 

drums (букв. барабани) ми переклали назвою спеціалізації музиканта – 

барабанщик; об’єднали два речення в одне, вилучивши компоненти That's me 

on. У результаті нам вдалося скоротити розбіжність між тайм кодами, а також 

вдало перекласти цю репліку, враховуючи правила сполучуваності слів в 

українській мові. Тривалість тайм коду і в оригіналі, і в перекладі – 2 секунди.  

В українському перекладі ми вдалися до функціонально-стилістичних 

трансформацій, представлених «втратою, заміною або виникненням у 

перекладному тексті функціонально-стилістичного забарвлення мовних 

одиниць» [Селіванова 2012, с. 456]: You're both crazy // Ви обидві дивні. 

Замінили в перекладі стилістично-марковану одиницю оригіналу 

прикметник crazy зі значенням – «stupid or mentally ill» [Cambridge Dictionary] 

на нейтральну лексему дивний – «Незвичайний якими-небудь якостями; 

чудний, незрозумілий» [СУМ, т. 2, с. 272]. Ми застосували цю трансформацію 

відповідно до контексту і задля того, щоб компенсувати розбіжність у тайм 

кодах, адже прямий відповідник лексеми crazy – божевільний на два склади 

довший. У результаті заміни кількість складів в МО – 6, в МП – 6. Тривалість 

фрази і в оригіналі, і в перекладі – 1 секунда.  

Використали функціонально-стилістичну заміну у фрагменті:  

If my phone's ruined, you're dead! // Якщо телефон зламався, тобі кирдик 

Англійський прикметник dead – «not now living» [Cambridge Dictionary] 

(букв. мертвий), який вжито задля погрози, трансформували на жаргонне 

кирдик – «кінець, загибель». Вдалися також до синонімічної заміни:  слово 

оригіналу ruined – «destroyed or spoiled» [Cambridge Dictionary] (букв. 

зруйнований або зіпсований) замінено в перекладі на зламатися – «Зробити 
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непридатним для використання, зіпсувати ударами, поштовхами і т. ін.» [СУМ, 

т. 3, с. 586]. Тайм коди в оригіналі та перекладі синхронізовано. 

 

2.3. Прагматичні трансформації у власній версії українського 

перекладу англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» 

У власній версії українського перекладу англомовного фільму Роба 

Райнера «The Magic of Belle Isle» ми застосували трансформації з 

прагматичним компонентом [див.: Селіванова 2012, с. 456], адаптуючи фільм 

до української аудиторії.  

Щоб уникнути культурного й мовного бар’єру, ми часто використовували 

фразеологізми, які звичні для слуху пересічного українця:  

My good fortune! // Поталанило, як утопленику! 

Іронічну репліку «My good fortune!» (головний герой зовсім не зрадів, 

побачивши місце, куди його привезли) могли б перекласти як Оце пощастило! / 

оце (так) поталанило!, ми ж використали фразеологізм поталанити, як 

утопленику – «Уживається для вираження повного заперечення змісту речення» 

[Фразеологічний словник української мови], дещо перебравши час (тривалість 

репліки в оригіналі – 2 секунди, в перекладі – 2,5), проте репліка в оригіналі 

розпочинається із губного звуку [m], якому відповідає губний в перекладі [п].  

Важливо у перекладі фільму Роба Райнера зберегти гумор і зуміти 

передати іронію та сарказм. Найчастіше для цього ми використовували заміну 

вільної сполуки фразеологізмом, наприклад: 

It's no great loss // Баба з возу, кобилі легше. 

Репліку героїні, сказану з іронією «It's no great loss» (букв. невелика // 

незначна втрата) ми замінили фразеологізмом баба з возу, кобилі легше зі 

значенням – «Якщо хто-небудь піде (або відмовиться від чогось ), то іншим від 

цього буде тільки краще» [Український фразеологічний словник].  

Carl, it's shallow. You're not drowning // Карле, тут жабі по коліна. Ти не 

тонеш. Вільну словосполуку «it's shallow» (букв. тут мілко) перекладено 

фразеологізмом жабі по коліна – «Неглибоко, зовсім мало» [Український 
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фразеологічний словник]. Отже, нам вдалося передати гумор оригіналу і 

дотриматись часового інтервалу вимовляння фрази – 2,5 секунди. 

Перекладаючи наступну репліку, ми звертали увагу на смисл, стильовий 

регістр і артикуляцію звуків: What the hell did you bring that for? // Щоб тебе 

качка копнула, навіщо? Вираз «What the hell» зі значенням – «when someone is 

confused/ shocked by something» [Cambridge Dictionary] – можна було б 

перекласти Якого біса, проте ми трансформували його на фразему Щоб тебе 

качка копнула – «Уживається для вираження незадоволення ким-, чим-небудь, 

несхвалення чогось» [Український фразеологічний словник]. Отже, нам вдалося 

досягти адекватного перекладу, а також відтворити артикуляцію звуків 

оригінального тексту. Фраза в оригіналі розпочинається зі слова What (перший 

звук огублений), в перекладі щоб ([о] також лабіалізований), закінчується фраза 

for, в перекладі вжито навіщо, обидва слова закінчуються огубленим [о]. 

Поодинокими випадками були заміни стійкого вислову вільною 

словосполукою: You're taking your eye off the ball, Mahmoud // Махмудику, ти не 

розумієш суть. В оригінал вжито фразеологізм take your eye off the ball – «To 

not give your attention to what you are doing at the time» [Cambridge Dictionary], 

який ми замінили вільною сполукою не розуміти суть. Також вдалися до 

перестановки компонентів та додали демінутивний суфікс до імені персонажа, 

синхронізувавши тайм коди оригінальної та перекладної версій фільму.  

Таким чином, перекладацькі трансформації нами використано для 

передачі змісту оригінального тексту фільму Роба Райнера «The Magic of Belle 

Isle» в його українському перекладі; а також щоб синхронізувати тайм коди, 

артикуляцію звуків оригіналу та перекладу. Такі причини використання 

трансформацій пояснюються специфікою дубльованого перекладу фільму. 

 

Висновки за другим розділом 

У власній версії українського дубльованого перекладу англомовного 

фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» нами застосовано низку 

перекладацьких перетворень на фонографічному, граматичному, лексичному 
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мовних рівнях, а також ми вдавалися до трансформацій із прагматичним 

компонентом. 

Відтворення власних назв під час перекладу фільмe під дубляж не 

становить значних труднощів, позаяк перекладацькі прийоми транскрипції, 

транслітерації та їхньої комбінації засновані на застосуванні звуків-

відповідників у мовах оригіналу та перекладу. Це сприяє тому, що українські 

відповідники вміщуються у тайм коди та в цілому відповідають артикуляції 

звуків власних назв оригінальноъ версії фільму Роба Райнера. 

На лексичному рівні у власній версії українського перекладу фільму Роба 

Райнера переважають синонімічні, гіпонімічні, гіперонімічні, еквонімічні 

трансформації, метонімічні заміни, антонімічний переклад, конотативні 

функціонально-стилістичні трансформації. Лексичні перетворення слугували 

створенню тексту для подальшого дублювання англомовної стрічки 

українською мовою. 

У власній версії українського перекладу англомовного фільму Роба 

Райнера «The Magic of Belle Isle» ми застосували трансформації з 

прагматичним компонентом, адаптуючи фільм до української аудиторії. 

Важливо у перекладі фільму зберегти гумор, зуміти передати сарказм й іронію. 

Найчастіше із цією метою ми застосовували заміну вільної сполуки 

фразеологізмом. 

Перекладацькі трансформації нами використано для передачі смислу 

оригінального тексту фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» в його 

українському перекладі; а також щоб синхронізувати тайм коди, артикуляцію 

звуків оригінальної та перекладної версій кінострічки. Такі причини 

використання трансформацій пояснюються специфікою дубльованого 

перекладу фільму. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дублювання, або дубльований переклад – різновид озвучування, що 

передбачає створення мовної фонограми кінострічки іншою мовою; зміст 

фонограми відповідає перекладу оригінального звукового супроводу. У 

результаті дублювання оригінальна мовна фонограма повністю замінюється на 

нову, при цьому збігається тривалість фраз, а також, за можливості, артикуляція 

акторів оригінальної та перекладної версії фільму. 

Найважливішими видами синхронії в дублюванні є: фонетична синхронія 

(ліпсинк), коли цільовий текст припасовується під рухи губ персонажів на 

екрані; синхронія персонажів (або кінетична синхронія), коли перекладений 

діалог не суперечить жестам, міміці героїв; ізохронія – тривалість перекладних 

реплік має відповідати тривалості оригінальних і репліки вміщуватися у 

проміжки між відкриванням і закриванням рота актора (за І. Фодором). 

У процесі українського перекладу фільму-драми Роба Райнера «The Magic 

of Belle Isle» для дублювання ми звернули увагу на розмовне, часто стилістично 

забарвлене мовлення героїв, в якому трапляються порівняння, сленгізми, 

лайливі слова тощо. На синтаксичному рівні у репліках героїв фільму 

спостерігається порушення граматичних норм, еліптичні конструкції, часте 

використання простих непоширених речень. 

Кінопереклад відрізняється від перекладу художньої літератури, адже 

перекладач повинен брати до уваги цілу низку нюансів кінотексту. Переклад 

повинен відповідати як змістовому наповненню діалогів, так і картинці на 

екрані. Перекладач має розуміти для якої цільової аудиторії він здійснює 

переклад, знати всі культурні, етичні, релігійні цінності адресата, адже від 

цього залежить, який вихідний текст отримає замовник. 

Для передачі смислу оригінального тексту фільму Роба Райнера «The 

Magic of Belle Isle» в його українському перекладі; а також щоб синхронізувати 

тайм коди, артикуляцію звуків оригіналу та перекладу, ми вдалися до низки 

перекладацьких трансформацій. 
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На фонографічному рівні під час перекладу власних назв фільму «The 

Magic of Belle Isle» ми найчастіше застосовували транскрипцію, 

транслітерацію, їхню комбінацію та фонографічну заміну за традицією. 

Здебільшого ці прийоми дозволяли вкластися у тайм коди та забезпечували 

синхронність артикуляції звуків персонажів на екрані й акторів дубляжу.  

На лексичному рівні у власній версії українського перекладу фільму Роба 

Райнера переважають синонімічні, гіпонімічні, гіперонімічні, еквонімічні 

трансформації, метонімічні заміни, антонімічний переклад, конотативні 

функціонально-стилістичні трансформації. Лексичні перетворення слугували 

створенню тексту для подальшого дублювання англомовної стрічки 

українською мовою. 

У власній версії українського перекладу англомовного фільму Роба 

Райнера «The Magic of Belle Isle» ми застосували трансформації з 

прагматичним компонентом, адаптуючи фільм до української аудиторії. 

Важливо у перекладі фільму зберегти гумор, зуміти передати сарказм й іронію. 

Цьому сприяло вдале використання знайомих і зрозумілих українському 

реципієнтові фразеологізмів, стилістично маркованих слів тощо. 

Загалом, на нашу думку, завдяки адекватному перекладові англомовного 

скрипта фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» нам вдалося створити 

якісний кінцевий продукт – дубльовану україномовну версію кінострічки, яка 

передає настрій оригіналу, доносить до українського глядача головний задум 

режисера та кіносценаристів. 
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АНОТАЦІЯ 

наукової роботи  

«Власна версія українського дубльованого перекладу 

англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle»: 

трансформаційна специфіка» 

На сьогодні проблема кіноперекладу в Україні є актуальною, оскільки 

зріс попит кіноіндустрії на якісні переклади зарубіжних, зокрема англомовних, 

фільмів. Попри значну кількість досліджень, низка питань кіноперекладу, 

зокрема дублювання, чекають на своє вирішення. Наразі в Україні немає 

спеціалізованих установ чи закладів освіти, які здійснюють підготовку 

вузькопрофільних фахівців із кіноперекладу. Тож вивчення особливостей та 

методики дублювання може стати перспективним кроком для вітчизняної 

перекладацької та перекладознавчої галузей.  

Метою наукової роботи є комплексний аналіз перекладацьких 

трансформацій власної української версії дубльованого перекладу 

англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle». 

Для досягненню визначеної мети необхідно вирішення таких завдань: 

 схарактеризувати дублювання як один із різновидів кіноперекладу,  

 розглянути фільм Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» як об’єкт 

перекладу; 

 описати стиль мовлення персонажів кінострічки Роба Райнера; 

 перекласти англомовний скрипт фільму «The Magic of Belle Isle» 

українською мовою, відредагувати переклад, підготувавши його до 

дублювання; «підлаштувавши» його під тайм коди та звуко-образну картинку 

на екрані;  

 проаналізувати трансформації у перекладі фільму, а також 

обґрунтувати причини та доцільність їх застосування.  

Новизна дослідження полягає в створенні першої української версії 

дубляжу англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle», який 

можна переглянути на платформі YouTube: https://youtu.be/jeZBGQ9HKCg. 

https://youtu.be/jeZBGQ9HKCg
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Вперше досліджено стиль мовлення персонажів кінострічки Роба Райнера й 

обґрунтовано доцільність застосування певних перекладацьких перетворень для 

українського дублювання англомовного фільму.  

Для досягнення поставленої мети використано комплексну методику, 

яка включає низку загальнонаукових, мовознавчих і перекладознавчих методів: 

зіставний, описовий, контекстуально-інтерпретаційний методи, методи 

трансформаційного, лінгвостилістичного, компонентного, прагматичного 

аналізів. 

Мета та завдання визначили структуру наукової роботи, що включає 

вступ, два розділи, висновки, списки використаної наукової та довідкової 

літератури й перелік джерел фактичного матеріалу, анотацію та додатки. У 

вступі визначено мету, завдання, актуальність, новизну, предмет, об’єкт, 

методи дослідження, теоретичне та прикладне значення, апробацію роботи. 

Перший розділ присвячено аналізу дублювання як різновиду кіноперекладу; 

характеристиці англомовного фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» як 

об’єкту українського дубльованого перекладу, увагу звернено на стиль 

мовлення персонажів. У другому розділі аналізується трансформаційна 

специфіка власної української версії дубльованого перекладу фільму Роба 

Райнера «The Magic of Belle Isle». У висновках узагальнено результати роботи. 

У додатках представлено власну версія українського перекладу фільму «The 

Magic of Belle Isle» та посилання на власну версію  українського дубляжу цієї 

стрічки. 

Роботу апробовано на XХІІІ Всеукраїнській науковій конференції 

молодих вчених «Родзинка – 2021», ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства» (травень 2021 р.), науково-дослідницькому семінарі-

конференції «Специфіка аудіовізуального перекладу» (травень 2021 р.), які 

відбулися в Черкаському національному ун.-ті ім. Б. Хмельницького. Власна 

версія дубльованого фільму Роба Райнера «The Magic of Belle Isle» доступна 

для перегляду на платформі YouTube: https://youtu.be/jeZBGQ9HKCg. 

https://youtu.be/jeZBGQ9HKCg
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ДОДАТОК 1 

ВЛАСНА ВЕРСІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО 

ФІЛЬМУ РОБА РАЙНЕРА «THE MAGIC OF BELLE ISLE» 

 

THE MAGIC OF BELLE ISLE MONTE: 

MONTE What is all that crap on the 

windshield? 

HENRY: It's ash from the fire. 

MONTE: This is where you're bringing me? 

HENRY: It's rent-free. 

MONTE: Before or after it burns down? 

HENRY: There's nothing to worry about. 

The fire's way on the other side of the lake. 

MONTE: I need a drink. 

HENRY: That's Al Kaiser. There's Don 

Burke. He lives here full-time. 

MONTE: Could use a little more lift in that 

jump shot. 

CHARLOTTE: Girls, go in the house. Fill 

up all the pots with water and bring it on the 

front porch. 

FINN: We're on it! 

CHARLOTTE: It's essential we remain 

calm in a crisis. 

WILLOW: I'd hardly call it a crisis, Mother. 

CHARLOTTE: This house has been in my 

family for 83 years, and it's not gonna burn 

up on my watch. 

WILLOW: It can burn up on my watch. 

HENRY: Hey, it's not that often that you see 

a beautiful woman on the roof. 

MONTE: Not nearly enough. 

WILLOW: Mom loves this stuff. 

FINN: So do I. 

МАГІЯ БЕЛЬ АЛА 

МОНТЕ: Що за лайно за лобовому склі? 

 

ГЕНРІ: Не лайно, а попіл. 

МОНТЕ: Ти мене у якусь халупу везеш?  

ГЕНРІ: Проживання безкоштовне. 

МОНТЕ: Після чи до пожежі? 

ГЕНРІ: Не турбуйся, пожежа була з іншого 

боку озера. 

МОНТЕ: Хочу віскі. 

ГЕНРІ: То Ель Кайзер, то Дон Бурк, він 

мешкає тут постійно. 

МОНТЕ: Я на візку, а стрибну вище. 

 

ШАРЛОТА: Дівчата, зайдіть до будинку, 

наберіть воду у каструлі і принесіть їх на 

ганок. 

ФІНА: Добренько. 

ШАРЛОТА: Щоб не трапилось лиха, 

потрібно бути застережливою. 

ВІЛОВ: Мамо, це не лихо. 

ШАРЛОТА: Цьому будинку 83 роки, не 

хочу, щоб на моїх очах він спалахнув, як 

купка соломи. 

ВІЛОВ: Зате на моїх може. 

ГЕНРІ: Хей, не щодня бачиш вродливу 

жінку на даху. 

МОНТЕ: На жаль. 

ВІЛОВ: Мама вірить у таке.  

ФІНА: Я теж. 
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WILLOW: You're both crazy. Mother! If 

my phone's ruined, you're dead! 

FLORA: Mama! Finny throwed water on 

Willow. 

CHARLOTTE: Girls, I don't want you to 

play with the water. 

HENRY: All right. This is it. 

MONTE: Does it have indoor plumbing? 

HENRY: It's a nice place. Dog Dave wanted 

to sell it, but I convinced him to wait a 

couple months. 

MONTE: Dog 

HENRY: Yeah, he used to have four dogs. 

There's only one left, but the name stuck. 

Anyway, he said you could stay here for the 

summer. 

MONTE: My good fortune. 

HENRY: Come on, Uncle Monte. It'll be 

good for you. You can spend the whole 

summer relaxing, taking in the beauty. 

Nothing to do except for look after the dog. 

MONTE: Make that nothing to do. 

HENRY: Well, he'll come back when he's 

hungry. 

MONTE: Hopefully not. 

HENRY: You wanna try it out? 

MONTE: I need a drink. 

HENRY: I'll get the typewriter. 

MONTE: Toss it in the garbage. 

HENRY: This might be a good place to 

write. 

MONTE: She's a black-hearted whore, and 

I'm done with her. VOICE: Aaah! 

FINN: What's he yelling at? 

ВІЛОВ: Ви обидві дивні. Мамо! Якщо 

телефон зламався, тобі кирдик. 

ФЛОРА: Мамо, Фіна вилила воду на Вілов.  

 

ШАРЛОТА: Дівчатка, я забороняю вам 

гратися водою. 

ГЕНРІ: От і все, ми приїхали. 

МОНТЕ: У хаті є водопровід? 

ГЕНРІ: Це затишне місце. Бульдог Дейв 

хотів продавав будинок, але я переконав його 

зачекати трішки. 

МОНТЕ: Бульдог? 

ГЕНРІ: Так, у нього було 4 собаки, лишень 

одна залишилась, але кличка закріпилась. А 

ще він дозволив тобі пожити тут все літо. 

 

МОНТЕ: Поталанило, як утопленику. 

ГЕНРІ: Ходімо, дядьку Монте, тобі піде на 

користь. Тільки уяви, все літо будеш 

відпочивати, спілкуватись з природою, нічого 

не робити і вигулювати собаку.  

МОНТЕ: Можна і без пса. 

ГЕНРІ: Він повернеться як зголодніє. 

 

МОНТЕ: У сусідів поїсть. 

ГЕНРІ: Хочеш спробувати?  

МОНТЕ: Хочу віскі. 

ГЕНРІ: Принесу друкарську машинку. 

МОНТЕ: Викинь її на смітник. 

ГЕНРІ: Це ж гарне місце, щоб писати. 

 

МОНТЕ: Вона ще та сука і я витиснув з неї 

всі соки. ВИГУК: Аааа! 

ФІНА: На кого він кричить? 



 
 

33 

HENRY: Life. All righty. Just in case. 

MONTE: You want me to write? I'll write.  

HENRY: Well, it's a start. Here. 

MONTE: What, does this establishment not 

provide its patrons with a proper glass? 

HENRY: Why bother? 

MONTE: If I start drinking straight out of 

the bottle, young Henry, I will have most 

assuredly surrendered the last vestige of 

propriety remaining in my life. And I shall, 

by all accounts, consider myself a lost cause. 

HENRY: Well, God knows we don't want 

that. I stocked the pantry for the summer, and 

there's plenty of Hungry-Man dinners in the 

freezer. Here. You can use this if you need 

to. Dog Dave left a note on the fridge about 

when you're supposed to feed Ringo. 

MONTE: And who is Ringo? 

HENRY: That's the dog. 

MONTE: What kind of name is that for a 

dog? 

HENRY: Well, it was John, Paul, George, 

and Ringo. 

MONTE: Oh, clever. Don't expect me to 

take messages along with all the rest of my 

duties. 

ANSWERPJONE: Hi, it's Dave. That's me 

on drums. Leave a message.  

JOE: Monte, if you're there, pick up. It's Joe 

Viola. We need to talk. 

HENRY: All right. I confess. I gave Joe the 

number. 

JOE:Hey, I got some interesting news. So 

call me back, all right? 

ГЕНРІ: На життя. Гаразд, про всяк випадок. 

МОНТЕ: Хочеш, щоб я писав? Напишу. 

ГЕНРІ: Вже є прогрес, тримай. 

МОНТЕ: У цьому санаторії не знайдеться 

жодної склянки? 

ГЕНРІ: Навіщо? 

МОНТЕ: Малюк Генрі, якщо я почну 

хлептати з пляшки, то втрачу останній 

шматочок пристойності, який залишився у 

моєму житті. Опріч того, моя самооцінка 

сягне дна. 

ГЕНРІ: Бачить Бог, ми не хочемо. У коморі я 

склав продукти на все літо, а у морозилці 

лежать напівфабрикати. Ось. Можеш 

діставати оцією штуковиною. У 

холодильнику записка він Бульдога Дейва, 

прочитаєш як годувати Рінго. 

МОНТЕ: Хто такий Рінго?  

ГЕНРІ: Собака. 

МОНТЕ: Хіба так називають собак? 

 

ГЕНРІ: Ну Джон, Пол, Джордж і Рінго. 

 

МОНТЕ: Зрозуміло. І не благай, щоб я 

відповідав на повідомлення упродовж моєї 

відпустки. 

АВТОВІДПОВІДАЧ: Привіт, це Дейв, 

барабанщик, залиште повідомлення.  

ДЖО: Монте, ти тут? Перетелефонуй. Це 

Джо, нам варто поговорити. 

ГЕНРІ: Гаразд, зізнаюсь, я дав номер Джо. 

 

ДЖО: У мене хороші новини, перенабери 

мене, добре? 
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HENRY: I think you should hear what he 

has to say. 

MONTE: And what might be the topic of 

that conversation? Nobody cares about a 

writer nobody reads. 

HENRY: Nobody reads you because you 

don't write. 

MONTE: Drinking is a very demanding 

profession. And I can't hold down two jobs at 

once. 

HENRY: You have always been your own 

worst enemy. 

MONTE: What the hell did you bring that 

for? 

*********************** 

VOICE: Aaaah! 

MONTE: Mmm... kindred spirit. Ahh... Ah, 

you must be the dog. Be seated. We have 

some things to discuss. Dog Dave has left 

you in my care for the summer. Right off, 

we're gonna change your name. You are not 

some rock 'n' roll icon from Liverpool. 

You're a dog, and you shall be named 

appropriately. You will take pride in this 

name, and one day, thank me. I shall call 

you... Spot It's a good name... even though 

you don't have spots. It's not about spots, as 

you will come to understand. Now, I expect 

to witness the finer side of your character. If 

one of the local bitches is in heat, she will 

remain so, without any assistance on your 

part to alleviate her condition. That's 

generally a good way to handle it. Oh. One 

more thing: no farting 

ГЕНРІ: Думаю, ти мусиш послухати що він 

хотів.  

МОНТЕ: Про що можна говорити? Всім 

начхати на письменника, якого ніхто не 

читає. 

ГЕНРІ: Ніхто не читає, бо ти не пишеш. 

 

МОНТЕ: Пияцтво – відповідальна робота, 

гарую, як кінь. Я не можу розриватись на дві 

роботи водночас.  

ГЕНРІ: Ти завжди був своїм найгіршим 

ворогом.  

МОНТЕ: Щоб тебе качка копнула, навіщо?  

 

******************************** 

ВИГУК: Ааааа! 

МОНТЕ: Ооо, рідна душа. Ага, ймовірно, ти 

собака. Сидіти. Нам варто обговорити деякі 

речі. Бульдог Дейв віддав тебе на літо під 

мою опіку. Спершу ми змінимо тобі ім’я. Ти 

не зірка рок–ен-ролу з Ліверпуля. Ти – собака 

і ми назвемо тебе відповідно. Колись ти 

будеш пишатись новим іменем і подякуєш 

мені. Я називатиму тебе, Цятко, гарне ім’я, 

хоч на тобі і немає плям. Це зовсім не про 

плями, ну ти зрозумієш колись. Сподіваюсь, 

відтепер я побачу якісь зміни у поведінці. 

Якщо у якоїсь суки буде тічка – нехай собі 

виє, їй і без тебе допоможуть. Тому 

найкращий спосіб – просто втриматись. Ах 

так, ще одна річ: не пердіть! 
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CARL: Peace and love. 

FINN: Not now, Carl. I've got work to do. 

CARL: Me, too. 

FINN: I hope you're ready for me, Belle Isle, 

'cause I'm coming for you. 

MONTE: Is this the Dollar Ride? Good. 

Does your transportation services 

accommodate the handicapped? Excellent, 

sir, because if you did not accommodate the 

handicapped, I would sue your 

unaccommodating ass. Buenas dias, seoritas. 

I don't know about you, but this music makes 

me feel like dancing. 

MAHMOUD:  Two Ding Dongs... Bag of 

Cheetos... And a box of gluten-free Fruity 

Pebbles. Will that be all? 

MONTE: Uh, I'll have another bottle of your 

finest sour mash whiskey. 

MAHMOUD:  That will be $37.42. 

MONTE: Take it out of that. So, it's 

Mahmoud, is it? 

MAHMOUD:  Yes, sir. Here is your change. 

MONTE:  Uh-oh. 

MAHMOUD:  What? 

MONTE: Classic check-out stand blunder. 

MAHMOUD:  What is? 

MONTE: In a word, Slim Jims. 

MAHMOUD:  Isn't that... two words? 

MONTE: You're taking your eye off the 

ball, Mahmoud. 

MAHMOUD:  What ball? 

MONTE: I realize that it is considered by 

many to be an on-the-way-out kind of item, 

but I believe that to be a rural myth. Don't get 

КАРЛ: Мир і любов. 

ФІНА: Не зараз, Карле, багато роботи. 

КАРЛ: У мене теж. 

ФІНА: Думаю, ти очікуєш на мене, Бель-

Айле, я невдовзі приїду. 

МОНТЕ: Це Долар Райд? Чудово. Ви возите 

людей з особливими потребами? Неймовірно, 

сер, адже якщо б ви сказали ні, я би подав 

скаргу на вашу дупу. Гутен Морген, дамен. 

Не знаю як у вас, але з цією піснею душа 

рветься в скоки. 

 

 

МАХМУД: Дві пачкі пєчіва, пачка чіпсов, і 

пачка фруктових пластєвців. Цє всє? 

 

МОНТЕ: І чи є хороше віскі серед отого 

лайна? 

МАХМУД: Так, за всє 620 грівєнь. 

МОНТЕ: ось тримай. Ти Махмуд, вірно? 

 

МАХМУД: Так, ось ваша рєшта. 

МОНТЕ: Оу-оу. 

МАХМУД: Що? 

МОНТЕ: Класична касова помилка. 

МАХМУД: Яка ж? 

МОНТЕ: Одним словом, легкий перекус. 

МАХМУД: Там два сльова? 

МОНТЕ: Махмудику, ти не розумієш суть. 

 

МАХМУД: Яку сють? 

МОНТЕ: Я напрочуд чітко осягнув, що 

багато хто вважає, що такі продукти потрібно 

ставити біля каси. Я вважаю, що це не так. 
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me wrong. If you have a hankering for Slim 

Jims, you'll hunt the store over, but if not, a 

desperate display like this improves no one's 

life. 

MAHMOUD:  What do you suggest? 

MONTE: Sunflower seeds. Just a thought. 

Good day. 

MAHMOUD:  Good day. 

CHARLOTTE: Come on. You're such a 

good boy. Hi. We haven't formally met. I'm 

Charlotte O'Neil. 

MONTE: Pleasure, Mrs. O'Neil. Monte 

Wildhorn. 

CHARLOTTE: I should explain. I have a 

rather long-standing arrangement with Dave, 

since he's awaya lot with his band. And, 

while he's gone, I take care of Ringo. 

MONTE: You're not, by any chance, 

referring to Spot, are you? 

CHARLOTTE: Oh, a new name? Well, I've 

known him since he was a pup. 

MONTE: Well, there's a lot to be said for 

enduring associations, Mrs. O'Neil, but in the 

future, I'd appreciate it if you wouldn't walk 

my dog. 

CHARLOTTE: He's Dave's dog. 

MONTE: I'm not claiming to be his 

biological father. 

CHARLOTTE: Oh... um... This is Flora, 

my youngest. Well, as long as you think you 

can manage, Mr. Wildhorn. 

MONTE: And why wouldn't I be able to 

manage, Mrs. O'Neil? 

CHARLOTTE: No reason. Come here. Oh, 

Зрозумій мене правильно. Наприклад, якщо 

хтось хоче батончик Снікерс, то він ходитиме 

по всьому магазину аби його знайти, але 

ставити його біля каси, не допоможе нікому.  

МАХМУД: Що б ви хотілі? 

МОНТЕ: Насіння, просто поміркуй про це. 

Гарного дня. 

МАХМУД: Гарного дня. 

ШАРЛОТА: Ходімо, який хороший пес. 

Вітаю, ми не знайомились особисто. Я 

Шарлота Оніл.  

МОНТЕ: Приємно, місіс Оніл. Монте 

Вільдхорн. 

ШАРЛОТА: Я поясню дещо. Дейв поїхав у 

довготривалу подорож зі своєю групою, тому 

допоки його немає, я мушу турбуватись про 

Рінго.  

МОНТЕ: Ймовірно ви про Цятку, чи не так? 

 

ШАРЛОТА: А, нове ім’я? ну я знала Рінго 

відколи був щеням. 

МОНТЕ: Місіс Оніл, про певні асоціації 

можна багато белькотіти, але я буду вдячний, 

якщо б надалі ви не вигулювали мого собаку . 

 

ШАРЛОТА: Це собака Дейва 

МОНТЕ: Я не жадаю бути біологічним 

батьком цього пса. 

ШАРЛОТА: Оу…ум. Це Флора, 

найменшенька дочка. Містере Вільдхорн, ну 

якщо ви думаєте, що впораєтесь. 

МОНТЕ: А чому я не впораюсь, місіс ОНіл? 

 

ШАРЛОТА: Впораєтесь. Ходи до мене. Оу, 
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um, just so you know. Uh, Ringo-- Um, 

sorry, Spot. He tends to get stiff in his 

hindquarters. He needs daily exercise. 

MONTE: I'll take it under advisement. Now, 

I'm willing to meet you halfway. You miss 

Dave. I understand that. But your friend Mrs. 

O'Neil had no right to take you for a walk 

without asking me first. In the future, you 

will politely decline all such invitations. Is 

that clear? Now that cannot be the response 

to every admonishment. 

WILLOW: Did I miss Daddy's call? 

CHARLOTTE: Daddy will call you as soon 

as he has time, Willow Tree. 

FINN: Daddy promised to help me finish my 

raft. I'm going to the island this summer. 

WILLOW: What's so important about that 

stupid island, anyway? 

FINN: That's where the magic is. 

WILLOW: You're delusional. 

CHARLOTTE: Willow. 

WILLOW: I just don't understand why I 

couldn't have stayed with Dad. 

CHARLOTTE: I'd like the two of you to 

take the salad down the block to Don's 

memorial. 

WILLOW: I'm busy. 

FINN: I'll go, Mama. 

CHARLOTTE: Thank you, Finn. 

FINN: What do I do?  

CHARLOTTE: You offer our family's 

condolences, and then you leave the salad 

and come straight home. 

FINN: What's condolences? 

хм, поки не забула, у Рінго, вибачте, Цятки, 

проблеми із задніми ногами, йому необхідні 

щоденні прогулянки. 

МОНТЕ: Прийму це до уваги. Наразі я 

готовий йти на поступки. Тобі бракує Дейва, 

розумію. Але твоя подружка місіс Оніл немає 

ніякого права брати тебе на прогулянку, не 

запитавши мене. Наступного разу, ти 

ввічливо відмовишся, добре? Мать тебе за 

ногу, не роби так постійно. 

 

ВІЛОВ: Тато не телефонував? 

ШАРЛОТА: Зателефонує, як тільки-но буде 

вільна хвилинка. 

ФІНА: Тато обіцяв допомогти мені з плотом. 

Влітку я попливу на острів.  

ВІЛОВ: Що такого цікавого на тому тупому 

острові? 

ФІНА: Там справжня краса і магія. 

ВІЛОВ: Казки діда Панаса. 

ШАРЛОТА: Вілов. 

ВІЛОВ: Я не розумію, чому я не можу бути з 

татом. 

ШАРЛОТА: Вілов і Фіно, віднесіть миску 

салату на поминки Дона. 

 

ВІЛОВ: Я зайнята. 

ФІНА: Я віднесу. 

ШАРЛОТА: Дякую, донечко. 

ФІНА: Що мені робити? 

ШАРЛОТА: Скажи слова співчуття від 

нашої родини, постав миску салату на стіл і 

йди додому. 

ФІНА: Слова співчуття? 



 
 

38 

CHARLOTTE: You say, "We're very sorry 

that Don has passed, but now he's with all of 

us." 

FINN: He is? 

WILLOW: Just drop off the salad and look 

sad. 

MONTE: "'Jesus H. Christ."' "According to 

our friend Karen Loop, "that's how most 

people around the lake reacted "when they 

heard the news of Don's passing. "That's not 

such a bad obit. "Concise. Even rather 

eloquent. "Don would've approved. "There 

are people in life you avoid, "and others you 

go out of your way to bump into. "Don had 

that bump-into quality about him, "which is 

why nobody ever ducked when they saw Don 

coming. "He took beer very seriously. 

"It had to be Pabst Blue Ribbon. "If it 

couldn't be Pabst, "it at least had to be cold. 

"As good as Don was, "I think he only got 

better once he found the Belle. "There just 

might be something special about this place. 

"It don't happen too often, but sometimes 

"we do bring out the best in each other. 

"We'll miss you, Don. Watch over us." Don't 

change a word. 

KAREN: Who does your taxes? 

MONTE: I am currently without an 

accountant, Mrs. Loop. 

Karen. 

MONTE: I have aspired for years to 

someday attain the poverty level. Having 

recently achieved my goal, I'm not in need of 

such services just now. 

ШАРЛОТА: Скажи: Нам так шкода, що Дон 

покинув цей світ, але він все ще з нами. 

 

ФІНА: З нами? 

ВІЛОВ: Просто неси салат і не посміхайся. 

 

МОНТЕ: Матір Божа, святі небеса. Карен 

Луп розповідала, що люди казали саме ці 

слова біля озера, коли почули новину про 

загибель Дона. Ці слова не погані. Стислі. Ба 

більше, красномовні. Дон би оцінив. У житті 

є люди, яких ти уникаєш, але є і такі, з якими 

шукаєш зустрічей. Дон був людиною, до якої 

хочеш тягтися. Саме тому, коли хтось його 

бачив, то радів. Дон прискіпливо обирав 

пиво. Воно має бути фірми Хайнекен. Але 

якщо не цієї марки, то принаймні має бути 

холодне. Але як би Дон не думав, одного разу 

йому сподобалось також Стела Артуа. Щось є 

у цьому особливе. Інколи так трапляється, що 

ми шукаємо лише хороше в одне одного. Нам 

бракуватиме тебе. Доне, будь поруч з нами! 

Не змінюй жодного слова. 

 

 

 

КАРЕН: Хто сплачує рахунки? 

МОНТЕ: Наразі у мене немає бухгалтера, 

міс Луп. 

КАРЕН: Я Карен. 

МОНТЕ: Роками я жадав стати жебраком, і 

ось, нещодавно моя мрія здійснилась. 

Досягнувши своєї мети, мені не потрібна 

допомога. 
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KAREN: I always get my clients a big 

refund. 

MONTE: You have a positive outlook on 

life, Karen. 

KAREN: This is our place. Thanks for 

walking us home. 

MONTE: You and the boy on your own out 

here? 

KAREN: My old man took off after Carl 

was born. 

MONTE: I'm sorry to hear that. 

KAREN: It's no great loss. 

MONTE: Well, if there's anything I can do. 

 

KAREN: Carl never gets any phone calls. It 

would be nice for him to get a phone call. 

Here's my business card. It's got our home 

number on it. 

MONTE: Telephone's a damn nuisance. 

Ain't got no use for it. And them people on 

cell phones oughta be shot dead in the street. 

Hey, Carl. How'd you like to be my faithful 

sidekick, Diego Santana? Wanted for train 

robbery in three territories.  

FINN: Who'd you thank? 

MONTE: My one true love and three 

bartenders. 

FINN: How come you can't walk? 

MONTE: Who says I can't? 

FINN: Why are you in a wheelchair? 

MONTE: Can you keep a secret? 

 

FINN: Even if they torture me. 

MONTE: I'm attempting to defraud the 

КАРЕН: Я завжди відшкодовую кошти 

клієнтам. 

МОНТЕ: Карен, у вас позитивне сприйняття 

світу. 

КАРЕН: Ми вже прийшли, дякую, що 

провели додому.  

МОНТЕ: Ви з Карлом удвох живете?  

 

КАРЕН: Чоловік покинув нас ще до 

народження Карла. 

МОНТЕ: Дуже прикро. 

КАРЕН: Баба з возу, кобилі легше. 

МОНТЕ: Нуу, якщо я можу чимось 

допомогти… 

КАРЕН: Карлу ніколи не телефонували. 

Було б чудово, якщо б ви набрали його. Ось 

моя візитівка, тут домашній номер. 

 

МОНТЕ: Телефон гірше смерті. Не 

користуюсь ним. І людей, які телефонують, 

необхідно розстріляти посеред вулиці. Агов, 

Карле, хочеш бути моїм вірним помічником, 

Дієго Сантаною, будемо грабувати потяги.  

 

ФІНА: Кому дякував? 

МОНТЕ: Моїй коханій і трьом барменам. 

ФІНА: Чому ти не можеш ходити? 

МОНТЕ: Чому це не можу? 

ФІНА: У тебе ж інвалідний візок. 

 

МОНТЕ: Ти вмієш зберігати таємниці? 

 

ФІНА: Навіть якщо пальця відріжуть. 

МОНТЕ: Я хочу обмахорити страхову 
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Liberty Mutual insurance of a million 

dollars. 

FINN: What's defraud? 

MONTE: Cheat, snooker, fleece, 

bamboozle. 

FINN: So you can walk? 

MONTE: I can run. But I have to be careful. 

If those Liberty Mutual boys catch me while 

I'm out for a quick jog, it's all over. I can kiss 

that million bucks good-bye and say hello to 

Yuma State Prison. 

FINN: You could go to jail? 

MONTE: Oh, yeah. But what's jail? As John 

Milton once said, "The mind is its own 

place." 

FINN: So what do those, uh, Liberty Mutual 

boys look like? 

MONTE: Suits. 

FINN: Suits, huh? I'll make you a deal. You 

teach me about imagination, and I'll keep a 

lookout. 

MONTE: That might be asking too much. 

FINN: I can pay you, $34 and 18 cents in 

cash. I saved it up. 

MONTE: And what exactly would you want 

for your money? 

FINN: I wanna know where stories come 

from. 

MONTE: Ah... you want a mentor. 

FINN: A what? 

MONTE: You absolutely sure you want to 

set foot into such a mysterious realm? 

FINN: I'm sure. 

MONTE: You may get lost in there and not 

компанію на 5 мільйонів доларів. 

 

ФІНА: Обмахорити? 

МОНТЕ: Обдурити, збрехати, обманути, 

махлювати. 

ФІНА: Ти можеш ходити? 

МОНТЕ: Та я бігаю. Але я застережливий. 

Якщо хлопці зі страхової побачать, як я 

бігаю, мені гаплик. Я тільки зможу понюхати 

2 гривні і загриміти за ґрати. 

 

ФІНА: У в’язницю? 

МОНТЕ: Так. Але у незвичну. Якось Джон 

Мільтон писав: «Розум – наш прихисток».  

 

ФІНА: А як ті хлопці зі страхування 

виглядають? 

МОНТЕ: У костюмах.  

ФІНА: У костюмах? Домовляймося так, ти 

вчиш мене уявленню, а я пильнуватиму. 

 

МОНТЕ: Заняття дорого коштують. 

ФІНА: Можу заплатити тобі одну тисячу сто 

двадцять чотири гривні. У мене є. 

МОНТЕ: Що ти хочеш, щоб я зробив за ті 

гроші?  

ФІНА:  Розкажи мені як писати розповіді. 

МОНТЕ: Аа, потрібен наставник. 

 

ФІНА: Нас, що? 

МОНТЕ: Ти певна, що хочеш поринути у 

цей казковий світ? 

ФІНА: Звісно. 

МОНТЕ: Ти можеш заблукати, загубити 
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be able to find your way back. 

FINN: You said I'm fearless. 

MONTE: That I did. 

FINN: So, we got a deal?  

MONTE: My word is my bond. 

MONTE: As I recall, it's improper to arrive 

empty-handed. 

CHARLOTTE: A mirror? 

MONTE: I figure a house full of ladies 

could always use another one. 

CHARLOTTE: Well, thank you. This is 

quite a unique gift. Do come in, Mr. 

Wildhorn. 

MONTE: Thank you. I didn't think you'd 

mind if Spot came along. 

CHARLOTTE: He's always welcome. 

May I take your hat, Mr. Wildhorn? 

MONTE: Why, thank you, Flora. 

CHARLOTTE: Ladies, please see Mr. 

Wildhorn to the table. I hope you like 

chicken. 

MONTE: Never had a chicken do me 

wrong. 

CHARLOTTE: Finn tells me you write 

books. 

MONTE: It's been a while. 

CHARLOTTE: No texting at the table, 

okay, Willow? I always felt like a book is... a 

friend that does what no friend can do. Stay 

quiet when you wanna think. Would you care 

for some wine, Mr. Wildhorn? 

MONTE: Ordinarily, I don't indulge, Mrs. 

O'Neil, but since I may work my way up to a 

toast, I think maybe a glass of wine might be 

шлях до реальності. 

ФІНА: Ти казав я безстрашна. 

МОНТЕ: Казав. 

ФІНА: Домовились? 

МОНТЕ: Присягаюсь ногами. 

МОНТЕ: Як кажуть, у гості з пустими 

руками не ходять. 

ШАРЛОТА: Дзеркало?  

МОНТЕ: У будинку де всі жінки, дзеркало 

зайвим не буде. 

ШАРЛОТА: Дякую Вам. Це унікальний 

подарунок. Прошу, містере Вільдхорн. 

 

МОНТЕ: Дякую. Не проти якщо Цятко 

також увійде? 

ШАРЛОТА: Звісно ж ні. 

ФЛОРА: Можна повісити ваш капелюх?  

МОНТЕ: Можна, дякую, Флоро. 

ШАРЛОТА: Дівчата, покажіть гостю де 

кухня, сподіваюсь, ви любите курку.  

 

МОНТЕ: Вона мені нічого поганого не 

зробила. 

ШАРЛОТА: Фін казала ви пишете книги. 

 

МОНТЕ: Трішки писав. 

ШАРЛОТА: Вілов, жодних переписок за 

столом. Книга може зроби те, чого ніхто не 

зробить. Дати спокій, коли ти хочеш 

усамітнитись. Містере Вільдхорн, бажаєте 

трішки вина?  

МОНТЕ: Я не зловживаю, місіс Оніл, але, 

оскільки мені потрібно буде сказати тост, 

бокал вина буде чудовим доповненням. Ви не 
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in order, just this once. You'll have to excuse 

me if I don't get up. 

FINN: I started reading "The Saga of Jubal 

McLaws." It's really cool. 

MONTE: Oh, one of my kinder reviews. 

FINN: I got it cheap 'cause it didn't have the 

last page. 

MONTE: Oh, you're not missing much. I 

always meant to rewrite that page anyway. 

CHARLOTTE: Are all your books about 

the West? 

MONTE: Pretty much. 

CHARLOTTE: I love horses. I used to ride 

when I was a child. 

WILLOW: Can you pass the gravy, please? 

MONTE: Good horse is half the dream. 

CHARLOTTE: What's the other half? 

MONTE: Your knight in shining armor. 

Do you know any stories about elephants? 

CHARLOTTE: Flora loves elephants. 

MONTE: I'm afraid I'm not a reliable source 

when it comes to pachyderms. 

FINN: How did Jubal come to be the man 

who rides alone? 

MONTE: He didn't have much choice. The 

end of the Civil War, Jubal rode home to 

Texas to be reunited with his family. It took a 

good many years before he could bring 

himself to mention the ghastly sight that 

awaited him when he arrived back at the old 

homestead. 

FINN: What happened? 

MONTE: Comanche raiding party. His 

papa's horse had been gut shot, pin-

ображайтесь, але я не встану під час тосту. 

 

ФІНА: Я розпочала читати книгу про 

Джубала, вона бомбезна.  

МОНТЕ: Одна з найкращих. 

ФІНА: Я купила зі знижкою, бо хтось вирвав 

останню сторінку. 

МОНТЕ: Ти небагато втратила. Завжди був 

намір переписати ту сторінку. 

ШАРЛОТА: У вас всі книги про Захід? 

 

МОНТЕ: Так. 

ШАРЛОТА: Люблю коней. У дитинстві 

їздила верхи. 

ВІЛОВ: Подай, будь ласка, підливу. 

МОНТЕ: Є кінь, то має бути доповнення. 

ШАРЛОТА: Яке доповнення? 

МОНТЕ: Лицар з обладунками. 

ФЛОРА: Ти знаєш історії про слонів? 

ШАРЛОТА: Флора обожнює слонів. 

МОНТЕ: Припускаю, я не розповім вдало 

про товстошкірих тварин. 

ФІНА: Чому Джубал став самотнім 

чоловіком, який їздить верхи. 

МОНТЕ: У нього не було вибору. Кінець 

громадянської війни, він їхав додому, до своєї 

родини у Техасі. Знадобилось чимало років 

задля того, щоб він зміг говорити про те 

жахливе видовище вдома. 

 

 

ФІНА: Що сталось? 

МОНТЕ: Напад індіанців. Батькового коня 

вбили, обстріляли стрілами і залишили 
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cushioned with arrows and left to suffer. He 

found his beloved mother outside the cabin, 

her head nearly severed, her stomach ripped 

open. 

CHARLOTTE: Remember, girls, it's just a 

story. 

MONTE: Just a story? 

CHARLOTTE: I only meant that it didn't 

really happen. 

MONTE: It happened to Jubal. 

CHARLOTTE: Mashed potatoes, Mr. 

Wildhorn? 

MONTE: Sweet old place you've got here, 

Mrs. O'Neil. 

CHARLOTTE: Belonged to my 

grandparents, then my mom. I spent my 

summers here growing up. 

WILLOW: Well, I prefer growing up in the 

city, but instead, I'm being held prisoner 

here. 

FINN: Are you ready for my three words, 

Mama? 

CHARLOTTE: If you're prepared. 

WILLOW: Can I be excused? 

CHARLOTTE: You may not. Go ahead, 

Finn. 

FINN: One, imagination: the process of 

forming a mental image of something never 

before perceived by the imaginer in reality. 

Besides being the most powerful force ever 

made available for humankind. 

FINN: Two, bamboozle: to deceive or get 

the better of somebody by trickery. Cheat, 

fleece, or snooker. 

помирати. Джубал побачив маму у салоні 

машини, її голову майже відрізали, живіт 

розпороли. 

 

ШАРЛОТА: Дівчатка, це лише вигадка. 

 

МОНТЕ: Вигадка? 

ШАРЛОТА: Тобто, такого не було. 

 

МОНТЕ: Таке було з Джубалом. 

ШАРЛОТА: Містере Вільдхорн, будете 

п’юре?  

МОНТЕ: Місіс Оніл, у вас дуже затишний 

будинок. 

ШАРЛОТА: Це бабусі з дідусем, потім мами 

і я також тут проживала допоки не виросла. 

 

ВІЛОВ: А я б краще зростала у місті, але 

мене посадили на ціп тут. 

 

ФІНА: Мамо, ти хочеш почути три слова? 

 

ШАРЛОТА: Якщо ти вивчила. 

ВІЛОВ: Можна йти? 

ШАРЛОТА: Ні, не можна. Кажи, Фіно. 

 

ФІНА: Перше, уявлення: процес формування 

чуттєво-наочних образів предметів чи явищ, 

невідомих нам. Ба більше, наймогутніша 

сила, у руках людства. 

 

ФІНА: Друге, милити очі (брехати, або 

отримати краще, обдуривши когось). 

Ошукувати і махлювати. 
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CHARLOTTE: And your third word? 

FINN: Mentor: a trusted counselor or guide, 

tutor or coach. 

CHARLOTTE: Interesting choices. 

I'm gonna be seven this summer. You can 

come to my party. 

FINN: Flora, he doesn't want to. 

CHARLOTTE: Finnegan. It's August 15th. 

And you're under no obligation. 

MONTE: To the contrary.  I greatly 

appreciate being included in your celebratory 

plans and I will be sure to mark that special 

day on my calendar. Who plays the piano? 

CHARLOTTE: I've been trying to teach 

these three, to no avail. Do you appreciate 

music, Mr. Wildhorn? 

MONTE: Oh, yes, ma'am, I do. In my 

younger days, I was often complimented for 

my voice. 

CHARLOTTE: Would you like to sing for 

us? 

MONTE: It's the least I can do. 

WILLOW: Now may I be excused? 

CHARLOTTE: No. Mr. Wildhorn's going 

to favor us with a song. 

MONTE: Oh, a captain born in Halifax 

                 Who dwelt in country quarters 

                 Seduced a maid who hanged 

herself 

                 Next morning in her garters  

CHARLOTTE: I don't think I know that 

one.  

CHARLOTTE: Mr. Wildhorn. Why did you 

stop writing? 

ШАРЛОТА: А третє слово? 

ФІНА: Наставник: надійний порадник чи 

учитель, вихователь чи тренер. 

ШАРЛОТА: Цікаве різнобарв’я.  

ФЛОРА: Мені влітку буде 7. Запрошую на 

День народження. 

ФІНА: Флоро, він не хоче. 

ШАРЛОТА: Фінеган. 15 серпня. І це не 

обов’язково.  

МОНТЕ: Навпаки. Я з радістю приймаю 

запрошення і відзначу цю дату у календарі, 

щоб бути певним, що не пропущу цей день. 

Хто грає на піаніно?  

ШАРЛОТА: Вчила всіх трьох, але їм слон на 

вухо наступив. Містере Вільдхорн, ви 

захоплюєтесь музикою? 

МОНТЕ: Ооо так, мем. У молодості мені 

сипали компліменти за мій чудовий голос. 

 

ШАРЛОТА: Ви заспіваєте нам? 

 

МОНТЕ: Залюбки. 

ВІЛОВ: А зараз можна йти? 

ШАРЛОТА: Ні. Містер Вільдхорн заспіває 

нам пісню. 

МОНТЕ: Якось було молодик  

                  Завів свою машину 

                  Дівку класну прихопив 

                  Вона помацала його стеблину 

 

ШАРЛОТА: Я не знаю цю пісню.  

 

ШАРЛОТА: Містере Вільдхорн, чому ви 

перестали писати? 
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MONTE: Same reason I gave up religion. 

God confided in me that he's an atheist. 

 

CHARLOTTE: Did your Jubal McLaws 

ever love a woman? 

MONTE: Well, Jubal always got the girl, 

but he only fell in love once. 

CHARLOTTE: That's more than some. Did 

they live happily ever after? 

MONTE: No. He lost her to the influenza in 

"Cattle Wars." 

CHARLOTTE: And he never fell in love 

after that? 

MONTE: How could he? 

CHARLOTTE: I think Jubal has quite a 

hold on you. 

MONTE: Well, all the things I couldn't do in 

the real world, Jubal let me do on the page. 

Good night, Mrs. O'Neil. Thanks for the 

chicken dinner. 

CHARLOTTE: You owe me a toast, Mr. 

Wildhorn. 

MONTE: I'm good for it. Your behavior 

tonight was exemplary. As a result, I'm going 

to lift the ban on farting. 

CLOWN: Man, that is one hot lady. If she 

was my woman, I'd never let her leave the 

bed. You know what I'm talking about. Time 

to go to work. Hey, you like magic tricks? I'll 

do one for ya. 

MONTE: Can you make yourself disappear, 

Mr. Clown? 

CHARLOTTE: Okay. "Once upon a time, 

"inside a finely-tuned piano in an old house 

МОНТЕ: З тієї ж причини чому я став 

атеїстом. Господь переконав мене, що не 

вірить у власні сили.  

ШАРЛОТА: А Джубал коли-небудь 

закохувався? 

МОНТЕ: у Джубала завжди була дівчина, 

але кохав він лише раз. 

ШАРЛОТА: Добре, що хоч раз. Вони жили 

щасливо? 

МОНТЕ: Ні. Її померла від грипу в одній із 

книг.  

ШАРЛОТА: А він потім не закохувався? 

 

МОНТЕ: Він не міг. 

ШАРЛОТА: Думаю, Джубал впливає на вас. 

 

МОНТЕ: Все, що я не зумів зробити, Джубал 

зміг на сторінках. Добраніч, місіс Оніл. 

Дякую за смачну курочку. 

 

ШАРЛОТА: Містере Вільдхорн, з вас тост. 

 

МОНТЕ: Я запам’ятав. Ти поводився 

прекрасно. Дозволяю тобі пердонути, але не 

смердючим. 

КЛОУН: Ота дама гаряча штучка. Була б 

вона моєю жінкою, не вилазила б з ліжка. Ну 

ти розумієш про що я. Час працювати. А ти 

любиш магічні трюки? Можу один показати. 

 

МОНТЕ: Містере Клоун, зникни десь у 

тумані. 

ШАРЛОТА: Добре! Колись давно у 

налаштованому фортепіано, що стояло у 
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"there lived a family of mice. "They had 

everything mice could possibly want in the 

world "because this mouse family had wisely 

invested in The Cheesecake Factory." "Mrs. 

Mouse made sure their home was always 

filled with music "by jumping up and down 

on the keyboard. "The only problem they had 

was the cat that lived in the house with 

them." 

FLORA: Is the cat gonna eat the mouses? 

CHARLOTTE: Oh, well, let's hope Mr. 

Wildhorn isn't taking the story in that 

direction.  Oh, well, bless you, sweetheart. 

FLORA: Thank you. 

CHARLOTTE: "One day, on the brightest 

of summer mornings, the littlest mouse heard 

a knock at the front door."  

FLORA: Who's there? 

CHARLOTTE: "She opened the door, "and 

there standing before her was the grandest 

elephant "ever seen by a little mouse, "or any 

mouse for that matter. "'I'm pleased to meet 

you. My name is Tony. "'I heard the beautiful 

music and wanted to see where it was 

coming from."' 

MONTE: "Tony, a traveling magician by 

day "and an opera singer by night, "cast a 

magic spell "so the mice would be invisible 

to the cat. "This made the mouse family feel 

very safe "and everyone was very happy. 

"Mrs. Mouse was so happy "that when it was 

time for Tony to leave, "she scampered all 

the way up his trunk "and gave him a kiss on 

the cheek. Tony promptly fainted." 

старому будинку жила-була родина мишенят. 

У них було все, що лишень мишенята бажали 

у цьому світі, позаяк ця родина інвестувала 

гроші у Сирну Фабрику.  Мама Мишка 

турбувалась, щоб у будинку завжди лунала 

музика. Для цього вона перестрибувала з 

клавіші на клавішу. Єдиною перепоною 

їхньому щастю постав кіт, який жив поруч з 

ними. 

ФЛОРА: Кіт хоче з’їсти мишок?  

ШАРЛОТА: Сподіваюсь, містер Вільдхорн 

не написав таку розповідь. Будь здорова, 

сонечко.  

ФЛОРА: Дякую. 

ШАРЛОТА: Одного сонячного ранку, 

найкрихітніше мишенятко почуло стукіт у 

двері. 

ФЛОРА: Хто там? 

ШАРЛОТА: Воно відчинило двері, а на 

порозі стояв найвеличніший слон. Ані мале 

Мишенятко такого слона ще не бачила, ані 

доросла миша. Приємно познайомитись, я 

Тоні. Я почув прекрасну музику і хотів 

дізнатись звідки вона лине.  

 

МОНТЕ: Вночі – Тоні  оперний співак, а 

вдень мандрівний чарівник. Він сказав 

магічне заклинання, щоб миші стали 

невидимими для кота. Це заклинання 

дарувало спокій родині миш, і кожен був 

щасливий. Мама Мишка була настільки 

щаслива, що коли Тоні залишав їх, вона 

палко поцілувала його у щічку, не зважаючи 

на те, що хобот заважав. Тоні аж 
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MONTE: Well, I suppose I could smear the 
ball with peanut butter, but that would be 
beneath your dignity... and mine 

MONTE: "Sometimes, talking to people 

wasn't easy for Tony. "So he kept writing 

letters to Mrs. Mouse, "faithfully delivered 

by the tree toad. "Then a really amazing 

elephant thing happened. "When elephants 

find they're too nervous to speak, "they begin 

to dance. "Tony loved to waltz. "And before 

he even realized it, "he found himself 

waltzing with Mrs. Mouse under the warm 

moonlight."  

MONTE: Open! Hello, Joe. Been expecting 

you. 

JOE: You might want to return a phone call 

every once in a while, especially to someone 

you've known so long. 

MONTE: How's the book business? 

JOE: Nobody reads unless they can 

download. Why wouldn't you want to hold a 

book? You've got a dog! 

MONTE: Yeah, I'm dog-sitting for the 

summer. 

JOE: You seem different. You're not, uh... 

yourself. 

MONTE: Sober, you mean? Well, I've 

stopped before. And I'll probably start up 

again. But right now, I'm seeing things with a 

clear eye. And quite frankly, I like the view. 

What can I do for you, Joe? 

JOE: I've come here today to change your 

life. 

MONTE: You'll collect your usual 

знепритомнів.  

МОНТЕ: Я звісно можу намазати м’яча 

ковбасою чи салом, але то було б 

приниженням для тебе і для мене. 

МОНТЕ: Інколи Тоні було вельми тяжко 

розмовляти до людей. Як вислід, він писав 

листи мамі Мишці, які приносила поштарка 

Жабка. Потім зі слоном трапилась справжня 

чудасія. Як тільки-но слон нервує, його 

опановує бажання танцювати. Тоні 

обожнював вальс. Тоні побачив, що він 

вальсує просто небо під місячним сяйвом з 

прекрасною мамою Мишкою.  

 

МОНТЕ: Відчинено! Привіт Джо, очікував 

на тебе. 

ДЖО: Ти б міг і відповісти на телефонний 

дзвінок, принаймні раз, ми з тобою знайомі. 

 

МОНТЕ: Як справи з книгарнею? 

ДЖО: Монте, ти про що? Хто буде купувати 

книги, якщо їх можна безкоштовно скачати? 

У тебе пес? 

МОНТЕ: Так, я доглядаю за собакою. 

 

ДЖО: Ти змінився. Не впізнати тебе. 

 

МОНТЕ: Не п’яний. Я вже не заглядаю у 

чарку, можливо знову почну. Але наразі я 

тверезо дивлюсь на речі, і відверто кажучи, 

мені подобається це відчуття. Чим можу бути 

корисним? 

ДЖО: Хочу витягти тебе з багна. 

 

МОНТЕ: І ти отримаєш відсоток від цього? 
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commission for that? 

JOE: I certainly do. I brought Luke Ford 

with me. He's waiting outside. 

MONTE: The Luke Ford? 

JOE: The Luke Ford. You mind if I invite 

him in? 

MONTE: Be impolite not to. 

JOE: That's what I was thinking. Luke? 

Luke, why don't you join us? Come meet the 

great Monte Wildhorn. 

LUKE: Sorry, for just showing up like this, 

but Joe said it was the only way I might get 

to meet you. I'm Luke Ford. 

MONTE: You certainly are. I'm really 

pleased to make your acquaintance. Have a 

seat. 

JOE: Luke is the reason that I've been trying 

to get a hold of you all summer. I know you 

wanted your space, but he's been rather 

insistent on acquiring the rights to Jubal 

McLaws. 

MONTE: Is that right? 

JOE: How about that, huh? 

MONTE: Well, Jubal's not for sale. 

JOE: Oh, come on now. Hear him out. He is 

just trying to make you a rich son of a bitch. 

 

MONTE: I'm already a son of a bitch. And I 

don't care to be rich, but thanks for thinking 

of me. 

JOE: This could be a real fresh start for you. 

Granted, you'll have to take a sabbatical from 

the dog-sitting. 

MONTE: I like dog-sitting. 

 

ДЖО: Ти ще запитуєш? Люк Форд приїхав зі 

мною. Він очікує надворі. 

МОНТЕ: Той самий Люк Форд? 

ДЖО: Уяви собі. Я покличу його? 

 

МОНТЕ: Ні, нехай стоїть. 

ДЖО: Я так і думав. Люку, Люку, зайдеш до 

нас? Познайомся з визначним Вільдхорнем 

Монте! 

ЛЮК: Вибачте за непроханий візит, але Джо 

сказав, що лише у такий спосіб я зустрінусь з 

вами. Я Люк Форд. 

МОНТЕ: Саме так, чорт забирай. Невимовно 

радий вашому візиту. Присядьте.  

 

ДЖО: Я телефонував тобі увесь час, щоб 

сказати про Люка. Розумію, ти хотів спокою, 

але Люк наполегливо благав, адже палає 

бажанням зняти фільм про Джубала. 

 

МОНТЕ: Справді? 

ДЖО: Ти погоджуєшся? 

МОНТЕ: Джубал не продається. 

ДЖО: Та годі. Послухай, мать тебе за ногу, 

він зробить тебе багатим гівнюком, 

розумієш? 

МОНТЕ: Я і так гівнюк, а чи багатий, чи 

бідний, то для мене неважливо.  

 

ДЖО: Це буде хорошим початком кар’єри. 

Відмовляйся від твоєї нової роботи і 

повертайся до міста. 

МОНТЕ: Я люблю цю роботу. 
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LUKE: Monte, I'm a huge fan of the old 

Westerns, and I'm convinced that there's still 

some life left in the genre. "The Saga of 

Jubal McLaws" is the best Western novel I 

ever read. If you allow me, I'd be honored to 

be the one to bring Jubal to life. 

MONTE: All due respect, Mr. Ford, but my 

late wife has already pulled off that miracle.  

JOE: Then consider your readership-- this 

movie gets produced, they'll increase a 

thousand fold. Isn't that what you always 

wanted? 

MONTE: I thought it was. Mr. Ford, I 

appreciate your taking the time to come out 

here, I really do. If ever there was a man to 

play Jubal, you'd be him. But right now, I'm 

in a pretty good... Most times, real life 

doesn't measure up to what's in our heads, 

but every now and then, it comes pretty 

close. You happened to catch me in one of 

those rarefied moments. So if it's all the same 

to you, I'll stick with real life for a spell. 

JOE: You're making a big mistake, and I 

gotta tell you, this could be your last chance. 

MONTE: I don't believe in last chances, Joe. 

I've had too many of them. 

JOE: Monte! 

LUKE: Joe... meeting's over. It's real nice 

meeting you. That's pretty. 

MONTE: It's Mrs. O'Neil, next door. Real 

fine lady. Right now, she's talking to me. 

And if you don't mind, it's a personal 

conversation. 

LUKE: Mr. Wild horn, it's a pleasure not 

ЛЮК: Монте, я шалений прихильник 

вестернів, і я переконаний, ця розповідь має 

чудове майбутнє. Джубал Маклоз – 

найкращий вестерн, який я читав. Дозвольте 

підняти Джубала до того рівня, якого він 

заслуговує. 

МОНТЕ: Форде, я вас поважаю, але моя 

дружина вже це зробила. 

ДЖО: Екранізація фільму посприяє 

збільшенню кількості глядачів. Ти ж про це 

щодня мріяв. 

 

МОНТЕ: Я помилявся. Форде, я ціную вашу 

наполегливість і повагу, справді. Якщо 

колись і буде Джубал на екрані, то ви будете 

ним. Натомість зараз, я думаю…. Загалом, 

життя є протиріччям нашим сподіванням, але 

інколи людям щастить і трапляється диво. 

Мені пощастило, доля посміхнулася мені, 

тож я уклав договір з реальним життям.  

 

 

ДЖО: Ти припускаєшся найбільшої 

помилки. І це був останній шанс. 

МОНТЕ: Я не вірю в останні шанси, у мене 

безліч їх було. 

ДЖО: Монте! 

ЛЮК: Джо, на цьому крапка. Радий 

знайомству. Чудово грають. 

МОНТЕ: Місіс Оніл, сусідка. Неймовірна 

жінка.  Зараз говорить до мене, але якщо ви 

не проти, то ми тет-а-тат порозмовляємо. 

 

ЛЮК: Монте, радий, що ми не будемо 



 
 

50 

doing business with you. 

JOE: How much longer are you here? 

MONTE: Couple of weeks. 

JOE: Fixed all right for cash? 

MONTE: Same as always. 

JOE: That's what I thought. 

MONTE: No, thanks, Joe. 

JOE: You take care. 

CHARLOTTE: I believe you owe me a 

toast, Mr. Wildhorn. 

MONTE: Here's to you, Mrs. O'Neil, and a 

face that gives the moonlight something 

worth shining on. 

CHARLOTTE: What do you want out of 

life, Mr. Wildhorn? 

MONTE: I'd settle for more nights like this. 

 

CHARLOTTE: I told my girls that one of 

the great pleasures life has to offer is their 

own search after the heart. 

MONTE: Yes, ma'am. 

CHARLOTTE: What would the woman 

who captures your heart be like? 

MONTE: She'd have your way of walking 

into a room. 

CHARLOTTE: How do I do that? 

MONTE: It's sunny outside. There's a light 

rainfall. You know how it feels when a warm 

breeze comes with the rain? That's how you 

walk into a room.  

CHARLOTTE: That's some kind of 

walking I'd have to do to be worthy of such 

lovely words.  

 

співпрацювати. 

ДЖО: Скільки ти вже тут? 

МОНТЕ: Два тижні. 

ДЖО: Є за що жити? 

МОНТЕ: Як завше.  

ДЖО: Так і я думав. 

МОНТЕ: Ні, дякую, Джо. 

ДЖО: Бережи себе. 

ШАРЛОТА: З вас тост, не забувайте про це. 

 

МОНТЕ: За вас, місіс Оніл, і за обличчя, що 

дає місяцю причину сяяти. 

 

ШАРЛОТА: Містере Вільдхорн, на що ви 

очікуєте від життя? 

МОНТЕ: Провести якомога більше таких 

вечорів. 

ШАРЛОТА: Я казала донечкам, що 

найбільша насолода у житті – слухати своє 

серце і чути себе.  

МОНТЕ: Так, мем. 

ШАРЛОТА: Якою має бути жінка, щоб ваше 

серце відкрилось? 

МОНТЕ: Вона має заходи у кімнату, як ви. 

 

ШАРЛОТА: А як я заходжу? 

МОНТЕ: На вулиці сонячно. Починає 

накрапати дощик, відчували коли-небудь, 

коли теплий вітер заходить з дощем? Ось так 

ви заходите у кімнату. 

ШАРЛОТА: Я б щоразу так ходила, аби 

лишень чути ці слова. 

 

 

 


