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КУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ КІНОФІЛЬМІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 
 

Дана стаття присвячена проблемам та труднощам, що виникають у процесі перекладу кінотекстів, розглянуто 

поняття «кінотекст», наведено типові приклади, проаналізовано культурну обумовленість кінотексту та 

лінгвістичну систему кінофільму, особливу увагу приділено культурній адаптації та проблемам перекладу мовних 

реалій під час культурної адаптації кінострічки. У статті кінопереклад розглядається як вид культурного 

перенесення та ставить собі за ціль  пояснити актуальність перекладацької адаптації у контексті перекладу кіно, 

виходячи з положень сучасної концепції культурного перенесення та з особливостей самого тексту перекладу. 

Також на прикладах, що наведені з різних жанрів сучасного кіно, проаналізовано типові помилки, які допускають 

перекладачі при адаптації мовних реалій, запропоновано власні варіанти перекладу, досліджено стан українського 

перекладу фільмів на сучасному етапі. 

Ключові слова: переклад, реалія, перекладацька стратегія, кінотекст, культурна адаптація, перекладацька компетенція. 

 

Постановка проблеми. Кожного року 

кіноіндустрія США випускає сотні фільмів, які 

вмить розлітаються по усьому світові, збираючи 

мільйонні каси та мільйони глядачів. Кіномис-

тецтво відіграє неабияку роль у розвитку між-

культурної комунікації і, звісно, таким чином не-

абияк впливає на культуру нашої країни. Ухва-

лення рішення про обов’язкове дублювання, оз-

вучення або субтитрування українською мовою 

іноземних стрічок дало поштовх розвитку сфери 

перекладу кінотексту, а разом із тим і його тіньо-

вого ринку, адже не завжди до перекладу залу-

чають професіональних перекладачів, а пробле-

ми перекладу та адаптації фільмів рідною мовою 

є актуальними та недостатньо вивченими. 

Стан дослідження проблеми. У кінці 80-х – 

на початку 90-х цієї проблеми практично не іс-

нувало, адже перекладом фільмів у СРСР 

займалися справжні професіонали своєї справи. 

Серед них Ігор Єфимов, Василь Горчаков, 

Андрій Гаврилов, Леонід Володарський, Леонід 

Кантор, Григорій Лібергал, Олег Левін, Олекса 

Нагребецький (справжнє ім’я – Леонід Дмитрен-

ко) та інші[6, с.74]. Нині ведуться жваві дискусії, 

можна знайти статті присвячені проблемам кіно-

перекладу, але й досі не має змоги аналізувати 

переклад фільмів з точки зору перекладознав-

ства через відсутність однієї загальноприйнятої 

системи. 

Метою статті є спроба дослідити те як саме 

адаптуються мовні реалії, різні культурні 

феномени при перекладі кінотексту, які 

стратегії для цього використовує перекладач 

та  з’ясувати, які існують основні проблеми у 

перекладознавстві стосовно перекладу кіно-

тексту, охарактеризувати стан перекладу 

кінофільмів в Україні на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Переклад 

художньої літератури, публіцистики, новин, 

наукових і технічних статей, юридичних доку-

ментів добре вивчений, має велику практику, 

традиції і відповідний обсяг довідкової літера-

тури. Переклади фільмів до теперішнього часу 

розглядалися в кращому випадку як один з 

розділів художнього перекладу, досить легкий, 

такий що не вимагає детального та вдумливого 

вивчення. У більшості випадків переклад 

фільму можна визначити як переклад мови 

героїв, а це значить, що починають впливати 

такі фактори, як просодія, час (хронометраж) і, 

зрозуміло, прагматика висловлювання. Також 

в сценарії фільму завжди присутні реалії (або 

посилання на них), про які вітчизняний глядач 

або не має ні найменшого уявлення, або має 

поверхневе, наприклад, мовні реалії (біблеїз-

ми, сленг, поетичні цитати, висловлювання 

відомих людей), а також різні культурні і 

соціальні феномени: система соціального 

страхування громадян в США, програма 

захисту свідків, вибори президента, персонажі 

масової культури, статус і престиж адвоката і 

дантиста, кантрі-музика. Для адекватного пе-

рекладу перекладачу в першу чергу потрібно 

зрозуміти, що, навіщо і для кого він перекла-

дає. У практичному сенсі це означає, що пе-

рекладач повинен спочатку стати глядачем, 

реципієнтом, володіючи при цьому певними 

навичками і чітко сформульованими принци-

пами адекватного перекладу як перевтілення 

тексту оригіналу іншою мовою. 



Альманах науки 

 

54 

У нашому дослідженні фільм визначаємо як 

комунікативний соціально-мовний феномен 

[2], що складається з ланцюга подій, які відоб-

ражають характер, реакцію на події, культур-

ний рівень персонажів. Кожна подія фільму 

несе інформативну цінність, повідомляє певні 

відомості, істотні для подальшого розвитку 

подій [3]. А отже процедура кіноперекладу – 

це багатогранний складний процес, який 

поєднує у собі роботу кіновиробника, перекла-

дача та роботу студії звукозапису, що напри-

кінці нарешті озвучить цей фільм, який потім 

побачать мільйони глядачів і якість якого буде 

залежати від перекладацької компетенції, адже 

успіх будь-якої іноземної стрічки залежить на 

80% від якості перекладу. 

Перекладацька компетенція передбачає особ-

ливе “перекладацьке” володіння двома мовами; 

здатність до “перекладацької” інтерпретації ви-

хідного тексту; володіння технологією перек-

ладу; знання норм певного стилю і жанру текс-

ту; знання перекладацьких норм, що визначають 

стратегії мови перекладу; певний мінімум 

фонових знань [4, с. 243]. Саме ці чинники 

впливають на формування та зміст поняття 

перекладацької стратегії.  

Перекладацька стратегія – програма перекла-

дацьких дій [7]; метод виконання переклада-

цького завдання, що полягає в адекватній пере-

дачі з іноземної мови на мову перекладу комуні-

кативної інтенції відправника, з урахуванням 

культурологічних та особистісних особливостей 

оратора, базового рівня, мовної надкатегорії та 

підкатегорії [1].  

Стратегія перекладу – це програма 

здійснення перекладацької діяльності, що 

формується на основі загального підходу 

перекладача до виконання перекладу в умовах 

певної комунікативної ситуації двомовної 

комунікації, яка визначається специфічними 

особливостями цієї ситуації і метою 

перекладу, а також визначає характер 

професійної поведінки перекладача в рамках 

певної комунікативної ситуації [5, с. 172] 

Спробуємо дослідити як адаптуються 

іноземні стрічки при перекладі українською 

мовою, які стратегії використовує для цього 

перекладач, виділити типові помилки та 

спробуємо запропонувати власний переклад на 

прикладі фільму «Вартові Галактики: 2». 

Перший приклад візьмемо з трейлеру фільму 

«Вартові Галактики: 2» зі сцени, коли корабель 

вартових розбивається вщент і з вуст Дракса 

звучить фраза: “Screw you starship”, яку 

перекладають як: «Та пішов ти, корабель». У 

даному випадку наведено приклад лексичної 

помилки, допущеної перекладачем, через не 

правильно підібраний лексичний відповідник 

спотворюється зміст усієї фрази. Дракс не може 

розмовляти так грубо, а отже цю фразу було б 

слід перекладати дослівно, де “screw” – “ гайка, 

бовт, шуруп”, тому очевидним є те, що Дракс 

лише констатує факт: «Ти купа деталей, 

корабель» або «Наш корабель перетворивсь у 

купу деталей».  

Наступний діалог ми взяли з першої сцени 

фільму: 

− Ну що, бандо, готові? Ця почвара от-

от прилетить. 

− Як прилетить, так і ляже. 

− Я думав твоя шняга – ножі. 

− Ми підписалися уколошкати 

монстра, який живиться цими батареями, 

а ти його ножечком пропонуєш? 

Оригінал виглядає наступним чином: 

− Showtime, A-holes! It will be here any 

minute. 

− Which will be it is loss. 

− I thought your thing was a sword? 

− We’ve been hired to stop an 

interdimensional beast from feeding on those 

batteries’ energy, and I’m going to stop it with a 

sword? 

Першою неточністю у цьому фрагменті є 

неправильна передача комунікативного наміру 

мовця. У першій фразі головний герой 

очікуючи почвару, яку вони повинні вбити, не 

запитує нічого у своїх друзів, ця репліка є 

звертанням до монстра, що прилетить за 

хвилину. Ще одна помилка допущена щодо 

лексичного значення слова “sword”, що має 

перекладатись як «меч, шпага». Також слід 

зауважити, що переклад просто перенасичений 

вульгазмами та сленговими словами, що аж 

ніяк не сприятиме культурному розвитку та 

збагаченню мови юних глядачів, які 

дивитимуться цей фільм, та перетворює 

Стражів, що остерігають Галактику та 

борються з усілякими монстрами на бандюків, 

що спілкуються на мові арго, запропонуємо 

власний переклад: 

− Зараз почнеться шоу, тварюка! Воно 

з’явиться тут за хвилину. 

− Як з’явиться, так і щезне. 
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− Я думав, твоя фішка – це меч? 

− Нас найняли не дати цій тварюці 

поживитися сонячними батареями, а я це 

мечем повинна зробити? 

Спробуємо навести ще декілька прикладів 

не зовсім доречних перекладів з фільму 

“Buffalo Soldiers”, коли фантазія перекладачів 

знаходиться на більш високому рівні, ніж їх 

компетентність. 

У рядового на американській базі – 

Мерседес, дівчина питає його, як він купив 

собі такий дорогий автомобіль, на що він 

відповідає: 

−   Mercs are cheaper in Germany. 

− Німеччина була милосердною до мене. 

Такий переклад не є еквівалентним 

вихідному тексту, адекватним був би 

переклад: «Мерседеси значно дешевші в 

Німеччині». 

Розглянемо інший приклад: солдату, який 

зазвичай стріляв з гвинтівки, дають кулемет: 

− I'm not qualified to operate it.  

− There's a time and a place. You're gonna 

learn in the heat of the battle. 

− Я кваліфікований оператор. 

− Так, але ти й пороху не нюхав. 

У даному випадку повністю втрачено зміст 

висловлювання через «хибних друзів перекла-

дача», а сам переклад важко назвати адекват-

ним.  Цей приклад доводить, що неуважність 

перекладачів часом руйнує оригінальні кому-

нікативний та прагматичний аспекти вислов-

лювання. У даному випадку солдат пояснює, 

коли йому дають кулемет: «Я не вмію з нього 

стріляти», на що йому відповідають: «Тут 

саме те місце і той самий час: запеклий бій 

буде тобі за вчителя». 

Наступний приклад ми узяли з фільму 

“Brothers”, головний герой повертається з 

Афганістану і починає нове життя та відкриває 

рахунок у банку: 

− And than she asked if I wanted to open a 

bank account. 

− What did you do? 

− I opened the account. I can’t wait to start 

bouncing checks. 

− І тоді вона запитала мене чи не хочу 

я відкрити рахунок у банку. 

− І як ти вчинив? 

− Я відкрив рахунок. Не можу доче-

катись, коли почну платити по рахунках. 

У даному випадку через нестачу фонових 

знань перекладачі не адаптували реалію “ a 

check bounced”, а спростили її до фрази 

«платити по рахунках» та повністю втратили 

іронію у цій сцені фільму, через що не зовсім 

зрозумілим стає, чому це можна вважати за 

жарт. У США є практика розраховуватись 

чеками, а людина, яка виписує чек, розуміючи, 

що у неї на рахунку недостатньо грошей, 

шахраює таким чином. Тобто головний герой 

жартує з цього приводу: «Я відкрив рахунок. 

Не можу дочекатись, коли почну 

виписувати усім купу чеків, які не можна 

перевести в готівку». 
Висновок. Для сучасного стану українсь-

кого перекладознавства першочерговим є 

вирішення таких проблем, які мають 

історичне, теоретичне та методологічне 

підґрунтя. Слід наголосити, що, нажаль, до 

перекладу фільмів в Україні часто залучають 

непрофесіоналів, через що якість перекладу 

стрічок українською мовою є дуже низькою.  

Перекладацькою стратегією пропонуємо 

називати етапи та способи діяльності перекла-

дача, алгоритми перекладацьких дій, спрямо-

вані на розв’язання локальних та глобальних 

проблем перекладу тексту задля досягнення 

певних перекладацьких цілей, а саме – ство-

рення тексту перекладу, еквівалентного в ко-

мунікативно-прагматичному плані тексту ори-

гіналу. Всі неточності, що виникли у під час 

перекладу фільмів, можна поділити на дві гру-

пи: помилки, що виникли через нестачу фоно-

вих знань,  та «кон’юнктуро-креативні» 

ляпсуси. 
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Тур Ю.Г. 

КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ КИНОФИЛЬМОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Данная статья посвящена проблемам и трудностям, которые возникают в процессе перевода кинотекста, 

рассмотрено понятие «кинотекст», приведены типичные примеры, проанализирована культурная обусловленность 

кинотекста и лингвистическая система кинофильма, особое внимание уделяется культурной адаптации и 

проблемам перевода языковых реалий во время культурной адаптации киноленты. В статье киноперевод 

рассматривается как вид культурного переноса и ставит целью объяснить актуальность переводческой 

адаптации в контексте перевода кино, исходя из положений современной концепции культурного переноса и из 

особенностей самого текста. Также на примерах, приведенных из разных жанров современного кино, 

проанализированы типичные ошибки, которые допускают переводчики при адаптации языковых реалий, 

предложено собственные варианты перевода, исследовано состояние украинского перевода фильмов на 

современном этапе. 

Ключевые слова: перевод, реалия, переводческая стратегия, кинотекст, культурная адаптация, переводческая 

компетенция. 

 

Tur Yu.G. 

CULTURAL ADAPTATION OF CINOFILMS DURING TRANSLATION 

This article is devoted to the problems and difficulties that arise in the process of the translation of the film text, the concept of 

"cinema text" is considered, typical examples are given, the cultural conditionality of the film text and the linguistic system of 

the film are analyzed, special attention is paid to cultural adaptation and the problems of translation of the language realities 

during the cultural adaptation of the film. In the article, translation of the cinema text is considered as a kind of cultural 

transfer and aims to explain the relevance of translation adaptation in the context of cinema translation, proceeding from the 

provisions of the modern concept of cultural transfer and from the features of the text itself. Also, based on examples from 

different genres of modern cinema, typical mistakes that translators allow in the adaptation of linguistic realities are 

analyzed, their own versions of the translation are offered, and the state of the Ukrainian translation of films is examined at 

the present stage. 

Key words: translation, realities, translation strategy, kinematic text, cultural adaptation, translation competence. 
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