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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ ФІЛЬМІВ

Дана стаття присвячена особливостям перекладу назв американських 
та британських фільмів. В ній розглядаються теоретичні та практичні аспекти 
адекватного відтворення назв фільмів з максимальною передачею сюжету для 
допитливого глядача та затятого кіномана.

Перекладачам доводиться наздоганяти реалії сучасного світу у зв’язку 
із швидким розвитком цифрових технологій, співпрацювати з різними сферами, 
серед яких не останнє місце посідає кінематографічне мистецтво. Взагалі, фільм 
являється складною системою представлення знань, котрі окрім тексту, складають 
ще й екстралінгвістичні фактори, важливі для його розуміння. Тому переклад 
фільму завжди супроводжується певними труднощами не лише лінгвістичного, але й 
технічного характеру, що напряму впливає на ступінь еквівалентності і адекватності 
перекладу оригіналу, а також на його технічне втілення на екрані. Назва фільму дає 
першу інформацію, яку глядач отримує про стрічку. Вже судячи з заголовку глядач 
вирішує, чи ж варто переглядати ту стрічку чи ні. Своєрідна інтрига, смислове 
наповнення, таємниця криється саме в заголовку. Тож переклад назви кінофільму 
є надзвичайно важливим і являється одним із нових проблем, які постають перед 
перекладачем у зв’язку зі значним напливом іноземного кіно після падіння залізної 
завіси.

До даної проблематики зверталися О. В. Крисало, З. В. Громова                                                     
А. В. Антропова, Ю. О. Приходько, В. О. Вострецова, А. Д. Лішанський,                                                           
І. Г. Мілєвіч, А. Д. Васильєв, В. В. Красних та інші. 

Метою написання даної статті є розглянути в теорії і на практиці основні 
проблеми, з якими стикаються перекладачі при перекладі назв кінофільмів. 

Дослідники вважають, що переклад назв фільмів можна порівняти з 
перекладом афоризмів та прислів’їв, тому що вони мають схожі текстові ознаки 
і принципово схожий підхід до перекладу [1, с. 242]. Серед цілого ряду існуючих 
трансформацій слід використовувати тільки ту, яка необхідна для найбільшого 
наближення назви-перекладу до оригіналу стосовно таких критеріїв, як структура, 
виразність та інформативність. Отже, процес перекладу назви кінофільму необхідно 
розпочати з аналізу загального сюжету картини та зіставлення його з назвою, 
виявивши мету її використання. Лише за такої умови можна зрозуміти, за допомогою 
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якої саме трансформації мета використання певної назви фільму буде досягнута. За 
статистикою, найбільш поширеною трансформацією при перекладі є модифікація, 
що надає перекладачеві певної свободи та простору для творчого підходу [2, с. 174].   

Назви фільмів рідко перекладаються ідентично до оригінальної назви, за 
виключенням фільмів, названих власними іменами, топонімами та термінами, що 
передбачають використання однозначних еквівалентів. Найчастіше перекладачем 
використовуються відповідні трансформації, що сприяють узгодженню назви зі 
змістом, назви у мові перекладу з назвою у висхідній мові, назви фільму з потребами 
широкого загалу, на який він розрахований.

Звернімося до лексико-семантичних трансформацій, які поділяються на 
такі типи: 1) конкретизація (коли слова в англійській мові мають більш ширше 
семантичне значення і не мають конкретного еквіваленту в українській мові); 2) 
генералізація (коли вужче семантичне значення замінюється більш ширшим); 3) 
смисловий розвиток (переклад завдяки контекстуальній та логічній заміні предмета, 
процесу або ознаки); 4) антонімічний переклад (переклад за допомогою слова з 
протилежним значенням до слова, що вживається в оригіналі); 5) додавання слів під 
час перекладу задля пояснення; 6) пропуск слів під час перекладу; 7) компенсація 
(передача змістового значення не тими засобами, що були застосовані в оригіналі) 
[3, с.176-185]. 

Багато глядачів більш, ніж часто, звертають увагу на локалізовані для 
наших вух назви іноземних проектів. Зазвичай, це доволі обґрунтовано і націлено 
на здогадку, чи передбачення сюжетної лінії, чи хоча б основної ідеї кінострічки. 
Коли після перегляду перше питання, що виникло, зводиться до: «І до чого тут 
назва?», це свідчить насамперед не про невміння глядача зрозуміти мотив твору, а 
про нездатність перекладача пропустити фільм через призму власного світогляду, 
при цьому не відступаючись від мети, поставленої творцем стрічки, і досягти єдності 
форми і змісту.

Для того, щоб проілюструвати, наскільки офіційна назва фільму в українській 
мові може відрізнятися від дослівного перекладу назви стрічки, запропонованої 
творцями, розглянемо кілька яскравих прикладів.

Початкова назва проекту «Malice» – дослівно «злість», «злоба», «злочинний 
намір», «злий намір», які теж, до речі личили б цій картині, отримала в нас ім’я 
«Готова на все», яке на перший погляд зовсім не співвідноситься з первинним задумом 
закордонних авторів, але на ділі, тобто при перегляді, найкращим чином відображає 
сутність подій, що відбуваються на протязі кінострічки. Сенс фільму можна описати 
всього однією фразою: «На що ви готові заради грошей?». І в ході перегляду глядач 
отримує вичерпну відповідь на це доволі цікаве і неоднозначне за своєю природою 
питання, яким напевно задавався кожен. Назва перекладена завдяки контекстуальній 
та логічній заміні, тобто послуговуючись смисловим розвитком.

Є ряд фільмів, віднесених критиками до такого жанру як драма або біографія, 
або до обох відразу, і фільми ці не особливо розраховані на увагу широкої аудиторії, 
тільки якщо вони не «обтяжені» присутністю провідних найвідоміших акторів. 
Вони звернені до внутрішньої людини, яка часто схована від усіх і від тебе самого. 
До таких фільмів належить «Перерване життя» або «Girl, Interrupted», де girl аж ніяк 
не відповідає українському життя. Це один з тих фільмів, де не прослідковується 



87

 Наука. Теория и практика 
ніяка прямолінійна ординарна логіка, із них не виведеш моралі, як з байки Крилова 
чи Лафонтена, це також стосується і назви. За сюжетом, справді «перерваним» є 
життя лише однієї пацієнтки психлікарні, але назва стосується, швидше за все, 
призупиненого життя головної героїні (Вайнони Райдер), яка через нерозуміння 
потягів власної душі, дисгармонію, зневіреність у власній долі здійснює спробу 
самовбивства і потрапляє у психлікарню, де її життя кардинально змінюється. Вона 
перебуває ніби у комі, поза реальністю, поза звичним монотонним існуванням 
зі своїми радостями і незгодами. Оскільки слово girl має дуже конкретизоване 
значення, а сенс фільму полягає у розкритті проблем, що борознять душу кожного, 
то перекладачі вживають прийом генералізації і розширюють розуміння назви.    

Перекладачам-рекламістам властиво, грубо кажучи, тримати глядача за ідіота, 
максимально розжовуючи інформацію при перекладі назв зарубіжних фільмів. Вони 
намагаються передати зміст в назві стрічки компактно, задля того, щоб підготувати 
наївного глядача до перегляду. Яскравим прикладом того є фільм жахів «Orphan», 
назву якого перекладено не дослівно, а з дещо ширшим поясненням  – «Дитя пітьми». 
Дослівний переклад дозволяє дізнатися, що у фільмі йдеться про сироту. А й справді, 
згідно із сюжетом, подружня пара, котра зовсім нещодавно втратила свою дитину, 
вдочеряє дев’ятирічну дівчинку, яка виявляється зовсім не такою милою та мирною, 
як це могло здатися на перший погляд. Проте оригінальний переклад підкреслює 
саме жанр фільму і привертає своєю загадковістю увагу неполохливих любителів 
жахливого, чим завдячуємо методу конкретизації при перекладі найменувань 
фільмів.

Наступним прикладом є фільм «Вас не наздогнати» («Lost and delirious»). 
Спритність майстрів перекладу назв кінофільмів ніколи не перестає дивувати. Лише 
декілька глядачів звернули б увагу на фільм під назвою «Покинуті та шалені», що 
розповідає про проблеми учениць закритого коледжу та ще й без участі відомих 
голлівудських зірок. Можливо і дарма перекладачі основний акцент картини зробили 
саме на тому, що змінили оригінальне «Покинуті та шалені» на назву пісні відомої 
групи «Тату», оскільки ця історія абсолютно про інше. Цей фільм – про вірність і 
зраду, про всі колізії жіночої дружби, про складні взаємовідносини батьків і їх 
покинутих дітей. Але в даному випадку перекладачі взяли за необхідне змінити назву 
на скандально відому, використавши при цьому метод смислового розвитку.

Дослівний  переклад комедії 1959 року «Some Like It Hot» («Деякі люблять 
гаряче») взагалі не закріпився. Спершу цей фільм хотіли назвати «На сьогодні, 
Жозефіна», але потім заголовок автори картини вирішили взяти з дуже відомої на 
той час пісні «Pease Porridge Hot», що теж є прикладом смислового розвитку. Також 
одним із аспектів, що вплинули на заміну дослівного перекладу, являються умови 
жорстокої цензури в Радянському союзі. І. Мілєвіч називає це явище перекладом з 
використанням евфемізму [4, с. 65]. 

Фільм виробництва Сполучених Штатів Америки «Таємничий ліс», 
першочергово іменований як «Village», перекладений з використанням прийому 
вільного знаходження еквіваленту. Якщо припустити, що фільм був би перекладений 
дослівно, як «Село» або «Селище», то в уяві глядача виникали б відповідні асоціації, 
які ніяким чином не подібні до змісту стрічки. При цьому назва «Таємничий ліс» 
також викликає суперечності і має недоліки. Перекладачі й тут прийняли за доцільне 
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використати метод смислового розвитку, тобто контекстуальну та логічну заміну. 
Наведемо ще кілька прикладів використання конкретизації при перекладі 

назв фільмів.
Фантастична мелодрама британського режисера Девіда Маккензі «Perfect 

Sense» має дослівний переклад «Ідеальне почуття», але вибір перекладачів на користь 
«Останнє кохання на Землі» обумовлене, насамперед, бажанням привернути увагу до 
кінострічки. Сюжет картини будується навколо романтичних відносин шеф-кухаря 
Майкла (Юен Макгрегор) і епідеміолога Сюзан (Єва Грін), які розвиваються на фоні 
загадкової епідемії, що охопила населення Землі. Фільм вийшов у прокат у 2011 
році, коли набула поширення думка про наближення кінця світу. Якби перекладена 
назва таки залишилась повним відповідником оригіналу, навряд вона привернула б 
увагу поціновувачів кінематографічного мистецтва, і стрічка залишилась би десь у 
межах ряду фільмів з подібними назвами і не хитромудрим сюжетом, як,  наприклад, 
«Пам’ятна прогулянка», «Спіши любити», «P. S. Я кохаю тебе» або «Три метри над 
небом». Саме зв'язок назви з наболілим апокаліптичним мотивом у поєднанні з 
темою вічного кохання викликає миттєве зацікавлення фільмом, чого і потрібно було 
досягнути. 

Англійське слово die має в перекладі на українську мову має кілька значень: 
гральна кістка або кубик, якщо це іменник, та вмирати, мертвіти, пропадати, 
зникати, якщо це дієслово, а також у спортивному аспекті – виходити з гри. Фільм 
з ідентичною назвою в оригіналі, тобто «Die», був перекладений вітчизняними 
перекладачами, як «Жереб». У цій назві по суті поєдналися усі значення слова, так як 
знаючи жанр фільму (трилер) фільм можна трактувати так: ти кидаєш гральну кістку, 
визначаєш свій жереб і помираєш, якщо сьогодні не твій день, або, як то кажуть, 
виходиш з гри, що має назву – життя. Правда такий варіант сценарію після перегляду 
здається дещо гіперболізованим, як і взагалі очікування від будь-якого нового фільму.

Частково метод вживання додаткових слів задля пояснення застосовується 
при перекладі назви фільму «Trainspotting», так як подібного визначення цього 
терміну не існує в українській мові.  Trainspotting – цим словом у Великобританії та 
США називають хобі, яке складається з відстежування потягів та записуванні номерів 
локомотивів. Точка продажу наркотиків за сюжетом знаходилась біля залізничної 
станції, а тому в лексиконі героїв фільму існував вислів «піти на трейнспотінг», що 
означало піти та купити дозу. В Україні цей фільм вийшов під назвою «На голці». У 
нашій країні хобі такого роду не є розповсюдженим, тому і слово не має широкого 
вжитку.

Прийомом опущення слів при перекладі назви скористувались перекладачі 
стосовно «Three Burials of Melquiades Estrada» – фільму, який у вітчизняному прокаті 
отримав назву «Три могили». Це виправдано тим, що через ім’я Мельхіадес назва 
стала б занадто громіздкою. Якщо для англомовного глядача – це досить прийнятне 
найменування, то для українського – це закордонне ім’я, що не свідчить ні про що і 
ускладнює сприйняття назви. 

Прикладом антонімічного перекладу назв може слугувати британський 
фільм-антиутопія режисера Марка Романека «Never Let Me Go», що розповідає про 
дитячий інтернат, мешканці якого абсолютно не контактують з зовнішнім світом, а 
потім дізнаються, що вони є клонами, вирощеними для донорства органів. Фільм в 
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українському кінематографічному просторі отримав назву «Не відпускай мене» або 
«Ніколи не відпускай мене».

Тож, проаналізувавши методи перекладу назв фільмів, можна зробити 
висновок, що, безперечно, назва фільму повинна бути максимально наближена 
до сюжетної лінії. Попри те, що методи перекладу назв кінострічок покликані 
полегшувати роботу перекладача, спрямовані на вирішення практичних труднощів, 
пов’язаних із цією діяльністю, одночасно з тим використання певних методів і 
стратегій перекладу, в свою чергу, породжує все нові і нові труднощі. У цьому полягає 
неоднозначність природи методів перекладу назв фільмів. 

Під час перекладу назв фільмів найважливішим для перекладача є 
правильний вибір трансформацій,  які допоможуть йому донести до глядача певну 
частку інформації,  якою насичена стрічка. Назва фільму грає велику роль у розумінні 
фільму взагалі та інформації, що міститься в ньому. Отже, перекладач повинен бути 
дуже уважним, перекладаючи назву фільму, знати всі методи перекладу, враховувати 
власну уяву і відчуття, а також бажання глядача заздалегідь, щоб передати значення, 
котре буде близьким до оригіналу. В ідеальному випадку назва повинна визначати 
певну контрольну точку всього, що трапляється на екрані.  
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