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У статті уточнено визначення поняття ідіолекту та можливі стратегії його відтворення
в перекладі анімаційних фільмів. Основну увагу приділено виявленю стратегій і тактик
(засобів) відтворення ідіолекту персонажа Сирника в перекладах анімаційних фільмів
“Тачки” і “Тачки 2” українською, німецькою й іспанською мовами. З’ясовано, що перекладачі
керувались однією з мікростратегій адаптації, зокрема доместикацією, що реалізовувалась
за допомогою використання суржику в українському перекладі, а також сленгу й розмовних
варіантів – у німецькому та іспанському перекладах.
Ключові слова: ідіолект, стратегія, доместикація, відтворення, переклад анімаційних
фільмів.
The paper deals with the conception of idiolect and possible strategies of its reproduction
in the translation of animated films. The focus is made on investigation of means and strategies
apllied in terms of reproduction of animated film character Mater’s idiolect in the Cars and Cars 2
translations into Ukrainian, German and Spanish. The research concludes that the translators
resorted to one of the mictostrategies of adaptation, in particular domestication, which was realized
through use of surzhyk (mixture of Ukrainian and Russian) in the Ukrainian translation, slang
and colloquial forms in the German and Spanish translations.
Key words: idiolect, strategy, domestication, reproduction, animated films translation.

Сучасний аудіовізуальний переклад дедалі продовжує домінувати і не лише в іноземих
наукових працях з перекладознавства (Й. Гамбієр [12], В. Горшкової [2], Г. Готліб [13], Х. Діас
Сінтаса [18], Дж. Зубірія [22], Й. Іварсона [14], І. Ігнатьєва [3], Ф. Карамітлоглу [15], Г.-М. Люйкен
[17], Р. Матасова [5], П. Райха [19] та ін.), про що вже йшлося в нашій попередній публікації
(Вісник КНЛУ. Серія Філологія – Том 17, № 2). Останнім часом в українській перекладацькій
теорії з'являється все більше праць, присвячених вивченню проблем аудіовізуального перекладу
(В. Вострецова [1], А. Кулікова [4], А. Мельник [6], Т. Монахова [7] та О. Полякова [8]),
актуалізуючи як класичні питання перекладу, зокрема перекладацьких стратегій, так і нові, –
пов’язані з мультикультурним характером сучасної кіноіндустрії, який так чи інакше виявляється
і в феномені ідіолекту.
Під ідіолектом розуміють ансамбль лінгвістичних характеристик індивідуума, що перебуває
під впливом географічного, освітнього та навіть фізичного факторів, які охоплюють клас, стать,
расу, історичні умови і формують особисті риси його мовлення [21, p. 7]. Ідіолект – мова
індивідуума, індивідуальний спосіб використання мовних засобів. Можна говорити про певний
індивідуальний стиль, коли кожний мовець володіє більшою чи меншою мірою виразними
індивідуальними мовними, стилістичними навичками, мовленнєвими звичками. Ідіолект
відображає не тільки особистість, переконання, темперамент, а також соціолінгвістичну
біографію людини – індивідуальну участь у комунікативних ситуаціях як пережитих у досвіді,
так й актуальних з властивою їм мовною поведінкою [20, s. 20].
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Переважно різні аспекти відтворення ідіолекту аналізували на матеріалі художньої літератури
(П. Лопез Руа [13], Ф. Федерічі [10], Д. Формічі [11], М. Чічіорні [11] та ін.), а тому на часі
дослідження цього явища в перекладах анімаційних фільмів різними мовами.
Мета статті – виявити стратегії і тактики (засоби) відтворення ідіолекту персонажа Сирника
в перекладах анімаційних фільмів “Тачки” та “Тачки 2” українською, німецькою й іспанською
мовами.
Завдання:
– уточнити дефініцію поняття “ідіолект” у перекладознавстві;
– виокремити стратегії відтворення ідіолекту в перекладі;
– визначити тип перекладацьких стратегій відтворення ідіолекту персонажа Сирника
в перекладах анімаційних фільмах “Тачки” і “Тачки 2” українською, німецькою та іспанською
мовами.
Матеріал дослідження – англомовні анімаційні фільми “Тачки” і “Тачки 2” та їхні переклади
українською, німецькою та іспанською мовами.
Досліджуючи проблему відтворення в перекладі художньої літератури ідіолектів та мов
меншин, Ф. Федерічі виділяє два підходи: 1) консервативний та 2) експериментальний
[10, p. 10]. Коли перекладачі не намагаються протистояти нормам, вони є консервативними
щодо очікувань цільової аудиторії та уникають будь-яких нестандартних варіантів мови. Коли
перекладачі намагаються показати відмінності у цільовій мові, використовуючи різноманітні
варіанти мови, то їх можна вважати експериментальними. Таким чином, можна говорити
про стандартизацію й адаптацію як дві можливі макростратегії відтворення ідіолекту
в перекладі. Адаптація, у свою чергу, поділяється на дві мікростратегії: 1) доместикацію,
що полягає у плавному, ідіоматичному та прозорому відтворенні, яке нівелює іноземні
характеристики оригіналу і підлаштовує його до потреб і цінностей цільової культури,
та 2) форенізацію – виділення та підкреслення іноземної ідентичності тексту оригіналу. Також
варто зауважити, що можуть поєднуватися дві стратегії, коли домінує одна з них, проте є незначні
характериcтики іншої. Відтак, виокремлюємо ще одну проміжну стратегію стандартизаціюдоместикацію, коли домінує перша стратегія, проте є незначні риси другої (Рис. 1).

Рис.1 Перекладацькі стратегії відтворення ідіолектів персонажів
Головний герой мультфільму “Тачки” та “Тачки 2” буксир Сирник – один із найколоритніших
персонажів, який уособлює неосвіченого простого хлопця. Прототипом для створення цього
персонажа слугував Дін Вокер, президент Канзаської історичної асоціації траси 66 (route 66),
який вразив одного з творців фільму своєю легкою вдачею та кумедністю. Проте, прототипом
мовленнєвих особливостей слугував Харлі Расел з Еріка, Оклахома, природний голос якого
характеризується таким самим звучанням і манерами, як і голос персонажа Сирника.
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В англійському варіанті цей образ створюється за допомогою використання провінційного
Південного сільського діалекту англійської мови у Сполучених Штатах Америки, який
характеризується фонетичними відмінностями, тобто специфічною вимовою, гучними фразами
та, як правило, ненормативним синтаксисом. Варто зазначити, що основними характеристиками
ідіолекту персонажа Сирника в англомовному варіанті є специфічна вимова, притаманна
представникам Півдня США, використання сленгових і розмовних фраз. Завдяки такому ідіолекту
творці анімаційного фільму створюють певний образ персонажа, що викликає у глядачів певні
асоціації або конотації. В англомовній аудиторії персонаж Сирник репрезентує простого хлопцяпровінціала з сільської місцевості Півдня США, який має веселу вдачу [9].
20:50 Mater: Oh-ho!
That jet lag really
done a number on you

Сирник: Оце тебе
так розтрусило в
самальоті.

Hook: Dieser Jetlag
haut bei dir ja ganz
schön rein, was?

Mate: Eso de jet lag
te ha dejado echo
polvo .

Сирник здивований поведінкою Блискавки МакКвіна і вважає, що це є результатом
виснажливого перельоту. Сленговий вислів to do a number on somebody означає “погано вплинути
на когось, зашкодити комусь” [27]. Jet lag означає “порушення біоритмів організму через
багатогодинний переліт у літаку” [29]. До того ж, варто вказати на таку рису ідіолекту
персонажа, як граматичні помилки, зокрема у цій репліці – відсутність допоміжного дієслова
has. В українському перекладі використано суржикове слово самальот та розмовне слово
розтрусити, що якнайкраще передають значення й емоційність оригінального висловлювання
та ідіолектні характеристики персонажа.
У німецькому перекладі спостерігаємо використання сленгового вислову haut rein, що означає
“вдаряти” [31]. Німецька мова та переклади німецькою мовою характеризуються великою
кількістю запозичень із англійської мови, що легко входять у її лексичну систему. Тому в німецькій
версії цієї репліки використовується лексема jetlag. Використання таких запозичень є характерною
рисою мовлення цього персонажа німецькою мовою.
В іспанському перекладі ідіолектні риси персонажа відтворюються за допомогою сленгового
вислову echo polvo, що означає “впливати, вдаряти” [26]. Цікаво, що в іспанському перекладі
також використовується запозичення з англійської мови jetlag, проте вимовляється на іспанський
манер.
25:58 Mater: It has Сирник: Від нього Hook: Es ist nicht Mate: Está caducado.
turned.
ковбасить.
mehr аrisch.
У цій сцені Сирнику стало погано, адже він переплутав японську гірчицю васабі
із фісташковим морозивом. У цьому контексті сленговий вислів it has turned означає “погіршення
стану організму”, тобто васабі погано вплинуло на Сирника [27]. В українському перекладі
використовується сленговий вислів ковбасити, що означає “погано почуватись після дії якихось
речовин” [23]. У німецькому та іспанському перекладах не спостерігається сленгових
або розмовних варіантів.
9:45 Mater: Oh,
man, you ain't going
to believe the things
I got planned for us!

Сирник: Я склав для
нас таку програму,
ми стільки дров
нарубаємо.

Hook: Mcqueen, du
glaubst ja gar nicht,
was ich alles für uns
zwei geplant hab.

Mate: Jo, chico, no te
vas a creer lo que
tengo planeado para
los dos.

В англомовному анімаційному фільмі серед характерних рис мовлення персонажа наявна
граматична помилка, зокрема, відсутність допоміжного дієслова have, вжита скорочена форма
ain't та сленгова лексема man, що перекладається як “хлопець, чувак” [30]. В українському
перекладі використовується фразеологізм нарубати дров, що означає “повестися необдумано,
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припуститися помилок, завдати шкоди” [24]. Хоча така заміна не повністю відповідає змісту
та формі оригіналу, проте вона відтворює смислове навантаження оригіналу, а саме те, що Сирник
та Блискавка Макквін добре проведуть час та розважаться. Варто зауважити, що використання
фразеологізмів і крилатих висловів в українському перекладі відтворює кумедність персонажа
Сирника.
У німецькому варіанті можна звернути увагу лише на відсутність закінчення 1 особи однини
-e у дієслові hab. В іспанському перекладі вигук jo виконує функцію дуже пом’якшеного
нецензурного слова на кшталт блін [25].
9:50 Mater: You
ready to have some
serious fun?

Сирник: Що відірвемось
на всі ресори?

Hook: Bereit für
ernsthaften Spaß mit
Hook?

Mate:
¿Estás
preparado para
divertirte?

Ідіолект персонажа Сирника виявляється в оригінальній репліці через граматичну помилку
при формулюванні запитання, а саме: відсутність допоміжного дієслова are. Продовжуючи тему
про розваги, в українському перекладі використано сленгове слово відірватись, що означає
“надзвичайно добре відпочити, весело провести час” [23]. Такий вибір підтримує образ простого
хлопця Сирника. До того ж, використовується лексема ресори, що означає “пружну частину
(деталь) підвіски між віссю і кузовом вагона, машини тощо, призначена для пом'якшення
ударів під час їзди” [24] і свідчить про підтримку загальної автомобільної тематики. У німецькому
перекладі спостерігається аналогічна ситуації, що і в оригіналі, а саме: відсутність дієслова
bist. В іспанському перекладі не спостерігається розмовних або сленгових засобів відтворення
ідіолекту персонажа.
10:00 Mater: What'd
you think?I snuck in
here when nobody was
lookin' and pretended
to be your waiter so I
could hang out with
you?

Сирник: А ти шо
думаєш, що я нишком
проліз сюди, поки
не було охвіціантів,
щоб з вами тут
потусуватись?

Hook: Was denkst du
denn, dass ich das nicht
tue und mich hier nur
heimlich reingeschlichen
habe und als Kellner
ausgebe damit ich mit
euch zusammen sein kann?

Mate: ¿Acaso crees
que me he colado
cuando
nadie
miraba y fingí ser
tu metre solo para
estar contigo?

В англомовному варіанті анімаційного фільму можна виокремити декілька характерних
рис ідіолекту персонажа Сирника. Перш за все, це сленгова лексема hang out, що означає
“ошиватись, тусуватись” [30]. Ще однією рисою є використання скорочених форм What'd, lookin'.
В українському перекладі можна помітити кілька лексем, які підтримують провінційний
образ Сирника. Перш за все, розмовний варіант шо від вигуку що. Шо – завжди було ознакою
неосвіченості та виділяло провінціалів. Перекладач також вдається до заміни звуку /ф/
на звукосполучення /хв/, що є також ознакою розмовності. Свою роль виконує сленгова
лексема потусуватись, що означає “зустрітися з друзями, приємно відпочити у компанії” [23].
У німецькому та іспанському перекладах не спостерігається сленгових або розмовних варіантів.
16:55 Mater: Your
drink, sir.

Сирник: Ваш кампот,
пане.

Hook: Ihr Getränk,
Sir

Mate: Su
señor.

chupitо,

Хоча в оригінальній репліці не продемонстровані специфічні ідіолектні характеристики
персонажа, досить цікавими є переклади українською та іспанською мовами. В українському
перекладі використовується розмовний варіант кампот. Компот – солодкий напій з фруктів
та ягід, зварених у воді [24]. Проте, дуже часто представники сільської місцевості замість
компот говорять кампот. Використовуючи цей варіант в українському перекладі перекладач
наголошує на провінційному походженні Сирника.
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У німецькому перекладі особливостей не спостерігаємо. В іспанському тексті досить
цікавою є лексема chupitо, яке утворена за допомогою пестливого суфікса -to, що означає
“алкогольний напій” [26].
36.30 Mater: Is there Сирник:
Харашо, Hook: Gibt´s n‘ da wo Mate:¿Dónde estás hay
going to be cable where здєлаєм. А там є Sie im Moment sind n‘ tele por cable para
you is so I can watch the тєлік, щоб додивитися Kabelanschluss?
Ich que pueda seguir
rest of the race?
перегони?
möchte den Rest vom viendo la carrera?
Rennen nicht verpassen.
В англомовному варіанті анімаційного фільму серед ідіолектних рис мовлення Сирника
можна виокремити розмовний варіант cable, що означає “телевізор, телебачення”. Іншою
рисою є граматична помилка, зокрема неузгодженість підмета you та присудка is замість you
are. В українському перекладі можна простежити використання кількох суржикових лексем,
а саме: харашо замість літературної форми добре; здєлаєм замість зробимо або виконаємо;
а також розмовної форми тєлік замість телевізор або телебачення.
У німецькому варіанті анімаційного фільму ідіолектні характеристики персонажа
відтворюються за допомогою скорочених форм Gibt´s n‘ та n‘ замість повних, а також сленговий
варіант Kabelanschluss, що також означає “телевізор” або “телебачення” [31].
38:52 Mater: Hey, new Сирник: Чуєте, Hook: Hey, neue Mate: ¡Eh, amigueta!
lady friend, you like дєвушка, а ви Freundin, mögen ¿Te gustan las flores?
flowers?
любите цвєти?
Sie Blumen ?
В англомовному варіанті анімаційного фільму серед ідіолектних особливостей мовлення
персонажа можна виокремити лише граматичну помилку при формулюванні запитання, зокрема
відсутність допоміжного дієслова do. Як уже зазначалось, основним засобом відтворення
образу неосвіченості та провінційності Сирника в українському перекладі є використання
суржику. Дєвушка – суржиковий варіант слова дівчина, а цвєти – замість квіти. У німецькому
перекладі особливостей не спостерігається, а в іспанському – використання пестливого
суфікса -ta у лексемі amigueta, що означає “подруга” [26].
45:30 Mater: Hey, Сирник: Йоксиль Hook: Hey, das ist ja Mate: ¡Retuercas! Pero
doggonit! Look, it's my моксиль, це з моя der Wahnsinn, da ist si la que va ahí es mi
imaginary girlfriend!
добра знайома з meine Imagi-Dings- novia imaginaria.
радіо.
Freundin.
В англомовній версії серед рис ідіолекту персонажа виокремлюємо використання сленгізму
doggonit, що, переважно, означає “сильне здивування або занепокоєння” [27]. В українському
перекладі використовується сленговий вислів йоксиль моксиль, що спочатку використовувалось
у текстах російських пісень лайливого характеру, а потім увійшло до загального вжитку.
У тексті німецькою мовою єдиною особливістю є утворення складного іменника, проте
цікавим є те, з яких частин він складений. Спочатку йде запозичення з англійської мови
Imagi, що означає “уявний”, потім Dings, що означає “щось”, тобто Сирник сам не знає,
що він хоче сказати, і просто вставляє слово “щось”, а в кінці звичайна лексема Freundin, яка
перекладається як “дівчина”. В іспанському перекладі використовується обсценна лексема
Retuercas, що має значення м'якої лайки. Варте ще нагадати, що префікс re- використовується
для підсилення значення та емоційності мовлення та є ознакою розмовності.
53:54 Mater: You Сирник:
Якось Hook: Ich hab mal‘n Mädl Mate:
Sabes,
yo
know, I knew this girl знав я таку Галю. gekanntt eine Lady gekannt, conocía una chica
Doreen. Good-lookin' Гарна була як той Doreen. Süßer kleiner Feger. Doreen, ¡qué linda
girl. Looked just like Лескус… тільки з Hat ausgesehen nicht wie‘n era! Estaba como un
a Jaguar, only she кузовом.
Sportflitzer.
War
aber’n camión ¡pero era una
was a truck!
Truck.
camionetа.
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Досить цікавим в оригінальній версії анімаційного фільму є використання імені Doreen.
Справа в тому, що це і'мя було популярним у 60-70-х роках, що може вказувати на вік мовця,
а також одне із розмовних конотаційних значень цього імені – “симпатична або гарна дівчина”
[28]. В українському перекладі спостерігаємо досить цікаві зміни, зокрема імені дівчини
та марки автомобіля. Таким чином, Дорін була змінена на Галю. Ім’я Галя є поширеним
в Україні та має національно-марковану символіку. Ягуар був замінений на Лексус, радше,
перекручену назву Лескус. Таку заміну пояснити важко, можливо, на думку перекладача,
для українців Лексус є шикарнішою та кращою машиною ніж Ягуар. Проте, перекручування
назви свідчить про простоту персонажа.
У німецькому перекладі, перш за все, ідіолект Сирника відтворюється за допомогою
скорочених форм артикля ‘n, сленгової лексеми Mädl, що означає “дівчина”, та сленгового
вислову Süßer kleiner Feger, який найкраще можна перекласти як “гаряча штучка” [31]. Ще однією
сленговою лексемою є Sportflitzer, що означає “спортивний автомобіль” [31]. В іспанському
перекладі спостерігаємо використання пестливого суфікса -ta у лексемі camionetа, що означає
“вантажівка” [25]. Таким чином, наголошується на красі дівчини-автівки, а додавання пестливих
суфіксів стало засобом відтворення ідіолекту персонажа Сирника в іспанському перекладі.
В українському перекладі перекладач вдається до використання не лише фонетичних,
але й більшою мірою лексичних засобів, які і підтримують образ провінційного неосвіченого
хлопця. Важливою характеристикою ідіолекту персонажа Сирника в українському перекладі
є використання крилатих виразів та фразеологізмів, що, у свою чергу, підсилюють його комічність
та кумедність. Основним тактичним прийомом перекладача є використання суржику, адже
в культурі українців люди, які розмовляють суржиком, асоціюються з провінційністю та певним
чином неосвіченістю.
У німецькому перекладі ідіолектні характеристики персонажа Сирника відтворені
за допомогою скорочених форм, сленгізмів та сленгових висловів, так само, як і граматичних
помилок. Варто зауважити, що в німецькому варіанті відтворена простота образу, проте
не відтворена ані неосвіченість, а ні провінційність його походження. Використаних засобів
недостатньо, щоб відтворити всі або майже всі ідіолектні характеристики персонажа.
В іспанському перекладі відтворюється ідіолект персонажа за допомогою сленгових
або розмовних слів та висловів, так само, як і утворення пестливих слів за допомогою пестливих
суфіксів, що стало характерною рисою його мовлення. Таким чином, відтворилась простота
та добродушність образу, але як і в німецькому варіанті не відтворилась ані неосвіченість,
ані провінційність персонажа Сирника.
Якщо в англійському варіанті образ неосвіченого та провінційного Сирника створюється
за допомогою специфічної вимови та граматичних помилок, які є характерними для Південного
діалекту англійської мови у Сполучених Штатах Америки, а також сленгу, то в перекладах
українською, німецькою та іспанською мовами перекладачі вдаються до доместикації
та адаптують ідіолект цього персонажа. Варто зауважити, що засоби адаптації зовсім різні.
В українському перекладі – це суржик, фонетичні девіації, лінгвокультуреми, крилаті вислови
та фразеологізми. У німецькому перекладі персонаж відтворюється за допомогою граматичних
помилок та сленгу, а в іспанській – сленгу та використання пестливих суфіксів у словах, які
адаптує персонаж для дитячої аудиторії. Проаналізувавши переклад анімаційного фільму
українською мовою та зіставивши його з варіантами німецькою та іспанською мовами, можна
зробити висновок, що в ньому ідіолектні характеристики мовлення персонажа відтворюються
за допомогою інших мовних засобів.
Підсумовуючи вищезазначене, вкажемо на такі висновки:
1. Ідіолект – це мовленнєві характеристики, притаманні індивідуума; це так званий голосовий
відбиток, що розкриває соціолінгвістичну біографію мовця.
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2. Підходи до відтворення ідіолекту можна поділити на консервативні та експериментальні.
Серед перекладацьких стратегій при відтворенні ідіолекту виокремлюємо стандартизацію
та адаптацію. Адаптація, у свою чергу, поділяється на доместикацію та форенізацію. Також
можливе поєднання двох стратегій – макростратегії стандартизації та мікростратегії доместикації,
що утворює нову проміжну стратегію.
3. Ідіолектні характеритиски мовлення персонажа Сирника були відтворені у перекладі
анімаційних фільмів “Тачки” і “Тачки 2” українською, німецькою та іспанською мовами
за допомогою стратегії доместикації. Оскільки український переклад характеризується
використанням великої кількості різноманітних мовних засобів (суржик, фонетичні девіації,
лінгвокультуреми, крилаті вислови та фразеологізми), то можна говорити не лише про відтворення
ідіолекту, але й про його створення у перекладі.
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