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У статті йдеться про особливості перекладу серіалів з української мови на англійську з
урахуванням соціокультурних особливостей як вихідного тексту серіалу, так і реципієнтів, на
яких спрямований серіал у мові перекладу. Надані практичні рекомендації молодим
перекладачам, які тільки починають працювати в галузі кіноперекладу.
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Актуальність роботи зумовлена відсутністю спеціальних навчальних програм у
галузі кіноперекладу з англійської мови на українську та нагальною потребою у
вузькопрофільних фахівцях, які б займались саме перекладом серіалів. Актуальність
підкріплюється також тим, що сучасні переклади серіалів часто містять багато
граматичних і лексичних помилок, що призводить до спотворення безпосередньо
серіалу і знижує його популярність серед глядачів.

Метою дослідження є глибинний аналіз соціальних та культурних аспектів
серіалів для виявлення шляхів передачі цих особливостей при адаптації перекладу з
англійської мови на українську для певного кола реципієнтів.

Об’єктом роботи є англомовні серіали перекладені українською мовою.
Предметом дослідження виступають соціокультурні аспекти перекладу серіалів з

англійської мови на українську.
Переклад фільмів та серіалів – цілком звичне для будь-якої країни явище

перекладу художніх творів на державну мову. Але у зв’язку з тим, що Україна
здобула державний статус лише близько 20 років тому, явище перекладу серіалів
українською мовою зародилося досить нещодавно.

Аналіз соціокультурних особливостей перекладу серіалів слід почати з
визначення поняття, тісно пов’язаного з цим явищем, а саме телебачення.
Телебачення – це система передачі певної інформації, тобто частина комунікативного акту,
за допомогою якого відбувається обмін знаннями у ноосфері [1, с. 21]. У сучасній свідомості
телебачення стало одним із головних джерел інформації, що впливає не лише на
психологію сприйняття людини, але й на її поведінку, мову та ставлення до світу й
оточення. Водночас мова телевізійних програм, яка суттєво впливає на формування
лексичного складу мови окремої людини, недосконала та потребує ретельного
опрацювання фахівцями.

Телевізійний текст – це така організація мовних знаків, за якої окрім мовно-
словесної мовленнєвої діяльності присутня невербальна діяльність, яка передається
за допомогою зображення та рухомих об’єктів на екрані. Телевізійний текст завжди
складається із трьох вагомих складників – зображення, шумових ефектів (тобто
фонації тексту) та власне тексту [1, с. 44]. Вербальна частина такого тексту не
повинна повторювати невербальну й навпаки, лише підкріплювати, доповнювати та
сприяти адекватному сприйняттю поданої інформації для реципієнта як учасника
комунікативного процесу. Перекладачів, інструментом діяльності яких є мова,
цікавить вербальна частина тексту відео, а саме – те, як вона передається під час
перекладу з англійської мови на українську.

Аналізуючи кінопереклад слід зауважити, що переклад різних відеоформатів
суттєво відрізняється в залежності від їх комунікативної мети, спрямованості на
певне коло реципієнтів та лексичної наповненості.
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Найпопулярнішими форматами кіноперекладу виступають повнометражний
фільм і серіал. Серіал – суто телевізійний формат, розрахований на періодичність
перегляду з певними інтервалами. Телесеріал є дуже ефективним засобом залучення
та утримання глядацької аудиторії та прокату реклами [2]. Особливістю
повнометражного фільму є те, що він транслюється лише один раз, а тому не існує
гострої необхідності у заохочуванні постійних глядачів. Спираючись на подані
визначення ми можемо відчути різницю, що полягає в особливості перекладу цих
форматів: переклад серіалів з англійської на українську мову потребує більших
зусиль та навантажень, оскільки основною його метою є прив’язати глядачів до
екрану на якомога довший проміжок часу. Це означає, що переклад серіалів повинен
бути чітким і зрозумілим, не містити іншомовних запозичень, важких для
сприйняття,  мовних зворотів, що навантажують текст і тим самим втомлюють
глядача, який сприймає перегляд серіалів як відпочинок без інтелектуального
навантаження.

Складнощі перекладу серіалу можуть полягати в наступному. Коли перекладач
одержує відеофайл, до нього ставлять певні технічні вимоги. Зокрема, жіночі й
дитячі голоси у готовому текстовому документі позначають звичайним шрифтом,
чоловічі – виділяють жирним. Назви, титри, ремарки – курсивом. Всі цифри потрібно
писати словами, бо їх має вимовляти актор, а він може не встигнути попередньо
перечитати текст. В іншомовних назвах треба ставити наголоси. Загалом у своїй
роботі перекладач повинен прагнути полегшити роботу акторам озвучування. Це
означає, що одним з основних завдань перекладача серіалів є не лише відтворити
текст реплік, а й посприяти тому, щоб серіал, озвучений українською мовою,
з’явився на телеекранах в найближчий проміжок часу.

 Особливої уваги заслуговує переклад стійких виразів, гумору, збереження стилю
та культурних особливостей певної епохи, збереження індивідуальності та адаптація
під певну культуру [3]. Це можна проілюструвати наступним прикладом: «I want you
to rejoin our power plant family… I want you to be in charge of safety here at the plant. –
Safety? But, sir, if truth to be known, I actually caused more accidents around here than
any other employee… Me, in charge of safety? This place could blow sky high… Mmm,
what the he. І'll take the job». – «Сімпсоне, я хочу, щоб Ви повернулися у нашу
родину… Я хочу, щоб Ви відповідали за безпеку всієї станції. – Безпеку? Сер, якщо
чесно, то я був причиною більшості аварій, які тут сталися… Відповідальний за
безпеку? Місто перейменують на Чорнобиль… Ммм, грець із ним, я згоден» [4].
Перекладач удається до такого прийому: замість того, щоб підібрати  еквівалентний
фразеологізм до оригінального «blow sky high» замінює його українською реалією
«Чорнобиль», завдяки чому відтворюється чорний гумор.

З огляду на специфіку роботи, існують і творчі вимоги. Всі речення мають бути
дуже короткі. Англійська мова стисла, але при перекладі речення виходить довге.
Його треба розбивати на три, чотири, п’ять речень. Потрібно, щоб репліки
персонажів звучали простою розмовною мовою. Це адаптація того, про що йдеться у
фільмі, до наших реалій, оскільки кінопродукція орієнтована саме на окрему вікову
групу глядачів, зазвичай у віці 14-35 років, яким притаманний свій особливий стиль
мовлення [5]. Високохудожній стиль чи науково-технічні терміни будуть
надлишковими за даних умов.

Бажано передавати характер персонажів. Тобто, якщо перед нами репер, то він
повинен розмовляти сленгом, а не мовою українських класиків. Однак не треба
впадати в крайнощі (або повна відмова від сленгу, або засилля нецензурщини). Слід
дотримуватися почуття міри.

Для теорії та практики перекладу велике значення має така частина фонових
знань, як реалії, що відображають явища, характерні для англомовної культури. У
більшості випадків репліки серіалу містять ономастичні реалії, до яких відносять
топоніми (географічні назви), антропоніми (імена історичних особистостей,
суспільних діячів, письменників, персонажів кіно та світової літератури,
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спортсменів), а також назви літературних творів та витворів мистецтва, історичні
факти та події у житті країни, назви державних закладів тощо [6, с. 381]. Зокрема,
при перекладі серіалу «Сімпсони» українською мовою перекладач вживає Ванкувер
замість Vancouver в оригіналі та Апу Нахасапімапетілон замість Apu
Nahasapeemapetilon [4].

У галузі кіноперекладу особливої уваги слід надати соціокультурним
особливостям тексту оригіналу та підібрати в мові перекладу відповідні лексичні
одиниці еквівалентні тим, що вживаються в тексті оригіналу. Під культурним
контекстом серіалу розуміється сукупність інституційних, рольових, ціннісних,
когнітивних умов реалізації подій або фактів з одного боку, і сукупність виразних
засобів, які використовуються людьми в цих обставинах, з іншого. Це означає, що в
тексті реалізуються настанови і вимоги до створення мовного продукту, що
відповідає умовам появи зазначеного матеріалу.

Соціальний аспект реалізується при перекладі через врахування вікових та
статевих особливостей тих глядачів, яких перекладач ставить за мету привабити.

Соціокультурний контекст передається під час перекладу завдяки вимушеним
адаптаціям та трансформаціям. У процесі перекладу серіалу з англійської мови на
українську перекладач повинен враховувати соціальний статус, культурний рівень та
вік героїв, повинен вміти відтворити реалії вихідної мови таким чином, щоб глядач
під час перегляду  не відчував різниці між оригінальним текстом серіалу та його
перекладом і сприймав переклад як сам оригінал. Зокрема, в англомовному серіалі
«Сімпсони» один з героїв (Гомер) наспівує «Row, row, row your boat, Gently down the
stream». При перекладі на українську мову цей вираз звучить наступним чином: «Ти
морячка, я моряк» [4].

При цьому необхідно триматися нейтралітету, уникати вживання деяких
обтяжливих мовних виразів, які будуть незрозумілими реципієнту. Виникає дилема: з
одного боку – охопити якомога більше коло глядачів різного віку та з різним
культурним світоглядом, з іншого ж – намагатись зацікавити лише вузьке коло
глядачів приблизно однакового соціального і культурного рівня з метою уникнення
надлишкових проблем  вказаного перекладу.

Проблема відтворення соціокультурних особливостей не є новою у лінгвістиці.
Вона розглядалася в роботах багатьох науковців. Так, В. В. Сафонова [7] вважає, що
соціокультурний компонент передбачає співвивчення мов та культур і включає до
свого змісту знання з різних галузей. В. П. Фурманова [8] розробила теорію
функціональної культури, яка розглядає три аспекти: когнітивний (оволодіння
знаннями); комунікативний (засвоєння правил вербальної та невербальної
поведінки); аксіологічний (усвідомлення системи традицій, норм тощо).
Соціокультурний компонент, за В. П. Фурмановою, включає два напрями:
філологічний (вивчення відомостей про культуру країни, мова якої вивчається, на
матеріалі соціокультурно-маркованої лексики); соціологічний (варіативність
сценаріїв міжкультурного спілкування). В. В. Воробйов [9] відносить до
соціокультурного компоненту інформацію, яка вивчається через аналіз
соціокультурно-маркованої лексики. Е. Д. Херш [10] розробив концепцію “культурна
грамотність”, яка передбачає оволодіння певними знаннями-концептами всієї
цивілізації. Спираючись на вищевказане необхідно зазначити, що перекладач
повинен ураховувати комунікативний стиль представників різних культур.

Основна складність кіноперекладу полягає у “можливості й ступені адаптації
тексту до україномовної культури, побудованої на іншій системі цінностей і понять, і
саме цей факт обумовлює неминучу втрату в сприйнятті перекладеного кіно з чужою
тематикою та неприйнятними для іншої культури уявленнями” [11, с. 155]. Можливо
саме це і є причиною того, що багато серіалів не були позитивно сприйняті у нашій
країні.

Обов'язковою передумовою компетентності перекладача є його введення як в
українську, так і в англійську культури; він має прагнути до подвійної культурної
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приналежності. Спочатку перекладач наближується до тексту оригіналу, розуміє та
обробляє його, щоб потім наблизити цей текст до групи реципієнтів мовою
перекладу. Тому до мовної компетенції перекладача належать не тільки знання
англійської та української мов, а й знання культури відповідних мовних просторів.
Особливо культурно специфічними є ідіоми та метафори, які не можуть бути
перекладені чи замінені на основі лінгвістичних елементів чи схожого образу. Вислів
англійською мовою замінюється перекладачем фразою українською мовою, яка
виконує аналогічну функцію.

Культурні відмінності та спільні риси мають бути адекватно виражені. При цьому
занурення в нову мову та культуру є довічним процесом збагачення знань: для
опанування глибокими знаннями власної чи чужої культури необхідним є, на нашу
думку, довге перебування в країні цільової культури. Відкриття нової культури є
невід’ємною  умовою діяльності кожного перекладача.

Буде доречним навести класифікацію основних видів кіноперекладу,
запропоновану М. Берді [12]. На її думку, існують 5 основних видів кіноперекладу:

1. Робота синхронного перекладача. В цьому випадку синхроніст перекладає
фільм без опори на монтажні листи. Іноді він змушений перекладати фільм без
попереднього перегляду, намагаючись якомога точніше передати зміст.

2. Озвучення фільму одним актором, або самим перекладачем. При цьому
зберігається оригінальний звукоряд, що дає можливість глядачеві оцінити емоційну
канву фільму, а також розмежовувати репліки різних героїв.

3. Озвучення фільму 2-ма акторами – чоловіком і жінкою при збереженні
оригінального звукоряду.

4. Повний дубляж фільму. Весь фільм озвучується повним штатом акторів. В
цьому випадку відбувається значна компресія вихідного матеріалу через необхідність
збігу артикуляції акторів з українським перекладом їхніх реплік.

5. Використання титрів при повному зберіганні вихідного звукоряду. В цьому
випадку увага з відеоряду перемикається, більшою мірою, на читання субтитрів,
розташованих внизу екрану.

Одним з розумних рішень на сучасному рівні міжмовної комунікації є переклад
серіалів у присутності автора сценарію. За таких умов перекладач матиме можливість
безпосередньо спілкуватися з автором тексту, ставити запитання стосовно
незрозумілих йому реплік та консультуватися з приводу вживання тих чи інших
відповідників у мові перекладу.

У висновку можна стверджувати, що чим ширші культурні та мовні знання й
можливості комунікантів, чим більше їх уявлення співпадають з уявленнями
представників англійської та української культур, тим меншою буде вірогідність
непорозуміння. Перекладач може успішно виконати свою роль лише за умови, якщо
він володіє обома мовами до найменших деталей так, що він визначає в тексті
культурно значуще і знає, як він має висловити це в перекладі. Перекладач володіє
культурною компетенцією, якщо він усвідомлює культурно специфічні елементи
значення лексичних одиниць, особливість форм тексту, має відповідні знання
стосовно традицій мовної взаємодії та володіє соціокультурними знаннями.

Для успішної роботи перекладача необхідною передумовою є чутливість до
інтересів власної та до суті й змісту цільової культури. Він повинен знати культурний
рівень реципієнтів, на яких розрахований мовний продукт. Перекладач має володіти
поряд зі своєю головною спеціальністю підготовчими знаннями та навичками. Його
загальна мовна компетенція включає мовнопрактичні здібності в лексиці, синтаксисі
та прагматиці української та англійської мов. Крім того, перекладач має враховувати
комунікативний стиль представників вищезазначених  культур та субкультур.

Таким чином, під час перекладу серіалів з англійської мови на українську на
перекладача покладається завдання передати культурні та соціальні особливості
вихідного тексту серіалу таким чином, щоб привабити якомога більшу кількість
україномовних глядачів на якомога довший проміжок часу.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА СЕРИАЛОВ
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНСКИЙ

Кравец Л. С., Таценко Н.В.

Статья посвящена исследованию особенностей перевода сериалов с украинского языка на
английский с учётом социокультурных особенностей как исходного текста сериала, так и
реципиентов, на которых направлен сериал в языке перевода. Представлены практические
рекомендации молодым переводчикам, которые только начинают работать в сфере
киноперевода.

Ключевые слова: киноперевод, социокультурный контекст, телевизионный текст,
видеофайл, сленг, ономастические реалии, реплика.

SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF SERIES TRANSLATION FROM ENGLISH INTO
UKRAINIAN

Kravets L.S., Tatsenko N.V.

The paper analyzes specific features of series translation from Ukrainian into English. Both
socio-cultural characteristics of the source text of the series, and the recipients that are the
addressees in the target language are taken into consideration. Practical pieces of advice are
presented to young translators who are the beginners in series translation.

Key words: film translation, social and cultural context, television text, video file, slang,
onomastic reality, replica.
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