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Аннотация
В статье речь идет о формировании украинской пунктуации в польско-литовский период; сконцентрированно 
внимание на роли устной коммуникации в процессе становления пунктуационных норм обозначенного периода. 
Предмет исследования – грамоты ХІV в. восточнославянских и смежных земель (всего 84) как образцы юриди-
чески-делового стиля древнего украинского языка.
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SYSTEM AND FUNCTIONS OF OLD UKRAINIAN LANGUAGE PUNCTUATION 
(BASED ON THE LETTERS OF XIV CENTURY)

Summary
The article is devoted to the formation of Ukrainian punctuation in the Polish-Lithuanian period; attention to 
the role of oral communication in the development of punctuation rules of the specified period is focused. The 
fourteenth century letters of different Eastern and adjacent lands to them (totally 84) were the object of the 
research, representing legal and business style of ancient Ukrainian language. 
Keywords: ancient Ukrainian language; Ukrainian letters; punctuation; simple, complex, compound punctuation; 
grapheme; text division.
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ОСОБЛИВОСТІ КІНОПЕРЕКЛАДУ ГУМОРУ  
У КОМЕДІЙНОМУ ТЕЛЕСЕРІАЛІ «ДРУЗІ»

Макаренко Ю.Г.
Черкаський державний технологічний університет

Досліджено особливості перекладу гумору у комедійному телесеріалі «Друзі». Визначено основні засоби передачі 
гумору, за допомогою яких перекладач досягає комічного ефекту. Виявлено специфічні культурологічні риси 
національного гумору та його український варіант перекладу.
Ключові слова: кінопереклад, телесеріал, комедія, каламбур, національний гумор, іронія, гег, чорний гумор.

Постановка проблеми. Нині кінопереклад 
знаходиться у центрі уваги українського 

суспільства, оскільки з розвитком кіно, зростан-
ням його популярності та поширенням зарубіжних 
фільмів виникла потреба у якісному українському 
перекладі такої кінопродукції. 

Кінопереклад – це специфічний вид перекла-
дацької діяльності, який донедавна практично не 
існував, адже абсолютна більшість фільмів озвучу-
валася російською мовою, і робилося це не в Украї-
ні. Окрім цього переклад кінофільмів потребує осо-
бливої підготовки від фахівця та підходу [3, с. 54].
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Те-
оретичні засади кіноперекладу досліджувалися 
російською школою кіноперекладу, яка представ-
лена такими іменами як Г. В. Денисова, Д. І. Єрмо-
лович, М. А. Загот, Г. Заргар'ян, Р. В. Іванський, 
П. В. Іванова, Р. А. Матасов, І. А. Наговіцина,  
Т. П. Нєкрасова, П. Р. Палажченко, М. С. Снєткова, 
І. К. Федорова, О. Якіменко та ін. Питання пере-
кладу гумору в кіно досліджували такі українські 
дослідники, як М. Юрковська, Я. Кривонос, В. Де-
мецька, Л. Кравець, Н. Таценко. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Переклад комедійних кіно-
фільмів є актуальною темою досліджень, оскіль-
ки поєднує в собі не тільки питання адекватного 
перекладу та передачі гумору, але й збереження 
певних лінгвістичних, соціальних та культурних 
особливостей фільму-оригіналу, вміння перекла-
дача творчо підійти до перекладу окремих жар-
тів та ситуацій. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є на 
основі наведених прикладів дослідити ключові 
способи перекладу гумору в американському ко-
медійному серіалі «Друзі». 

Виклад основного матеріалу. Кінофільми по-
діляють на декілька жанрів: мелодрама, комедія, 
мюзикл, детектив, бойовик, вестерн, трилер, істо-
ричні, анімаційні фільми тощо. Матеріалом цього 
дослідження є вибірка з американського комедій-
ного серіалу «Друзі» 10 сезону, який за весь час 
свого існування на телебаченні отримав велику 
кількість нагород («Еммі» і «Золотий глобус») і 
підкорив мільйони глядацьких сердець у всьому 
світі. Ця комедія була створена Девідом Крейном 
і Мартою Коуффман і стала найпопулярнішою 
новою комедією ситуацій сезону 1994-95 рр. Вона 
займала восьме місце в рейтингу Нельсона. Герої 
телесеріалу – шестеро молодих людей, що живуть 
в Нью-Йорку і зустрічаються в сусідньому кафе, 
Рейчел, Моніка, Фібі, Джо, Чендлер і Росс. Імена 
цих персонажів відомі телеглядачам всього світу. 
Жоден комедійний серіал в історії американського 
кіно не користувався такою популярністю.

Отже, аби краще розуміти гумор цих молодих 
людей у серіалі, варто звернути увагу на їх рід 
заняття та оточення. Рейчел Карен Грін – ен-
тузіастка моди, яка розпочинає свою кар'єру як 
офіціантка в кав'ярні, але згодом займає посаду 
в управлінні компанією Bloomingdale's і пізніше в 
Ralph Lauren. 

Моніка Геллер (пізніше Геллер-Бінг), стає 
шеф-кухарем в ресторані Javu. 

Фібі Буфе (пізніше Буфе-Хенніген), ексцен-
трична массажистка і музикант. 

Джозеф (Джої) Френсіс Трібіані, актор, який 
стає знаменитим його роллю в «Днях нашого жит-
тя» як доктор Дрейк Реймор. 

Чендлер Мюріель Бінг, працює по статистично-
му аналізі і повторній конфігурації даних для ве-
ликої багатонаціональної корпорації. Пізніше вла-
штовується працювати в рекламному агентстві та 
одружується з давньою подругою Монікою Геллер. 

Росс Геллер, старший брат Моніки, палеонто-
лог, що працює в музеї Доісторичної Історії і піз-
ніше професор палеонтології в нью-йоркському 
Університеті.

Довкола цієї міцної компанії будується нескін-
ченна кількість різних історій: у друзів трапляють-
ся романи, вони сваряться і миряться. Але молодь 
не може бути до кінця серйозною та стриманою, 
тож друзі не пропускають нагоди пожартувати, а 
почуття гумору у них відмінне.

Аби кінофільм став кінокомедією у ньому вико-
ристовуються мовні та позамовні засоби створення 
ефекту комічного, які є домінантою всього кіно-
твору. Тому мовні засоби, як правило, включають 
стилістичні, синтаксичні та лексичні елементи. До 
позамовних засобів належать міміка та жести.

Використання стилістичних фігур є визначаль-
ною рисою комічного у серіалі «Друзі». Стилістич-
ні засоби включають алегорію, алюзію, антитезу, 
зведення до абсурду: перебільшення(гротеск, гі-
пербола, карикатура, пародія, травестія, фантас-
тика, шарж), применшення (літота), градація, змі-
шання стилів або ж невідповідність мовного стилю 
ситуації, іронія, метафора, неправильне порівнян-
ня з тим, що не має жодних спільних ознак, несу-
місність понять в одному ряді, нісенітниця, оксю-
морон, парадокс, паралелізм, передражнювання, 
приголомшливі епітети [5, с. 19].

 Досить часто комедійний ефект у серіалі до-
сягається за допомогою каламбурів та обігрувань 
значень. Це можна проілюструвати ситуацією, 
коли Чендлер, Фібі та Моніка знаходяться у готелі 
з доволі тонкими стінами, через які можна почути, 
що відбувається у сусідній кімнаті. Припавши до 
стіни, вони з'ясовують, що Рос зраджує Рейчел з 
подружкою Джої. Діалог Моніки з Фібі є яскравим 
прикладом:

Monica: I am not sure about this. 
Rachel: Yeah? You're right!
Monica: I am not sure it's the best way to hear 

everything! Get me a glass! [01:14].
Моніка: Ні, так не можна!
Фібі: Правильно. Нас це не стосується. 
Моніка: Ти не правильно зрозуміла. Я погано 

чую. Дайте склянку! [1:15].
При перекладі цього діалогу було застосовано 

прийом конкретизації, коли «the best way to hear 
everything» переклали реплікою «Я погано чую». 

Іноді щоб досягти адекватності перекладу кіно-
комедії, перекладачеві не достатньо використову-
вати ті ж мовні засоби, що і у першотворі, оскільки 
може постати проблема неперекладності та без-
еквівалентності. Це стосується тих ситуацій, коли 
мова йде про національний гумор чи соціокультур-
ні реалії, які не будуть мати бажаного комічного 
ефекту. Більш того, вони будуть незрозумілими. 

В іншій ситуації, коли друзі намагаються пере-
конати Рейчел та Джої не зраджувати своїх коха-
них, Джої реагує на це так: «You're a pain in my 
ass, Geller!» [08:04] – «Гелер, ти як бельмо на оці!» 
[08:04].

Лайливу, грубу розмовну лайку переклали за 
допомогою, українського фразеологізму з менш екс-
пресивним забарвленням. Комічний ефект у першо-
творі досягається саме завдяки цьому виразу, однак 
в українському перекладі така типова американська 
реалія була б не доречною, оскільки вираз такого 
типу не притаманний українській культурі. 

Інша комічна ситуація досягається за допо-
могою іронії. Через високу вологість на острові у 
Моніки скуйовджене волосся. Їй довелося зверну-
тися до салону, аби хоч якось «приборкати» своє 
волосся. Однак її зачіска всеодно виявилася не 
кращим рішенням проблеми. Дредлоки, які їй зро-
били у перукарні, вочевидь, виявилися недореч-
ними, оскільки їх носять представники молодіжної 
субкультури, зірки. Чарлі, колега Роса, кидає ре-
пліку: «It's something. You go, girlfriend!» [12:01] –  
«Це дуже круто! П'ять балів!» [12:04]. «You go, 
girlfriend!» – це розмовна фраза, що означає «Ти 
молодчина, подруго!» Перекладач адаптував її 
зважаючи на професійну приналежність Чарлі. 
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Інший приклад іронії та гротеску. Друзі повер-

таються з відпочинку на Барбадосі і Джої питає 
Чендлера та Росса, як йому летіти з Чарлі, після 
того як вони розбіглися. На що Чендлер відповідає: 
«Yeah, It's almost as if Air Barbados doesn't care 
about your social life» [12:39] – «Ну, таке вражен-
ня, що Air Barbados начхати на твоє особисте 
життя». [12:04]. В українському перекладі було 
використано більш експресивний еквівалент «на-
чхати», аби підкреслити комічність ситуації. 

У серіалі досить часто застосовується такий 
прийом як гег, коли ситуація стає нарочито без-
глуздою через недомовки героїв чи нерозуміння 
ситуації. Зокрема, у літаку Рейчел просить Джої 
поговорити з Россом про їхні стосунки. Однак 
Джої так і не наважується пояснити все друго-
ві, натомість каже, як важлива йому їхня дружба. 
Рейчел, вважаючи, що Джої все розповів Россу 
намагається також поговорити про це. Це призво-
дить до комічної ситуації, оскільки вони говорять 
про різні речі.

Ross: I am so excited about this. [17:18]
Rachel: Really? Excited? [17:22]
Ross: What, are you kidding? I have had some 

very dirty dreams about this. [17:23] 
Росс: Я такий радий. [17:19]
Рейчел: Серйозно? Ти радий? [17:23]
Росс: Ще б пак! Це здійснення моїх еротичних 

снів! [17:29] 
Інший гумористичний прийом – це чорний гу-

мор, за допомогою якого досить органічно та до-
тепно висміюються буденні життєві негаразди. 
Прикладом може слугувати сцена, коли Рейчел 
приносить спільну з Россом дитину до нього на 
вихідний, як це прописано за контрактом. Днем 
раніше донька була у бабусі Рейчел. Росс бере ди-
тину на руки і запитує: «Did she gaive you a bottle 
of antidepressants again to use as a rattle?» [21:08] – 
«Вона знову замість брязкальця підсовувала тобі 
антидепресанти?» [21:12]. На що Рейчел дає таку 
відповідь: «That was one time, Ross, and they were 
only, like, five milligrams» [21:14] – «Росс, це ста-
лося лише раз. І вони були слабенькі». [21:18]. При-
кметним є те, що автор акцентує увагу на тому, що 
антидепресанти мали слабку дозу заспокійливого. 

Ще один приклад чорного гумору у серіалі бу-
дується на використанні розмовних дитячих слів 
з метою акцентувати увагу на серйозній пробле-
мі безплідності пар. Чендлер та Моніка приходять 
до подружжя, яке всиновило дитину, аби отримати 
консультацію щодо необхідних документів та про-
цедур. Чендлер починає розмову у такий спосіб: 
«So a lot of malfunctioning wee-wees and hoo-hoos 
in this room, huh?» [9:20]. – «У цій кімнаті зібра-
лися люди, у яких не все працює» [9:19]. Англійське 
слово «wee-wee» означає «пі-пі» і використовується 

у розмові з дітьми, а слово «hoo-hoo» означає «ого-
го!» для вираження радості і подиву. При перекладі 
автор використав узагальнення, яке досить влучно 
відобразило сутність сказаного і абсолютно не змен-
шило комічності ситуації, а навпаки, підсилило. 

Оскільки герої серіалу молоді люди, то у своє-
му спілкуванні вони часто використовують лайли-
ві слова. Так, Фібі, коментуючи негідну поведінку 
Чарлі використовує розмовні лайливі слова, які в 
оригіналі звучать «м'якше», ніж в українському 
перекладі: «Oh? That tart! Floozy! Giant!» [1:0]. – 
«Шльондра! Хвойда! Маніячка!» [1:05]. 

Слово «tart» має значення «розпусна жінка», 
«floozy» означає «ненаситна жінка», та «giant» – 
«гігант». Як бачимо, перші два слова мають май-
же однакове значення. Для надання колоритності 
та експресивності перекладач використовує слова 
«шльондра», «хвойда» та «маніячка».

І навпаки, подібна ситуація виникає, коли Фібі 
пояснює колишній дівчині Майка, що він її кинув. 
Ображена цим фактом вона в гніві так висловлю-
ється про нього: «Scrow you, Mike. You're a coward 
and a bastard and I hope yo rot in hell!» [24:03]. – 
«Пішов ти, Майк! Ти, підлий боягуз! Гори у пе-
клі!» [24:38]. При перекладі цих реплік перекладач 
українською мовою використав менш експресивно 
забарвлені вирази, ніж в оригіналі. 

Інший цікавий прийом – каламбур. Фібі зу-
стрічається у кав'ярні з колишнім чоловіком, який 
привів дітей на побачення з нею. Він розповідає 
про життя дітей і про те, які вони дотепні, наво-
дячи приклад жартів, які діти вигадують: «What's 
green and says «Hey, I'm green?» [13:03]. – «Що зе-
лене і називає себе жабою?» [13:05]. – «A talking 
frog» [13:08]. – «Жаба, що вміє говорити» [13:08]. 
Як бачимо, переклад такого жарту не викликав 
труднощів, оскільки був зроблений дослівно при 
цьому якість жарту не була втрачена.

Висновки і пропозиції. Таким чином, вищена-
ведені приклади дають змогу узагальнити, що се-
ред основних засобів відтворення гумору у серіалі 
«Друзі», найчастіше використовується чорний гу-
мор, гротескні фарсові ситуації, геги, обігрування 
значень, чорний гумор. З одного боку, автор вико-
ристовує такі українські еквіваленти, які звучать 
навіть більш експресивно, ніж в оригіналі, аби не 
втратити комічного ефекту. З іншого – замінює 
більш експресивні одиниці першотвору, зазвичай 
лайку та непристойні висловлювання, на нейтраль-
ні при цьому не зменшуючи комедійності твору.

Отже дослідивши способи перекладу гумору 
у комедійному серіалі «Друзі», можна виокреми-
ти проблеми для подальшого дослідження, такі як 
варіативність українського перекладу, збережен-
ня національного гумору іншої культури, викорис-
тання авторських оказіоналізмів і т. ін. 
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ПЕЙЗАЖ І ПОРТРЕТ У ФЕНТЕЗІЙНОМУ СВІТІ  
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У статті з'ясовано особливості ролі пейзажу та портретної характеристики героя у фентезійному міфосвіті 
англійського письменника Дж. Толкіна та його російського послідовника Н. Перумова. Виявлено естетичні та 
стилістичні відмінності використання цих компонентів у досліджуваних фентезійних текстах. Звернено увагу на 
типологію портретних та пейзажних характеристик у «Володарі перснів» та «Персні темряви».
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ОСОБЕННОСТИ КИНОПЕРЕВОДА ЮМОРА 
В КОМЕДИЙНОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «ДРУЗЬЯ»

Аннотация
Исследованы особенности перевода юмора в комедийном телесериале «Друзья». Были определены основные 
средства передачи юмора, с помощью которых переводчик достигает комического эффекта. Выявлены специфи-
ческие культурологические черты национального юмора и его украинский вариант перевода. 
Ключевые слова: киноперевод, телесериал, комедия, каламбур, национальный юмор, ирония, гэг, черный юмор.
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PARTICULARITIES OF HUMOUR TRANSLATION IN COMEDY TV SERIES «FRIENDS»

Summary
The article deals with the peculiar features of humour translation in comedy TV series «Friends». It discusses the 
basic means of achieving comic effect in translation. The specific cultural particularities of national humour are 
analyzed and their Ukrainian translation.
Keywords: film translation, TV series, comedy, pun, national humour, irony, gag, black humour.

Постановка проблеми. У сучасній літерату-
рознавчій науці помітна активізація уваги 

до фентезі як продуктивного жанру. Таке заці-
кавлення зумовлене широкою творчою діяльністю 
митців слова від початку XX ст. і до сьогодні. Ще 
з 50-х років минулого століття британський пись-
менник, професор Оксфордського університету 
Дж. Толкін опублікував трилогію «Володар перс-
нів», у якій органічно поєднав оригінальну міфоло-
гічну систему й авторський погляд на сучасність. 
Стиль і проблематика твору слугували прикла-
дом для численних послідовників зі Сполучених 
Штатів Америки, зосібна, У. Ле Гуїн, Р. Желязни,  
Р. Джордана, Т. Вільямса, Т. Гудкайнда; з Росії – 
Н. Перумова, Н. Васильєвої. 

Враховуючи специфіку означеного художнього 
дискурсу, фентезійний міфосвіт, на наш погляд, 
можна схарактеризувати також через пейзажно-
портретні описи об'єкта вивчення.

Аналіз останніх досліджень. Пейзаж і портрет 
як найбільш універсальні компоненти художнього 
дискурсу становлять науковий інтерес для дослід-
ників. Про це свідчать праці О. Галича, В. Назарця, 
Є. Васильєва [4], А. Ткаченка [16], Л. Петрухіної 
[8], О. Малетіної [6] та ін. 

Пейзаж – це «опис, зображення природи за 
допомогою художніх виражальних засобів; зо-
браження певної місцевості» [9, с. 722]. Поняття 
розглядається у системі літературних образів по-

руч з іншими – персонажем, літературним геро-
єм, інтер'єром, його називають образом природного 
оточення персонажів, картиною природи, визна-
чають основні функції цього образу [4]. На думку,  
А. Ткаченка, у художньому тексті «пейзаж набу-
ває найрізноманітніших функцій – романтичної, 
символічної, реалістичної, імпресіоністичної, модер-
ністської» [16, с. 188]. Особливо це помітно у фен-
тезі – ситетичному жанрі. Розуміючи дефініцію до-
сліджуваного поняття як зображення природи на 
матеріалі мистецтва слова, Л. Петрухіна визначає 
дві позиції щодо його вербального втілення – пей-
заж або посідає визначене місце у творі, або наявний 
у ньому імпліцитно. Це зумовлено авторською кон-
цепцією, яка відображає двоїстий характер пейза-
жу, що віддзеркалює об'єктивність і суб'єктивність 
теми природи у творі. Адже художній текст є за-
жди другою реальністю. Природа виступає ніби по-
середником між автором і читачем, бо й сама мова 
природи – наочна, демократична, багатозначна [8]. 
Класифікуючи типи пейзажу, дослідниця серед за-
фіксованих різновидів виділяє також фантастичний, 
під яким розуміє «продукт творчої фантазії автора, 
його «інтелектуальні спекуляції»; такі пейзажі не 
лише передають зовнішній вигляд об'єкта, а й слу-
жать для створення особливого настрою – піднесе-
ного, загадкового» [8, с. 130]. Додамо, що пейзажі у 
творах фентезі виконують не лише згадані функції, 
вони є своєрідними маркерами певних художніх об-
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