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У цій статті розглядаються типи міжмовної синхронії реплік у художньому кінофільмі в
контексті процесу укладання реплік кінофільму адаптувальником (англо-український
напрямок), включно з розробленням автором статті власного типу міжмовної синхронії. Для
глибшого розуміння принципу, яким керується автор цієї статті під час укладання кінофільму
«Duplicity», репліки якого подаються у прикладах синхроній, в статті також побіжно
пояснюється теорія фонетичних кластерів, розроблена автором статті.
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Метою статті є комплексний аналіз типів міжмовної синхронії в контексті
укладання реплік у перекладі художніх кінофільмів українською мовою, а також
доказ важливості наведених типів синхронії на конкретних прикладах. Актуальність
cтатті полягає у висвітленні у ній перекладацької проблеми міжмовної синхронії як
засобу створення якісного і конкурентоздатного перекладу художніх кінофільмів
українською мовою, а це сприяє популяризації української мови, оскільки саме кіно є
наразі одним із наймасовіших видів мистецтва як у всьому світі, так і в Україні
зокрема. Наукова новизна статті полягає у тому, що в Україні перекладацька
проблема міжмовної синхронії малодосліджена в обраному нами аспекті, а саме у
кіноперекладі. Мало того, в Україні у наукових дослідженнях міжмовна синхронія
майже не згадується у поєднанні з явищем укладання реплік у художньому
кінофільмі, яке ми також розглядаємо тут через теорію фонетичних кластерів.

Вид синхронізації, пов’язаний з артикуляційними рухами рота, називається
«фонетичною синхронією», або, власне, «губною синхронією» (див. lip sync,
укладання реплік). Однак, термін укладання реплік часто використовується на
практиці як загальний термін, який охоплює ізохронію і фонетичну синхронію.

Перекладачі мають уважно стежити за тим, репліки до яких кадрів їм доводиться
укладати. У більшості випадків під час укладання звертають увагу тільки на крупні
плани і дуже крупні плани – тобто кадри, у яких показується тільки обличчя актора.
Укладаючи перекладені репліки акторів у таких кадрах, перекладачі повинні зважати
на якомога повнішу відповідність відкритих голосних і білабіальних та губно-зубних
приголосних звуків, які вимовляють актори на екрані.

У теорії кіновиробництва під час укладання необхідно брати до уваги три
аспекти: лінгвістичний аспект – слова з білабіальними фонемами, або з відкритими
голосними, аспект мобільності – актори вимовляють ці слова на екрані, і кадровий
аспект – крупні плани і дуже крупні плани.

Навіть у таких кадрах абсолютна фонетична відповідність не обов’язкова.
Відкриті голосні звуки мови-джерела – /A/, /æ/, /a:/, /e/ – вимагають відкритих
голосних у перекладі, але припускаються певні неточності. Це означає, що ця
перекладацька складність не така важлива, як, наприклад, необхідність відхиляти такі
варіанти укладання, які взагалі не мають голосних звуків репліки оригіналу, або в
яких звуки оригіналу перенесені в іншу позицію. Звук /æ/, за необхідності, можна
замінити звуком /e/ і навпаки. Для укладання не потрібно підшукувати слів, які
містять ті самі білабіальні приголосні звуки у тій самій позиції: звук /p/ можна легко
замінити звуками /m/, /b/, або навіть губно-зубними звуками /f/ чи /v/. Фонетична
артикуляція закритих звуків дозволяє перекладачеві знаходити цікаві рішення, які
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навіть у дуже крупних планах створюють ілюзію правдоподібності, оскільки під час
вимовляння закритих звуків губи майже зімкнуті [1, с. 136].

Техніка перекладу в уривках, які потребують синхронізації, може змінюватися.
Наприклад, картинка на екрані може завадити використанню адаптувальником слова,
яке б укладалося в губи актора. Така проблема виникає, коли слово, про яке говорить
актор, показує картинка на екрані. Якщо такої ситуації не виникає, перекладач
набагато вільніший у виборі слова, яке більш-менш підходить за сюжетом і
вкладається в губи актора. Але якщо картинка, що ілюструє сказане актором слово,
присутня, наприклад, на крупному плані, то перекладацькі рішення тут дуже
обмежені. Така ситуація примушує перекладача застосовувати усі перекладацькі
ресурси у його розпорядженні й використовувати кожну йоту власної креативності
[5, с. 47].

У кожному разі для укладання фонетична відповідність замінює семантичну чи,
навіть, прагматичну синхронію, оскільки під час укладання набагато важливіше
знайти слово з такою самою білабіальною приголосною, аніж знайти до слова мови-
джерела синонім у цільовій мові. Оскільки білабіальні приголосні і відкриті голосні
можна подекуди взаємозамінювати, практика укладання – це великий тренінг для
творчого підходу перекладача. Така практика схожа на практику перекладу силабо-
тонічної поезії, або пісень [1, с. 136].

Паквін виокремлює три типи синхронії: фонетичну, семантичну і драматичну.
Згідно з Паквіном, фонетична синхронія – це саме укладання губних змикань.
«Фонетична синхронія досягається тоді, коли рухи губ актора на екрані точно
відтворюють звуки, які промовляє актор дубляжу в студії: не тільки словами, а також
і придиханням, бурчанням, криками і т.п. Актори роблять це у студії, навіть будучи
непомітними. Вони жестикулюють і вживаються в ролі» [6, с. 35].

Згідно з Паквіном, адаптувальник (перекладач, що займається укладанням)
повинен дотримуватися таких основних правил, якщо він має на меті добитися вдалої
фонетичної синхронії:

1. Кількість складів у адаптованому варіанті має відповідати кількості
складів у оригіналі (це додає «довіри глядача» до адаптованого варіанту. Однак,
цього правила не завжди дотримуються, і це зовсім не означає, що укладання
невдале).

2. Наступне обов’язкове правило – це укладання білабіальних звуків. Якщо
персонаж фільму вимовляє «m», «v», «p», «b», «f», то актор дубляжу повинен
використати один з цих приголосних звуків для укладання. Перераховані приголосні
легко замінюють однин одного і публіка не бачить різниці між ними на екрані [6].

Каутський стверджує, що якщо актор закриває рота в кінці своєї фрази, хай навіть
останнім звуком у фразі був голосний, або якщо актор відкриває рота після
білабіального приголосного, то адаптувальник має відштовхуватися від побаченого в
оригіналі на екрані, а не від почутого в оригіналі. Якщо адаптувальник не може
знайти адекватних еквівалентів у цільовій мові, то найкращий вихід – повністю
змінити порядок слів у реченні. Тоді набагато легше знайти відповідник (який би
відтворював рухи губ актора в оригіналі).

Насамкінець треба зазначити, що фонетична синхронія за можливості не повинна
досягатися за рахунок нехтування потрібним синтаксисом і лексикою (так,
адаптувальник має дотримуватися одного регістру і не повинен використовувати
провінціалізми там, де це недоцільно) [3, с. 58].

Згідно з Паквіном, семантична синхронія означає, що діалог, перекладений
цільовою мовою, має означати те ж саме, що й відповідний діалог мовою оригіналу
[6]. Однак, Паквін стверджує, що у певних випадках треба робити винятки. Особливо
це стосується цифр, професій і т.п. Наприклад, якщо професія неважлива для сюжету,
у перекладі її можна змінити заради кращої фонетичної синхронії. Таким чином,
можна сказати, що семантична синхронія тільки тоді важливіша за фонетичну, коли
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оригінальне значення важливе для всього сюжету. В іншому разі, значення можна
змінювати без вагань.

Останній тип синхронії, який виокремлює Паквін, – це драматична синхронія. Це
ступінь реалістичності, з якою персонаж розмовляє в цільовій мові. Те, що актор
дубляжу говорить, очевидно, не може суперечити тому, що актор на екрані робить
(людина, що хитає головою, не може казати «так», або навпаки) і те, як говорить
актор дубляжу мусить збігатися з тим, чого очікують глядачі [від актора на екрані].
Таким чином, королева не може вживати розмовний стиль, повія не повинна
виражатися архаїзмами і т.п. [7].

Наостанок, можна вказати четвертий тип синхронії, – синхронію ядер, яку
вводить Люйкен. Синхронія ядер стосується того, що рухи тіла, кивання, зведення
брів чи жестикуляція має завжди збігатися з наголошеними складами у тексті, які у
лінгвістиці називають ядрами. Можливо, саме ця паралель між рухами і
наголошеними складами й може розглядатися як інструмент сприйняття мовлення
[4, с. 160].

Натомість, ми пропонуємо розглядати в контексті перекладу художніх
кінофільмів ще один тип синхронії – синхронію синтаксичну. Наведімо визначення
цього типу синхронії, яке на нашу думку було б доцільним для характеристики цього
типу: синтаксична синхронія – це проведення певних маніпуляцій з порядком слів у
реченні (репліці) заради успішності укладання. Така звичайна річ як зміна порядку
слів у реченні є насправді дуже важливою запорукою вдалого укладання реплік
(щоправда, доцільна вона тільки у мовах з нефіксованим порядком слів у реченні, як
от, наприклад, у мові українській). Спробуймо навести приклади на фонетичний,
семантичний і синтаксичний типи синхронії, тим самим означивши їх
найважливішими з усіх перерахованих нами раніше типів. Приклади базуватимуться
на художньому кінофільмі «Duplicity», укладеному автором цієї статті. Проте, для
глибшого розуміння принципу, яким керувався автор цієї статті під час укладання,
спочатку розгляньмо так звану «теорію фонетичних кластерів», розроблену нами ж у
процесі перекладознавчого аналізу виконаного укладання вищеназваного художнього
кінофільму.

Теорія фонетичних кластерів полягає у тому, що для спрощення процедури
відтворення губних змикань, або для розширення «набору» потенційних еквівалентів,
які б збігалися з їхніми позначеннями в мові оригіналу, перекладач/адаптувальник
може поділяти фразу в оригіналі не на слова, а на «кластери». Таке умовне
розділення доцільне для того, щоб під час вимовляння, скажімо, кількох англійських
слів, відтворити губні змикання оригіналу шляхом вживання або кількох співзвучних
українських слів, або лише одного українського слова. Тобто, наприклад, кілька слів
фрази оригіналу можуть слугувати для перекладача одним кластером, у межах якого
може відбутися кілька фонетичних збігів із відповідним кластером у перекладі.
Кластерами, таким чином, можуть бути як одне слово, так і частина слова, кілька
слів, або, навіть, ціле речення. Кластери відрізняються від звичайних
слів/словосполучень-уривків фраз ще й тим, що для теорії кластерів неважливий
семантичний збіг поміж кластерами, а важливий збіг виключно фонетичний.
Семантичний збіг виникає вже у фразі, складеній з кількох різних за значенням, але
фонетично спільних кластерів.

Розглянувши теорію фонетичних кластерів, перейдімо до наведення прикладів
синхронії, як ми й обіцяли кількома абзацами раніше.

1. Фонетична синхронія
TULLY
I believe the history of all successful endeavors can be reduced to a series of decisive

moments.
ТАЛЛІ
Мабуть, за всю історію вдалих і чесних звершень ще не забули, може, декількох

вирішальних моментів.
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Проаналізуймо подібність уривків речень «all successful endeavors» i «вдалих і
чесних звершень»:

Впадає в очі збіг кластерів «all successful» і «вдалих і чесних». Якщо розкласти ці
кластери на ще менші підкластери (що дасть нам більше унаочнення фонетичної
схожості), отримуємо:

«all» = «вдал» (незважаючи на те, що у слові all голосним звуком, де факто, є О, а
у кластері «вдал» – А, форма рота і позиція губ/щелепи у актора на екрані майже
тотально збігаються під час вимовляння обох цих кластерів: особливо через спільну
приголосну L (Л), під час вимовляння якої виразно простежується зміна позиції
щелепи з відкритішої на закритішу)

«і чесних» = «successful» (сполучник «і» жодної подібності губних змикань не
вносить, але використаний тут для додаткового складу, щоб український кластер
збігався за кількістю складів (а отже, і за тайм-кодом) зі словом «successful»;
найбільша схожість у губних змиканнях простежується тут у підкластері «ccess» і
«чес». Схожість голосних у цьому підкластері очевидна, а приголосні CC (фонетично
як КС) не подібні до Ч, що, однак, нівелюється при різкому переході щелепної
позиції на відкритішу для вимовляння E)

«endeavors» = «звершень» (подібність наголошених голосних доповнюється
семантичною подібністю, про яку поговоримо згодом).

2. Семантична синхронія
FETYOV
This building is very strong with security. Is the same for us like the computer. We are

all the time feeling our way around this building, but not getting anywhere. Then we make a
big discovery. Travel Department is not in the big building. Travel Department is four
blocks away. And this building is very different. Very simple and very basic.

ФЄТЬОВ
Ця будівля охраняється дуже умно. Так же складно для нас, як і сєрвєр. Ми

постоянно шукали путєй до той будівлі, но це все безуспєшно. Вот тоді ми і узнали:
транспортний отдєл не в главній будівлі. Транспортний отдєл на чотири блока
дальше. І ця будівля совсєм інша. Ця – обична і дуже проста.

Працівник компанії Борис Фєтьов, який вимовляє цей уривок – росіянин, і в
оригіналі розмовляє з дуже сильним російським акцентом. Ми вирішили використати
цю деталь у перекладі і переклали Фєтьова українсько-російським «суржиком». Тут є
декілька перестановок порядку слів у реченні, але ми не розглядаємо цей уривок з
точки зору синтаксичної синхронії саме через семантичну цікавість у перекладі
російського акценту суржиком. Великими буквами ми позначаємо фонетичну
схожість між відповідниками (не розбираючи ці збіги детально, оскільки цей уривок
розглядається, в основному, з семантичної точки зору):

«is very strong with secUrity» = «охраняється дуже Умно» (тут присутній
фонетичний збіг голосних, тому в рухи губ цей кластер вкладається. Переклад слова
«strong» словом «умно» викликаний тим, що «сильна, потужна охорона» має той
самий відтінок складності охоронної системи об’єкта, як і «розумна, хитромудра
охорона»)

«WЕ are ALL THE TIME feeling OUR WAY around this buІldІng» = «МИ
ПОСТОЯННО шукАЛИ ПУТЄЙ до той будІвлІ» (фактично «to feel one’s way» – це і є
«шукати путєй» (шляхів), оскільки «to feel one’s way» перекладається як «шукати,
намацувати, досліджувати шлях»)

«but not getting anywhErЕ» = «но це все безуспЄшнО» (шаблонне «not getting
anywhere» тут перекладено семантично адекватним суржиковим відповідником «це
все безуспєшно» – за рівнем «безнадійності пошуків» ці два варіанти, фактично,
однакові)

Then we make a bІg diScОverУ = Вот тодІ ми і уЗнАлИ («a big discovery» в цьому
контексті не є справді великим відкриттям, тому, на нашу думку, тут доцільно було
заради укладання перекласти це просто «ми узнали» (ми дізналися)
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Travel Department IS NOT in the big buІldІng = транспортний отдєл НЕ В ГЛАвній
будІвлІ (не складало труднощів перекласти назву «travel department», оскільки це не
реалія, відсутня в Україні. «Big building», власне, і означає «головна будівля», бо
«big» у розмовній англійській означає «голова, головний»)

3.Синтаксична синхронія
Відтворення губних змикань у фразі «for all the money that I'm spending on this, you

coulda given me a code that I could remember» вимагало повної зміни порядку слів у
всіх реченнях, а отже тема-рематичних відносин у фразі. Розглянемо цю фразу
кластерами:

«for all the money» = «та код нормальний» (відтворення губних змикань
спирається тут на схожість звуків О і абсолютну ідентичність кластерів «money» і
«мальний», на ритмічну схожість і на ідентичність тайм-коду: «та кОд
норМАЛЬНИЙ» – «for All – Олл – the МONEY»)

«I'm spending on this» ≈ «дав би мені» (власне, максимальна подібність кластерів
«on this» і «мені» й ідентичність тайм-коду кластерів «spending» – «дав би»)

«you coulda given me a code» = «я купу власних грOшей» (знівельована швидкістю
вимовляння різниця між звуками Ю і Я, майже повна фонетична подібність між
словами «coulda» i «купу», збіг наголошених голосних між «cOde» I «грОшей»)

«that I could remember» = «трачу на тебе» (власне, фонетичний збіг Між OU i У у
кластері «I cOUld» i «трачУ» + ритмічний і часовий збіг між кластерами «rEmEmbEr»
i «нА тЕбЕ»)

У цій статті ми розглянули перекладацьку проблему міжмовної синхронії у
контексті укладання реплік під час перекладу художніх кінофільмів українською
мовою. Таким чином, ми проаналізували такі типи міжмовної синхронії реплік, як
фонетична, синтаксична, драматична синхронії і синхронія ядер, а також
запропонували власний тип синхронії реплік – синтаксичну синхронію.

Ця стаття містить не лише теоретичне висвітлення перерахованих вище типів
міжмовної синхронії реплік, а й застосування їх на практиці у процесі укладання
певного кінофільму автором цієї статті, що підтверджує виняткову важливість
глибокого розуміння цих типів синхронії усіма кіноперекладачами, оскільки без
урахування цих типів міжмовної синхронії набагато складніше створити якісний і
конкурентоздатний переклад художніх кінофільмів українською мовою.

Оскільки саме якісний переклад художніх кінофільмів є запорукою популяризації
української мови серед молоді через масовий характер явища кінопрокату в Україні і
по всьому світу, ця тема є винятково важливою для сприяння такій популяризації, що
є безумовно формотворчим елементом української нації як ідейно, мовно і культурно
згуртованого соціального утворення.

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ СИНХРОНИЯ В УКЛАДКЕ РЕПЛИК
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КИНОФИЛЬМА

Т. И. Малкович

В данной статье рассматриваются типы межъязыковой синхронии реплик в художественном
кинофильме в контексте процесса укладки реплик кинофильма адаптировщиком (англо-украинское
направление), включительно с пропозицией автора статьи собственного типа межъязыковой синхронии.
Для более глубокого понимания принципа, которым руководствовался автор данной статьи во время
укладки фильма «Duplicity», реплики которого подаются в качестве примеров синхроний, в статье
также объясняется теория фонетических кластеров, разработанная автором статьи.

Ключевые слова: междуязыковая синхрония, фонетический кластер, кинофильм, дубляж, укладка
реплик, перевод.
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INTERLINGUAL SYNCHRONY IN LIP-SYNCHING OF THE FEATURE FILM

Т. І. Malkovych

The article reviews the types of interlingual synchrony of the movie cues within the process of movie lip-sync
by an adaptor (Anglo-Ukrainian direction), including the article author’s offer of his own type of interlingual
synchrony. Moreover, it is the theory of phonetic clusters that is explained further in this article for the sake of
deeper understanding of the principle which happened to be crucial for the article’s author while lip-synching the
movie called “Duplicity», the cues of which are given here as examples of interlingual synchronies.

Key words: interlingual synchrony, phonetic cluster, movie, dubbing, lip-sync, translation.
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