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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ МІНІСЕРІАЛУ 

«ЧОРНОБИЛЬ» (HBO, SKY) 

 

У 2019 р. на екрани вийшов серіал «Чорнобиль», знятий і 

розповсюджений компаніями «HBO» та «Sky». Він побив усі рейтинги 

популярності. У серіалі показана драматична історія вибуху Чорнобильської 

АЕС у 1986 р. Творці серіалу, крім висвітлення подій наймасштабнішої 

атомної катастрофи в історії людства, в першу чергу мали на меті показати 

саме людей, які намагалися мінімізувати наслідки вибуху, страждали від них 

або ще якимось чином мали відношення до самого факту катастрофи. 

Сценарист серіалу, Крейг Мезін, наголошує, що це не документальний, а 

художній жанр. Саме через це в серіалі наявні неточності з точки зору 

документального жанру, а також видумані історії та риси характеру, 

поведінка героїв та навіть деякі з героїв.  

Однак критики та свідки аварії зазначають, що загалом атмосфера 

подій передана близько до реальності і відображає героїзм та жертовність 

людей, які були готові добровільно жертвувати життям для порятунку 

співвітчизників. Відступити від реальної хроніки було вирішено для того, 

щоб розказати історію людей та продемонструвати головну ідею авторів. 

Тобто події, які розгорталися навколо катастрофи на Чорнобильській АЕС, 

було взято за основу, в яку вмістилась авторська думка, що влучно 

виражається у слогані серіалу – «What is the cost of lies?» або «Ціна брехні».  

Крейг Мезін відзначає, що хотів продемонструвати реалії дій влади, які 

присутні навіть сьогодні в житті всіх суспільств: неспинна брехня, 
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зловживання владою й авторитетом. Автор хотів продемонструвати, до яких 

масштабних наслідків може призвести така поведінка.  

Всі зазначені фактори важливо враховувати для можливості 

проведення оцінки перекладу. Кожні герой, діалог, сцена, колір кадрів 

створювалися з метою передати специфічний настрій та почуття, певним 

чином вплинути на глядача. У дослідженні буде оцінено, якою мірою 

переклад передає атмосферу та ідейну лінію оригіналу, що і як було змінено 

в перекладі, як ці зміни вплинули на сприйняття остаточного перекладеного 

продукту. Серіал знаходиться на перетині жанрів і має певну значущість саме 

для українського глядача, що робить переклад та адаптацію цього 

аудіовізуального продукту ще складнішим, особливо для офіційних медіа. 

Серіал наповнений технічними термінами, емоційною лексикою та 

неухильно несе свій «меседж» через візуальний ряд (персонажів, їхню 

поведінку, кольори, написи) й аудіальні компоненти (музику й інші звукові 

ефекти, такі як вірші, голоси дикторів тощо). Перед перекладачами 

аудіовізуального контенту безумовно постає питання про те, до якого 

ступеня проводити адаптацію продукту, що можна опустити, що змінити для 

кращого розуміння продукту та емоційного споріднення з глядачем. 

У досліджені розглядаються три доступні глядачам переклади 

мінісералу українською мовою, озвученні трьома студіями: «1+1», «Не 

зупиняй продакшн» і «Дніпро фільм». 

Здійснювався стилістичний, лексичний та ідеологічний аналіз 

перекладів.  

У дослідженні використовувалася класифікація стилістичних 

трансформацій, запропонована А. Попович. Згідно з нею можливості 

тематичних і стилістичних змін під час перекладу висловлювань можна 

класифікувати таким чином: а) стилістична відповідність; б) стилістична 

субституція; в) стилістичне підсилення; г) стилістичне послаблення; 

ґ) стилістичне нівелювання.  

Під час дослідження серіалу виявлені такі лексічні трансформації: 

а) опущення; б) конкретизація; в) генералізація, аналог, контекстуальна 

заміна; г) цілісне переосмислення; ґ) антонімічний переклад; д) додавання; 

е) модуляція.  
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