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Аудіовізуальний переклад (АВП), хоча і є відносно новим явищем на теренах пере-
кладознавства, однак протягом двох останніх десятиліть АВП полишив периферію 
цієї галузі прикладної лінгвістики та наблизився до її центру. Першою формою АВП 
можна вважати переклад титрів у “німому кіно”, однак потреби у такого роду пере-
кладі значно зросли з появою звукового кіно у 1920-х (з метою забезпечити вимоги 
експорту, особливо для кіноіндустрії Сполучених Штатів). Численні форми перекла-
ду було випробувано, навіть версії з перекладом на декілька мов однієї кінокартини. 
Зрештою субтитри та дубльований переклад виявилися найбільш ефективними фор-
мами. Вибір поміж цих двох форм визначався економічними, ідеологічними та праг-
матичними чинниками у країні цільової мови перекладу. Перші публікації, що дослі-
джують АВП, відносяться до середини 1950-х та 1960-х рр., однак справжній інтерес 
до цієї галузі вперше спостерігаємо на початку 1990-х років минулого століття.

1. Які види перекладу охоплює аудіовізуальний переклад?

На сьогоднішній день субтитрування та дублювання вважаються двома основни-
ми видами АВП; третім видом є закадровий переклад (Див. Закадровий переклад й 
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дублювання* (Voiceover and dubbing)). Однак зростання та поширення аудіовізуаль-
ної продукції наприкінці XX сторіччя підштовхнуло до відповідного зростання видів 
АВП й, зрештою, численних міждисциплінарних досліджень. Події, що здебільшого 
вплинули на розвиток аудіовізуального перекладу, включають процеси глобалізації у 
сфері розповсюдження аудіовізуального продукту та виробничих систем, фінансову 
інтеграцію телекомпаній та кіноіндустрії, оцифровування (тобто появу DVD техно-
логій, що дозволяє використання на одному диску різноманітних видів перекладу), та 
пов’язані із цим технологічні процеси, такі як розширення Інтернет простору, розпо-
всюдження бездротових технічних новинок, таких як мобільні телефони, iPodи і т.п. 
Розвиток цих процесів та їх технологічних потужностей для постачання готових про-
дуктів призвели до розширення цільових аудиторій (та їх “вузької направленості”), 
а нещодавно, й надання користувачам можливості брати активну участь у перекладі 
певних аудіовізуальних продуктів (Gambier 2003). Ці новіші форми АВП є варіаціями 
попередніх форм та/або новими процесами, які мають схожі риси із іншими, поді-
бними типами перекладу. Новими видами є суртитри для сцени (Mateo 2007), суб-
титри для людей з вадами слуху (SDH) (Neves 2009) та їх підвид – “живі” субтитри, 
що розпізнають мовлення, а також внутрішньомовні субтитри, які знижують відсо-
ток відмінностей у межах однієї мови (Remael et al. 2008). Аматорське субтитрування, 
або фенсаб, та аматорське дублювання – це форми перекладу, створені користувача-
ми (UGT); Інтернет користувачі створюють субтитри чи дубльований переклад улю-
бленої продукції, таким чином, кидаючи виклик комерційному виробникові (Nornes 
2007). Фактично, з 2009 року YouTube пропонує своїм користувачам обирати варіан-
ти субтитрів за власним бажанням. Близьким до дублювання є аудіоопис (AD) для 
осіб, позбавлених зору (Braun 2008), який трансформує основну візуальну інформа-
цію певного аудіовізуального продукту у вербальний коментар між діалогами філь-
му, іноді у поєднанні з аудіосубтитрами (AST), адаптованою акустичною версією 
субтитрів. Мовна локалізація відео ігор, яка поєднує аудіовізуальні форми – субти-
трування або дублювання, з елементами локалізації, може вважатися абсолютно но-
вою формою у цій сфері. Зрозуміло, що розповсюдження видів АВП та технологічний 
розвиток пов’язані з появою великої кількості нових середовищ (музеї, оперні театри, 
залізничні вокзали, тощо), де використовують АВП.

2. Єдність між різновидами: спроба структурувати галузь й тему 
дослідження

Багато форм АВП, як і інші види письмового та усного перекладу, все ще оспо-
рюють виклик щодо передачі тексту мови оригіналу мовою перекладу. Однак, аудіо-
візуальні тексти, на відміну від “традиційних” друкованих текстів, зазвичай корис-
туються двома типами знаків та двома різними каналами зв’язку. Вони складаються 
з аудіо-вербальних знаків (виражених словами), аудіо-невербальних знаків (усі інші 
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звуки), візуально-вербальних знаків (будь-яке повідомлення у письмовій формі) та 
візуально-невербальних знаків (усі інші візуальні знаки) (Див. Zabalbeascoa 2008: 24; 
Delabastita 1989). Різні знакові системи вступають у взаємодію та разом складають ау-
діовізуальний текст – структуру складнішу за просте складання її частин. По-перше, 
відносна значимість кожної системи може варіюватися. По-друге, навіть вербальний 
компонент аудіовізуального тексту не є “чисто” вербальним: його форма визначаєть-
ся системами знаків, що оточують її. Насправді, інтеграція вербального компоненту в 
складну знакову систему, яку було створено для перегляду, слухання чи, іноді, читан-
ня, закінчується тим, що цей компонент набуває гібридної форми, тобто такої, що не 
є ані чисто письмовою, ані чисто усною. Крім того, оскільки мова варіюється за її ви-
користанням та жанром, мову АВП у жодному випадку не можна назвати незмінною 
сутністю (Freddi & Pavesi 2009: 32).

Як розширення, так і збільшення ступеня спеціалізації у практиці та теорії АВП 
призвели до різних перейменувань цієї сфери й нових тлумачень у практиці та теорії, 
пов’язаних з даною тематикою. Терміни переклад фільмів та кінопереклад були серед 
перших, однак, із часом виявилось, що вони не охоплюють усі види перекладу, осо-
бливо ті, що стосуються перекладу для телебачення та DVD, разом із різноманітними 
програмами (наприклад, ток-шоу), які не є фільмами у строгому сенсі. Термін екран-
ний переклад є більш широким й охоплює переклади для великої кількості “екранів”, 
які виробляються на сучасному аудіовізуальному ринку. Однак цей термін обіймає й 
локалізацію* (Localisation), яка не є обов’язковою формою АВП. Більш того, екранний 
переклад не включає суртитри для сцени, незважаючи на те, що суртитри (або супер-
титри, американський термін) утворює частину тексту, яка складається з зазначених 
вище знакових систем й каналів зв’язку. Ще один термін, (мульти)медійний переклад 
(Gambier & Gottlib 2001), може включати переклади для сцени, а також різні форми 
екранного перекладу та вочевидь відсилає до великої кількості медіа та  інших дже-
рел, якими користуються сьогодні для здійснення комунікації як на світовому, так 
і на місцевому рівнях. Нещодавно з’явився новий термін, який трапляється час від 
часу, – мультимедійна локалізація. Поява SDH (субтитри для людей з вадами слуху), 
AD (аудіо опис) у дослідницькій сфері наштовхнули деяких дослідників на думку ви-
значити АВП як форму медіа доступності, таким чином розширюючи поняття термі-
ну “переклад” до більш широкого поняття, що передбачає передачу звуків чи образів 
словами (Diaz Cintas et al. 2007). На момент написання цієї статті термін аудіовізуаль-
ний переклад є найбільш поширеним у цій галузі. Цей термін використовують на по-
значення різноманітних компонентів, які мають відношення до типу тексту, що ми 
детально вивчаємо; хоча він не вказує однозначно на інтерактивний компонент муль-
тимедія, він його і не виключає.

Головною проблемою такого розширення є складність у окресленні сфери АВП. 
Беручи до уваги чотири конститутивні риси текстів АВ(П) (Див. вище), Забалбис-
коу (Zabalbeascoa 2008: 29) пропонує спосіб відображення об’єкту вивчення АВП, 
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розмістивши “аудіовізуальні тексти, їх види та підвиди [...] у площині згідно таких 
координат: градієнта, яка позначає наявність (кількість та значимість) вербального 
зв’язку пропорційно до інших семіотичних форм виразу; [та] інша градієнта, що ви-
значає відносну значимість звуку аудіо каналу по відношенню до візуальних знаків”.

Ділянка, найближча до центру двох градієнт – це сфера, у якій спостерігаємо най-
більш прототипові приклади аудіовізуальних текстів (тобто тексти, у яких як аудіо-, 
так і візуальні канали, а також вербальні й невербальні коди активно продукують 
значення). Просуваючись від центру (у будь-якому напрямку), один канал зв’язку та/
або знакова система набуває добре окреслених рис. Така гнучка схема дозволяє кла-
сифікувати усі існуючі й майбутні аудіовізуальні тексти та їх переклади як більш або 
менш прототипові, і виключає упущення потенційно цікавих нових видів у цій сфе-
рі. Також, схема може об’єднувати або забезпечувати зв’язок із текстами (наприклад, 
мультфільми), які мають вербальні та візуальні компоненти, але у них бракує аудіока-
налу (Kaindl & Oittinen 2008).

Zabalbeascoa (2008: 29)
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+ аудио + визуальний

3. Аудіовізуальний переклад та перекладознавство
Мультимодальна або семіотична природа АВП поставила перед ученими питання 
про те, чи дійсно АВП є формою перекладу. Розуміння АВП як форми “обмеженого” 
перекладу, де інші знакові системи обумовлюють вибір перекладача, сприяли такій 
точці зору. До обмежень відносять: у дублюванні – необхідність різних форм синхро-
нії між текстом та образом/звуком; у субтитруванні – необхідність компресії, пере-
фразування й адаптації мовлення до гібридної форми написання. Однак сьогодення 
вимагає повернення до цього дискусійного питання. У перекладознавстві XXI сто-
ліття намічається поворот у напрямку аудіовізуалізації. Спочатку перекладознавство 
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обмежувалося біблійним та літературним (художнім) перекладом. Значно пізніше 
з’явилися переклади інших типів текстів, хоча перекладацька традиція лишалася ві-
рною перекладу вербальних текстів на цільову мову або, за визначенням Якобсона, 
міжмовному перекладу або власне перекладу (Jakobson 959–2000). Якобсон також 
першим вживає терміни внутрішньомовний переклад (або перефразування) та між-
семіотичний переклад (або трансмутація) відносно відповідних сфер, але його тер-
мінологія також відносить ці терміни й до периферії перекладу. Сучасний наплив 
різних форм текстової продукції, наявність образу та/або звуку у текстах практично 
унеможливили дотримання такої обмеженої концепції перекладу. Це також зближує 
переклад та інші форми продукування тексту, а також прискорює перехід одних видів 
АВП у інші або призводить до включення певних видів АВП (субтитрування, аудіоо-
пис (AD), субтитрування для людей з вадами слуху (SDH) тощо) у інші комунікативні 
обставини, наприклад у локалізацію вебсайтів.

Складно передбачити чи превалюватиме тенденція щодо розширення концепції 
перекладу з метою охопити різні види АВП над протилежною тенденцією, що про-
понує нові терміни (наприклад, локалізація, технічна комунікація та мультиме-
дійна локалізація (Див. вище), які мають на меті звести переклад до однієї ланки у 
межах більшого комунікативного ланцюга. Це залежатиме не лише від вибору вчених 
та політики університетів, але також від політичного та економічного розвитку, що 
і визначатиме ринок перекладу. Більшість форм АВП завжди залучали певну форму 
співпраці, роблячи перекладачів АВП та їх працю залежними від агентів у процесі 
виробництва. Новий технічний та соціо-економічний розвиток пришвидшує цей 
процес, що іноді шкодить статусу перекладача та умовам праці, фокусуючись на кіль-
кості, а не якості.

4. Напрямки дослідження

Тенденції, описані у попередніх розділах становлять чималий виклик для дослідни-
ків, продукуючи велику кількість цікавого матеріалу. Численні збірки статей про-
понують достойні огляди сучасних й актуальних тем дослідження (Див. Diaz Cintaz 
2009: Gambier 2003, 2008; Lavaur & Serban 2008; Orero 2004; Remael & Neves 2007). Крім 
того, як можна впевнитись, ознайомившись із Інтернет-джерелами, університети Єв-
ропи пропонують академічні програми навчання та можливості проведення дослі-
дження у сфері АВП.

Деякі вчені говорять про нестачу всеохоплюючої теоретичної бази у галузі АВП, 
хоча не можна не замислитися над тим, чи така теорія взагалі становитиме якусь ко-
ристь. Не зважаючи на міждисциплінарний характер, що характеризує дослідження 
у сфері АВП сьогодні, рамки, у межах яких проводиться, й до тепер, більшість роз-
відок у цій галузі стосуються дескриптивного перекладознавства, полісистемної тео-
рії та, нещодавно, функціонального перекладознавства (останнє особливо стосується 
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локалізації відеоігор (O’Hagan 2009). Такі розвідки стимулюють розвиток дескрип-
тивних теорій (наприклад, Zabalbeascoa 2008; Chaume 2004). Дослідники продовжу-
ють використовувати (іноді, у новому світлі) методи дослідження та концепції із 
різних лінгвістичних дисциплін (включаючи прагматику, лінгвістику тексту та ког-
нітивну лінгвістику), але поєднують їх, залежно від конкретного дослідження, із ме-
тодами дослідження у сфері літератури, (експериментальної) психології, розвідок у 
кінематографічній галузі, статистиці, рецептивній теорії, антропології, історії, дидак-
тиці тощо. Це є результатом усвідомлення того, що вивчення лише вербального ком-
поненту АВП не є достатнім, і що аудіовізуальні медіа мають неоціненний соціальний 
та ідеологічний вплив (наприклад, дослідження у галузі цензури АВП), що заслуговує 
на подальше глибинне вивчення предмету. Розвідки поступово почали рухатися від 
вивчення конкретних випадків у сторону корпусного підходу, уможливлюючи, таким 
чином, розширення дослідження знакових систем (цифрових) аудіовізуальних тек-
стів. Більш того, системи реєстрації та окулографії (айтрекінгу, від англ. eye-tracking) 
пропонують нові перспективи для квантитативного аналізу. Загалом, оцифровка та 
Інтернет допомагають проведенню досліджень, підвищуючи доступність аудіовізу-
альної продукції та їх компонентів (наприклад, сценаріїв) та сприяють циркуляції 
доступного аудіовізуального програмного забезпечення для освіти, виробництва, 
аналізу та видання. АВП, напевне, є й залишиться, як би його не називали, цікавою 
сферою дослідження.
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1. Вступ

Якщо багатомовність – “одночасне функціонування двох чи більше мов” (у тексті, в 
індивідуальному мовленні чи в суспільстві загалом), а переклад традиційно – “заміна 
однієї мови іншою”, згідно з твердженням Реньє Ґрутмана (Grutman 2009: 182), то пе-
реклад і багатомовність перебувають у дуже складних відношеннях. Хоча в центрі ба-
гатомовності знаходимо переклад, дивно, що донедавна переклад та багатомовність 
рідко досліджувалися у взаємозв’язках, і Ґрутман у 2009 році продовжує дотримува-
тися чіткої дихотомії між ними. Одначе протягом останнього десятиріччя на зв’язки 
між багатомовністю та перекладом звернули увагу деякі науковці. Недавні публікації 
охоплюють чимало ділянок та тем  – художній переклад, аудіовізуальний переклад, 
локалізація, мовне планування, усний переклад для потреб громади, мовну політи-
ку і т. д.  – і велику кількість країн, і регіонів, і суспільних інститутів  – Австралію, 
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Південно-Африканську Республіку, Нігерію, Ізраїль, Організацію Об’єднаних Націй, 
Європейський Союз тощо. Наступні розділи присвячені складним взаємовідносинам 
між перекладом та багатомовністю на рівні текстів, інститутів та суспільства, рівнях, 
які, звісно, в дійсності щільно переплітаються.

2. Багатомовні тексти

Дослідження багатомовності як одночасної наявності двох чи більше мов у тексті най-
частіше, як стверджує Ґрутман (Grutman 1997), стосується художніх текстів. Художня 
багатомовність набуває різноманітних форм відповідно до розміру (одне слово або ж 
цілі абзаци) та до типу вжитих іноземних слів (діалект, соціолект, іномовні вкраплен-
ня і т.д.). Багатомовність може виконувати різноманітні функції при побудові сюжету, 
характеру дискурсу, при наслідувані і т.д., як стверджує Мадлен Стретфорд (Stratford 
2008). Хоча художня багатомовність – історична реальність, та передусім романтична 
ідеологія  – “одна мова і одна література для однієї нації” сприяла лояльності пись-
менників до їхньої національної мови і зумовила негативне ставлення до змішування 
літературних мов. Починаючи з 1980-х рр., головним чином як результат постколо-
ніальних досліджень, багатомовність, згідно з Рейне Мейлартс (Meylaerts 2006), роз-
глядається як джерело інновацій. Як твердить Пол Бандія, багатомовний художній 
текст створює умови для міжмовної творчості чи продовження процесу перекладу, 
що сприяє перекладацьким ефектам у тексті (Bandia 1996). Заради одномовного чита-
ча іншомовні вкраплення часто супроводжуються внутрішньотекстовим перекладом. 
Оскільки переклад є в самому тексті, а не тільки між текстами, літературна багато-
мовність, таким чином, кидає виклик традиційному визначенню перекладу як заміни 
одного тексту мовою А іншим текстом мовою Б.

Дослідження перекладу багатомовних художніх текстів набуло поширення та 
уваги у перекладознавстві, зокрема у працях Дірка Делабастіти і Реньє Ґрутмана 
(Delabastita & Grutman 2005). Як стверджує Міріям Суше (Suchet 2009: 151), ці дослі-
дження “підірвали традиційну дихотомію тексту-джерела проти цільового тексту, 
так як і багато інших суттєвих понять, таких як вірність і еквівалентність”. Таким 
чином, відкрились деякі “слабкі місця” у перекладознавчих моделях. Одначе, зв’язок 
між перекладом і багатомовністю часто зумовлено проблемами перекладу і навіть не-
перекладності. Які б не були проблеми перекладу багатомовних текстів (а що про-
блеми виникають, то це – безсумнівно), такий підхід не може виправдати специфіки 
самого явища (по суті, будь-що може бути проблемою в перекладі і можна до будь-
чого застосувати проблемний підхід). З погляду методології, це явище демонструє, 
що не-переклад – так як і переклад – є сумнівною передумовою еквівалентності між 
“оригіналом” і “перекладом”. У результаті дихотомія “перекладне” і “неперекладне” 
відроджує ілюзії вірності, автентичності і зрозумілості, що їх відкинули постмодерні 
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течії у філософії мови. Ми неповністю розуміємо тексти, багатомовні і одномовні, пе-
рекладені і неперекладені..

3. Переклад в багатомовних організаціях

Відношення між перекладом і багатомовністю не обмежуються тільки літературними 
текстами, а поширюються також на міжнародні офіційні та приватні організації су-
часного глобального світу, згідно з поглядами Артуро Тозі та Роберта Спранґа (Tosi 
2003, Sprung 2000). В межах цих інститутів письмова та усна комунікація, внутрішня 
і зовнішня, є в абсолютній більшості багатомовна і є об’єктом різновекторного пере-
кладу. Перекладений, цільовий текст втрачає свій перекладний статус і функцію як 
“(одномовний) оригінал”: він перестає бути (принаймні, видаватися) перекладом. По-
няття “текст-джерело” відносно “цільового тексту”, “оригіналу” стосовно “перекладу” 
виявляються недостатніми, цілком оманливими категоріями, оскільки кожен текст 
є колаж із багатьох текстів різними мовами на часто продовжному перекладацько-
му ланцюжкові. На думку Ентоні Пима (Pym 2008), міжнародні організації мають три 
можливості вибору своєї комунікаційної стратегії: 1) організація функціонує, вико-
ристовуючи одну або дві мови, “заставляючи мовлян інших мов вивчити і вживати 
ці дві мови” (Pym 2008); 2) багатосторонній переклад: “усі мови перекладаються всі-
ма іншими мовами” (Pym 2008); 3) організація функціонує в одній чи двох мовах у 
межах професійної міжкультури, тоді як переклад обмежується до спілкування між 
професійною міжкультурою і однокультурністю клієнта. Друга стратегія була б стра-
тегією Європейського Союзу. Третя стратегія є “напрям не тільки міжнародних не-
прибуткових організацій, але також найбільших багатонаціональних ринкових відно-
син” (Pym 2008). Тут переклади використовуються, щоб зберігати світ багатомовним, 
тобто складеним із одномовних клієнтів / споживачів, кожен з яких обслуговується 
своєю рідною мовою. Оскільки сьогоднішні клієнти / споживачі  – мобільні й бага-
томовні, багатонаціональні ринкові стратегії залишаються натхненими давньою ро-
мантичною ідеологією людей, що використовують одну (національну) мову в межах 
однієї (національної) території.

4. Переклад і багатомовні суспільства

Переклад і багатомовність також нерозривно пов’язані на рівні мовної політики сус-
пільства (García González 2004; Cuvelier et al. 2007). Які стратегії владні структури за-
стосовують для спілкування зі своїми громадянами, є ключовим питанням і для вла-
ди, і для громадян. В усьому світі державній владі постійно доводиться взаємодіяти 
із багатомовним населенням, чи то з історичними національними меншинами, чи з 
новими іммігрантами. Оскільки демократичні суспільства в усьому світі засновані на 
ідеалі участі всіх громадян у житті суспільства, і оскільки ця участь передбачає, між 
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іншим, право громадян спілкуватися з владою, то сприятливі мовна і перекладацька 
політики є життєвою потребою для виживання будь-якого демократичного суспіль-
ства. Це саме є суттєвим чинником для ідентичності та  інтеграції меншин та іммі-
грантів. Узаконені (офіційні) мови (загалом, їх звуть національними мовами) дають 
їм право голосувати, навчатись у школі, одержувати офіційні документи від влади 
тощо. Згідно з Мейлартс, державна влада має чотири можливості вибору для спіл-
кування зі своїми громадянами (Meylaerts 2009 & 2011): 1. Повна інституційна одно-
мовність (одна національна мова) і повна відсутність перекладу, часто за допомогою 
юридичних заборон перекладати мовами меншин або мігрантів (див. примітку 1). 
Такою була, наприклад, ситуація на початку XIX віку у Бельгії, де французька мова 
була єдиною офіційною мовою в адміністрації, армії, сфері права, тоді як офіційні пе-
реклади голландською мовою були заборонені законом. Не-переклади зобов’язують 
національні меншини або мігрантів ставати (більш) багатомовними, тобто вивчати 
державну мову і вживати її при спілкуванні з владою. Через одне або два поколін-
ня офіційна мова може замінити колишні мови національних меншин або мігрантів, 
таким чином усунувши їх багатомовність. Прихильники такої політики вважають її 
сприятливою для емансипації та  інтеграції меншин та мігрантів. Її опоненти твер-
дять, що вона – дискримінаційна і веде, згідно з Кристіною Шеффнер (Schäffner 2008), 
до втрати ідентичності. Оскільки радикальна заборона перекладу суперечить ідеалам 
співучасного громадянства, ця перша стратегія досить виняткова. 2. Обов’язкова од-
номовність сполучена з випадковим чи тимчасовим перекладом мовами національ-
них меншин і мігрантів. Ця стратегія передбачає обмежені права на переклад в добре 
визначених ситуаціях (офіційні документи, усні перекладачі в суді, в медичних за-
кладах і т.д.) при обслуговуванні національних менших і мігрантів, які стають більш 
багатомовними завдяки вивченню державної мови. Така стратегія застосовується у 
багатьох сучасних суспільствах (наприклад, у США) і засновується на ідеї, що обме-
жений переклад сприяє інтеграції та емансипації меншин і мігрантів. Обмежена уря-
дом багатомовність сприяє індивідуальній багатомовності. 3. Повна офіційна багато-
мовність із обов’язковим багатонапрямним перекладом усіма мовами для всіх. Така 
стратегія всеохопного перекладу сприяє тому, що громадяни завжди і всюди обслу-
говуються своєю рідною мовою, зокрема, при спілкуванні із владою. Очевидно, зо-
крема у сьогоднішньому контексті зростаючої мобільності і росту потоку мігрантів, 
така стратегія спілкування є радше утопією: вона веде до безвихідного становища, 
є фінансовим тягарем і перешкоджає суспільній згуртованості та національній іден-
тичності, як вказує Філіпе Ван Парейc (Van Parijs 2008). 4. Встановлена одномовність 
на місцевому, нижчому рівні, поєднана з офіційною багатомовністю і різновекторним 
обов’язковим перекладом на найвищому рівні (наприклад, на федеральному рівні). 
Така стратегія створює одномовні офіційні острови під багатомовним щитом, не даю-
чи змоги багатомовності охоплювати всі організаційні рівні. Це стосується суспільств 
із важливими групами національних меншин, які мають історично виправдані 
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територіальні права (Бельгія, Іспанія, Канада, Швейцарія, Південно-Африканська 
Республіка) і сприяє тому, що вони залишаються одномовними і їх слід обслуговува-
ти завжди і всюди їхніми рідними мовами. Навпаки, іммігранти подібно, наприклад, 
туркам або північно-африканським меншинам у Бельгії чи Іспанії підпадають під 
другу стратегію.

Висновок

В основі багатомовності є переклад. Тому новітнє розуміння культури, минулої та су-
часної, як багатомовної створює справжній виклик для перекладознавства. Таке ро-
зуміння сприяє тому, що перекладознавці змушені осмислювати нові форми худож-
нього перекладу, що виникають в багатомовних культурах, від відношень близькості 
замість віддаленості, від контактних зон замість ізоляції. Переклад “стає джерелом 
культури на батьківщині” (Simon 2006:17). Поряд з іншими проблемами, перекла-
дознавці зобов’язані по-новому розглядати перекладацьку метамову, засновану на 
неадекватних, неповноцінних бінарних розмежуваннях на зразок “мова-джерело” і 
“цільова мова” або “імпорт” і “експорт”. Концепт “переклад” сам собою, доповнений 
означенням “культурний”, сприятиме підвищенню своєї вагомості, яка дотепер була 
обмежена сферою міжтекстуальності та міжмовності.

Одним із найбільших викликів для сучасних багатомовних суспільств є випрацю-
вання чіткої мовної та перекладацької політики: немає мовної політики без перекла-
дацької політики. Точне співвідношення між перекладом і багатомовністю на рівні 
національної, регіональної чи місцевої мовної політики залишається недослідженою 
пошуковою ділянкою. З методологічного погляду, це співвідношення вказує, що не-
переклад так же, як і переклад, слугують важливими пошуковими об’єктами: наслід-
ки політики не-перекладу можуть дійсно бути далекосяжними для прав та ідентич-
ності громадян. Це також створює необхідність для дальшого дослідження зв’язку 
між політикою перекладу і політичними, етнічними та етичними питаннями в меж-
ах багатомовного суспільства сьогодення. Тому майбутні дослідження повинні бути 
більш міждисциплінарними, зокрема що стосується складних відношень між пере-
кладом і т. зв. мовною справедливістю (теорія Ф. ван Парейса про потребу єдиної 
мови у глобальному світі, якою повинна бути англійська), інтеграцією, однаковими 
можливостями. Це висуває на передній план перекладознавства етичні питання, які є 
спільними для політичних і суспільних наук, антропології, соціолінгвістики і т.д.

Примітки

Термін “одномовність” тут ужито у зв’язку із поняттям “національна мова”: мова, що є 
офіційно визнана в різних інститутах національної держави.
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Зміст

Література

При перекладі текст, написаний однією мовою, заміщується функціонально еквіва-
лентним текстом іншою мовою. Можливість та способи встановлення функціональ-
ної еквівалентності значно залежать від двох типів перекладу  – “відкритого” (“яв-
ного”) та “закритого” (“прихованого”)  – емпірично встановлених у праці Дж.  Гаус 
(House 1981). У пізніших публікаціях дослідниця обґрунтувала розподіл перекладів 
на ці два типи на основі положень теорії перекладу.

Відкритий переклад, як це можна зрозуміти із самої назви, постає в очах перекла-
дача саме перекладом, а не другим оригіналом. Мова відкритого перекладу може бути 
урізноманітнена взятими з оригіналу елементами вихідної мови, що “проглядають” 
тут і там. Відкритий переклад запам’ятовується як нова мовленнєва подія в цільовій 
культурі. Це той випадок “мовного посилання”, який нагадує цитату. Прикладами є 
документи, що стосуються історичних подій та тексти, що вважаються священними. 
Функціональну еквівалентність можна досягти тільки на “другому рівні”, оскільки 
вона має “дистанційний” характер. Нові адресати отримують доступ до функції ори-
гіналу в його дискурсивному середовищі, а сам цей доступ реалізується в культурі 
цільової мови за посередництва перекладу, який потім функціонує як у своєму влас-
ному дискурсивному світі, так і в дискурсивному світі оригіналу. Саме завдяки спі-
вактивації дискурсивних світів адресати перекладу отримують можливість дотичнос-
ті, тобто можливість оцінити функцію оригіналу, хоча і на лінгвокультурній відстані. 
Справжній культурний трансфер (перенесення) відбувається в ситуації контакту, на-
слідком якої є відхилення від норм цільової лінгвокультури через вплив лінгвокуль-
тури джерела. Лінгвокультурний трансфер стає помітним як (навмисно) дратівливе 
відхилення перекладу від цільової норми. Таким чином, відкритий переклад як в мов-
ній, так і в психолінгвістичній перспективі, безумовно, є гібридною сутністю.
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Ситуація із закритим перекладом дуже відмінна. Закритим буде вважатися пере-
клад, який має статус оригіналу в приймаючій лінгвокультурі. Він зветься закритим 
через те, що зовсім не позначений прагматично як переклад, а навпаки, створюєть-
ся як самостійний текст. Можна сказати, що оригінал та його закритий переклад від-
різняються “тільки” випадково у своїх відповідних мовах. Прикладами можуть бути 
недовгочасні тексти, створені задля “готового споживання”, на кшталт інструкцій, 
комерційної реклами, оголошень, журналістських та наукових публікацій. Закриті 
переклади часто пов’язані з незначними лінгвокультурними перекладацькими про-
блемами. Аби їх вирішити та задовольнити потреби нових адресатів, перекладач має 
брати до уваги різні культурні пресупозиції. Він відтворює еквівалентну мовленнєву 
подію в цільовій культурі, відновлюючи в перекладі функцію оригіналу, тобто метою 
такого перекладу є “справжня” функціональна еквівалентність. Закритий переклад 
поводиться доволі “відкрито” у цільовому дискурсивному середовищі, не співактиву-
ючи дискурсивний світ оригіналу. Завдяки тому, що закриті переклади функціонують 
виключно в новій цільовій культурі, з психолінгвістичної точки зору вони є менш 
складними, ніж відкриті переклади, але також більш оманливими. Часто культурна 
відстань від оригіналу є значною. Читачі закритого перекладу часто не усвідомлюють, 
що вони читають переклад, але натомість сприймають його як оригінальний текст. 
Прагнучи “подібності до оригіналу”, перекладач застосовує “культурний фільтр” за-
для компенсації культурної своєрідності. За допомогою цього фільтру перекладач 
робить припущення стосовно культурної своєрідності, пристосовуючись до відмін-
ностей у соціокультурних умовностях та комунікативних преференціях. Культурний 
фільтр рекомендується використовувати на основі емпіричних досліджень культур-
них відмінностей конкретної мовної пари, а не покладатися виключно на непідтвер-
джені припущення.
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