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Skąd się biorą polskie tytuły amerykańskich filmów ? 

 
Leszek Berezowski 

Uniwersytet Wrocławski 
1. Wprowadzenie. 
 
 Na pierwszy rzut oka odpowiedź na postawione w tytule pytanie może 
wydawać się trywialnie prosta. Skoro przekłady z definicji biorą się z oryginałów, to w 
przypadku tytułów filmowych nie powinno być inaczej i zapewne najzwyczajniej w 
świecie odzwierciedlają one amerykańskie pierwowzory. Stosunkowo łatwo również o 
przykłady potwierdzające tego typu rozumowanie: 
 

(1) Crimson Tide   → Karmazynowy Przypływ 
 
 (2) Fatal Attraction   →  Fatalne zuroczenie 
  
 (3) Shakespeare in Love  →    Zakochany Szekspir 
 
Można by się oczywiście spierać o szczegóły i szukać dziury w całym. Dzięki 
występującemu w (1) karmazynowi tytuł ten może, na przykład, kojarzyć się komuś 
raczej z piratami niż z zimną wojną, (2) dobitnie pokazuje, że dosłownie wcale nie 
musi znaczyć dobrze (po angielsku fatal to śmiertelny, ewentualnie, tragiczny, ale na 
pewno nie fatalny), a w (3) wersja polska ma odmienną budowę gramatyczną od 
swego pierwowzoru (przymiotnik zastąpił wyrażenie przyimkowe). Tego typu 
drobiazgi ze spokojem ducha można jednak złożyć na karb różnic językowych i 
pozostawać w błogim przekonaniu, że polskie tytuły amerykańskich filmów są w 
miarę możliwości dosłownymi przekładami oryginałów. 
 
 Sęk jednak w tym, że równie łatwo o przykłady przełożonych na polski tytułów, 
które na pierwszy rzut oka nie wykazują prawie żadnych związków z oryginałem, 
choć wcale nie wydaje się to wymuszone różnicami językowymi: 
 
 (4) A Few Good Men  → Ludzie Honoru 
 
 (5) Some Like it Hot   → Pół żartem, pół serio 
 
 (6) The Bold and the Beautiful → Moda na sukces 
 
Zacytowane tytuły zawierają słownictwo nie wykraczające poza ramy elementarnego 
kursu języka angielskiego, nie nastręczają praktycznie żadnych trudności 
gramatycznych i stosunkowo łatwo wyobrazić sobie, jak mogłyby brzmieć polskie 
przekłady w wersjach o wiele bliższych oryginałom. Tłumacze nie skorzystali jednak 
z tej prostoty i stworzyli odpowiedniki tak oddalone od tytułów angielskich, że w wielu 
przypadkach oryginał i przekład łączy tylko ta sama treść filmu i obsada.  
 

Ponieważ jest to praktyka dosyć częsta (por. dane liczbowe przedstawione 
poniżej), a powstałe w ten sposób przekłady niejednokrotnie okazują się bardzo 
trafne (por. 4-6), można domniemywać, że odstępując od przekładu w miarę 
dosłownego tłumacze nie pozostawiają znalezienia polskich odpowiedników ślepemu 
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losowi, ale kierują się pewną zasadą, którą przedstawię, zilustruję i uzasadnię 
poniżej. 

 
2. Skala zjawiska 
 
 Przedstawione poniżej wyniki badań oparte są na zbiorze 330 losowo 
dobranych tytułów filmowych zgromadzonych na podstawie katalogu wypożyczalni 
wideo i dwóch wydań Gazety telewizyjnej załączanej raz w tygodniu do Gazety 
Wyborczej. W tej grupie przykładów aż 35 % to przekłady, w których przynajmniej 
jeden człon polskiej wersji tytułu nie ma żadnego bezpośredniego źródła w wersji 
angielskojęzycznej. Tego typu tłumaczenia nazywane będą poniżej swobodnymi, np.: 
 
 (7) Leon    → Leon Zawodowiec 
 
 (8) Indictment   → Świadek oskarżenia 
 
 (9) Renaissance Man  → Inteligent w armii 
 
 Pozostałe 65% zebranych przykładów to przekłady dosłowne lub też bardzo do nich 
zbliżone, w których każdy z członów wersji polskiej przynajmniej częściowo 
odzwierciedla poszczególne elementy oryginału. Tego typu przekłady nazywane 
będą poniżej dosłownymi, np.: 
 
 (10) Mrs Doubtfire   → Pani Doubtfire 
 
 (11) Escape from L.A.  → Ucieczka z Los Angeles 
 
 (12) Dances with Wolves  → Tańczący z wilkami 
 
Przedstawiony powyżej podział nie jest oczywiście doskonały i, jak zawsze w tego 
typu klasyfikacjach, pojawiają się przypadki graniczne, które ze spokojem ducha 
można by zakwalifikować do obu grup (por. 12). Dla przedstawionej poniżej zasady 
istnienie tego typu przykładów nie ma jednak większego znaczenia, jako że wyjaśnia 
ona motywacje kryjące się za powstawaniem obu typów tłumaczeń, a więc i 
przypadków granicznych, a sam podział wprowadzony został wyłącznie w celu 
sprecyzowania terminologii używanej w dalszej części wywodu i zobrazowania skali 
występowania przekładów swobodnych. 
 
2. Zasada podstawowa 
 
 Mając na uwadze swobodę twórczą, z jaką tłumacze kształtują niektóre z 
przytoczonych powyżej przekładów, funkcjonowanie wspomnianej zasady najłatwiej 
prześledzić na przykładzie stosunkowo nowego gatunku filmowego. Niewielka 
odległość w czasie zapewnia bowiem pełniejszy dostęp do kontekstu kulturowego, 
który mógł mieć wpływ na pracę tłumaczy, a przy braku istotnych poszlak językowych 
może stanowić ważne źródło wiedzy na temat motywacji doboru poszczególnych 
ekwiwalentów. 
 
 Kierując się takimi założeniem, zaprezentuję fundamentalną zasadę przekładu 
tytułów filmowych na przykładzie filmów sztuk walki. Gatunek ten obecny jest na 
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gruncie polskim od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a więc zaledwie 
20 lat i, co również istotne, nie ma żadnych rodzimych wzorców ani naśladownictw, 
na których można by polegać w procesie przekładu. Wachlarz potencjalnych źródeł 
motywacji, jakimi kierowali się tłumacze zostanie zatem zredukowany do minimum, 
co zdecydowanie ułatwi prezentację zasady. 
 
 Polskie tytuły filmów sztuk walki zdominowane są przez bardzo swobodne 
wersje anglojęzycznych oryginałów, a przekłady dosłowne są stosunkowo nieliczne, 
choć wysoce pouczające. 
 
 (13)  Enter the Dragon  →  Wejście smoka 
 
 (14) Balance of Power  → Równowaga sił 
 
 (15) Fall Out   → Pogromcy smoka 
 
 (16) Hong Kong Kids  → Dzieci smoka 
 
 (17) Heartless   → Znak smoka 
 
Jak przystało na jeden z największych klasyków gatunku, (13) otwiera grupę 
przekładów dosłownych reprezentowanych również przez (14). O przykładach  (15) – 
(17) powiedzieć tego już jednak nie można. Prócz dzieci w (16) żadne z pozostałych 
słów użytych w tych tłumaczeniach nie jest nawet bardzo odległym odpowiednikiem 
składników trójki oryginałów i z całą pewnością nie wynika to z jakichkolwiek 
trudności gramatycznych czy leksykalnych. Użyte w tak swobodnych przekładach 
słowa nie są jednak przypadkowe. 
 
 Koneserzy gatunku doskonale wiedzą, że film, którego tytuł przytoczony został 
w (13) jako przykład tłumaczenia stosunkowo wiernie naśladującego oryginał był 
pierwszym pokazywanym w Polsce filmem sztuk walki i ze względu na legendarną 
obsadę co najmniej współtworzył kanon tego gatunku. Spoglądając w takim 
kontekście na (15), (16) i (17) łatwo dostrzec, że pojawiające się w nich słowo smok, 
choć nie uwarunkowane bezpośrednio tekstem oryginału, ma jednak głębokie 
uzasadnienie historyczno-kulturowe. Dzięki roli, jaką odegrał film, w którego tytule 
słowo to wystąpiło, nabrało ono cech znaku rozpoznawczego filmów sztuk walki. 
Znak ten osadzony jest oczywiście w szerszym kontekście powszechnie znanej 
kulturowej funkcji smoka w społeczeństwie chińskim i częstego odwoływania się 
filmów sztuk walki do historii i realiów Azji Południowo – Wschodniej, ale na potrzeby 
analizy tłumaczenia zacytowanych powyżej tytułów istotniejszy wydaję się 
bezpośredni kontekst kulturowy wiążący smoka z językiem przekładu. 
 
 Idąc dalej tym tokiem rozumowania należy oczywiście zapytać dlaczego 
słowo, które urosło do rangi znaku rozpoznawczego całego gatunku występuje akurat 
w (15), (16) i (17), a nie, na przykład, w (14). Odpowiedź jest jednak prosta. Wierny 
oryginałowi polski odpowiednik przedstawiony w (14) wystarczająco jasno wskazuje 
na przynależność gatunkową filmu, a w miarę dosłowne przekłady trzech pozostałych 
tytułów, np. Zbiórka, Dzieci Hong Kongu i Bez serca, wyraźnie nie wskazywałyby, że 
pod obu tytułami kryją się filmy sztuk walki. Ze względu na wzmiankowanie Hong 
Kongu (16) ma tu pewną przewagę nad dwoma pozostałymi przykładami, wskazując 
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na prawdopodobne umieszczenie akcji filmu w Azji Południowo – Wschodniej, ale w 
połączeniu z dziećmi i ta wskazówka traci jednoznaczność. Tak sformułowany tytuł 
mógłby równie dobrze zapowiadać film o młodych adeptach kung fu jak i o ciężkim 
losie młodych Chińczyków zamieszkujących najgęściej zaludnione miasto świata. 
 
 Sięgnięcie po symbol gatunku w postaci smoka usuwa natomiast tego typu 
niejednoznaczności bez rozwlekania tytułu dodatkowymi objaśnieniami. Użycie 
powstałego w kulturze języka przekładu znaku rozpoznawczego filmów walki 
pozwala na zachowanie tak charakterystycznej dla tytułów zwięzłości przy 
jednoczesnym przekazaniu czytelnikowi, a więc potencjalnemu widzowi, jasnej 
informacji na temat przynależności gatunkowej obu filmów.  Jeśli zachowanie obu 
cech tytułu zapewnia przekład dosłowny, sięganie po symbol smoka jest całkowicie 
zbędne. Prostsza i wymagająca mniej wysiłku procedura tłumaczenia dosłownego 
jest w takim przypadku w zupełności wystarczająca. Tłumacze sięgają po symbol 
gatunku i rezygnują z przekładu dosłownego jeśli jego użycie nie gwarantowałoby 
przekazania czytelnikowi klarownej informacji, że pod przetłumaczonym na polski 
tytułem kryje się film sztuk walki. Posługując się konwencją gatunku można zatem 
powiedzieć, że smok wkracza do akcji, gdy los niesionej przez tytuł informacji o 
przynależności gatunkowej filmu znajduje się w niebezpieczeństwie. 
 
 Można oczywiście zapytać dlaczego przekład tytułu powinien zawierać tego 
typu informację, ale i tym razem odpowiedź nie będzie skomplikowana. Wynika ona 
bowiem bezpośrednio z fundamentalnej pozajęzykowej funkcji tytułu. Prócz 
nazywania filmu, zapewniania łatwego sposobu odnoszenia się do dzieła i tym 
podobnych funkcji językowych tytuł pełni również bardzo istotną funkcję 
marketingową (Hansen 1997: 190-193). Reprezentuje całość dzieła w mediach, 
reklamach, programach kin czy katalogach wypożyczalni i ma za zadanie 
przyciągnąć uwagę potencjalnych widzów. Razem z innymi elementami kampanii 
reklamowej (plakaty, fotosy, etc.) współodpowiada za oglądalność. Gusta i potrzeby 
publiczności są natomiast różne i o wiele łatwiej trafić do zainteresowanych osób jeśli 
w tytule uda się zawrzeć informację o gatunku, do którego film przynależy. Być może 
zniechęci to do oglądania filmu widzów, którzy danego gatunku nie lubią bądź też nie 
są danego dnia w odpowiednim nastroju, ale za to przyciągnie osoby, które bez takiej 
informacji w tytule nigdy nie dowiedziałyby się, że mają sposobność obejrzenia filmu 
z interesującego je gatunku. Zamieszczenie w tytule filmu informacji o jego 
przynależności gatunkowej eliminuje najgorszą z marketingowego punktu widzenia 
sytuację, w której filmem nie interesują się ani fani gatunku ani przypadkowi widzowie 
z tego prostego powodu, że ani jedni ani drudzy nie wiedzą, jak skonstruowana jest 
fabuła i nie mają pojęcia, że mogłaby ich zaciekawić. 
 
 Wyjaśniwszy tą kwestię, można przystąpić do sformułowania fundamentalnej 
zasady przekładu tytułów filmowych. Brzmi ona banalnie prosto. Tytuł powinien 
wyraźnie wskazywać na gatunek filmu w sposób łatwo dostępny dla czytelnika 
przekładu. Dobór metody tłumaczenia gra tu zatem rolę drugoplanową i ma jedynie 
zapewnić osiągnięcie wskazanego w zasadzie celu nadrzędnego. Jak pokazano 
powyżej, może do tego wystarczać proste tłumaczenie dosłowne , np. (10) – (14), 
choć zdarzają się przypadki, w których niezbędny jest o wiele bardziej twórczy 
przekład swobodny, np. (4) – (9) i (15) – (17). Interesujących nas tu najbardziej 
właśnie tego typu polskich odpowiedników należy zaś spodziewać się wyłącznie w 
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sytuacjach, w których tłumaczenie dosłowne nie gwarantuje osiągnięcie celu 
wskazanego w zasadzie podstawowej. 
 
4. Zastosowanie 
 
 Przeniesienie takiej zasady przekładu tytułów na grunt innych gatunków 
filmowych prowadzi zatem do wniosku, że tytuły komedii powinny zapowiadać fabuły 
nasycone komizmem, z tytułów horrorów powinno tchnąć grozą, tytuły westernów 
powinny wskazywać, że akcja filmu toczyć się będzie na Dzikim Zachodzie, tytuły 
melodramatów powinny sugerować, że film będzie w odbiorze lekki, przyjemny i 
romantyczny, itd. Poniżej postaram się wykazać, iż tak właśnie jest, dostarczając tym 
samym dalszych dowodów potwierdzających istnienie zasady sformułowanej 
powyżej. 
 
 Szerszą prezentację zastosowania zasady przekładów filmowych rozpocznę 
od horrorów. Dominują tu zdecydowanie tłumaczenia dosłowne, co w pełni uzasadnia 
nasycona grozą treść anglojęzycznych oryginałów: 
 
 (18) Friday the 13th  → Piątek trzynastego 
 
 (19) Mummy Lives  →  Mumia żyje 
 
 (20) Buried Alive   → Żywcem pogrzebani 
 
 
Przytoczone tytuły odwołują się do sytuacji powszechnie kojarzonych z poczuciem 
lęku i przekład dosłowny w zupełności wystarcza, aby wyraźnie zasugerować, o jaki 
gatunek filmu chodzi. Zdarzają się jednak przypadki, w których zasada przekładu 
tytułów wymusza sięgnięcie po przekład o wiele swobodniejszy: 
 
 (21) Faculty   → Oni 
 
Użyte w oryginale słowo ma kilka polskich odpowiedników, na przykład pracownicy 
naukowo-dydaktyczni, kadra naukowa, czy wydział uniwersytetu, ale na szczęście 
dla piszącego te słowa jak i dla większości czytelników, żaden z tych potencjalnych 
ekwiwalentów nie niesie w sobie na tyle dużego ładunku strachu, aby kojarzyć się z 
horrorem. Nie mogąc skorzystać z tłumaczenia dosłownego, tłumacz osiągnął cel 
wskazany przez zasadę nadrzędną tworząc tytuł ściśle powiązany intertekstowo z 
klasykiem kina grozy:  
 
 (22) It    → To 
 
Przykłady różnią się gramatycznie, jako że w (22) występuje liczba pojedyncza, a w 
(21) liczba mnoga, ale charakterystyczna forma tytułu zredukowanego do prostego 
zaimka wystarcza, aby wywołać skojarzenia z dobrze znanym horrorem i 
jednoznacznie wskazać na przynależność gatunkową (21).  
 
 Bardzo podobną tendencję można zaobserwować w przekładach tytułów 
filmów wojennych. Tu również przeważają tłumaczenia dosłowne motywowane 
treścią oryginałów jednoznacznie wskazującą na militarną tematykę filmów: 
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 (23) Pearl Harbor   →  Pearl Harbor 
 
 (24) The Battle of Midway → Bitwa o Midway 
 
 (25) Stalingrad   → Stalingrad 
 
Tytuły te odwołują się do powszechnie znanych wydarzeń Drugiej Wojny Światowej i 
nie pozostawiają cienia wątpliwości, że zapowiadają filmy wojenne. Jeśli oryginały 
nie zawierają jednak elementów budzących tak jednoznaczne skojarzenia militarne, 
zasada przekładu tytułów wymusza sięgnięcie po przekłady swobodne zakorzenione 
w treści filmu: 
 
 (26) Night Eyes 4   → Zmiana warty 
 
 (27) Taps    → Szkoła kadetów 
 
 (28) 84 Charlie Mopic  → Patrol 
 
Przekłady dosłowne raczej nie wskazywałyby na gatunek, do jakiego filmy te 
przynależą, tłumacze twórczo uzupełnili zatem ten brak opierając wersje polskie na 
pojęciach powszechnie kojarzonych z wojskowością; w (26) pojawia się warta, w (27) 
szkoła kadetów, a w (28) patrol. 
 
 Kolejnym gatunkiem filmowym, w którym sytuacja wygląda podobnie są 
westerny.  W zdecydowanej większości przypadków użyte w tytułach nazwy własne 
całkowicie wystarczają do wskazania potencjalnemu widzowi, że akcja filmu toczy się 
na Dzikim Zachodzie, a tam gdzie nazw własnych brak skutecznie zastępują je 
typowe dla tego gatunku filmowego rekwizyty: 
 
 (29)  Dodge City   →  Dodge City 
 
 (30) Rio Bravo   →  Rio Bravo 
 
 (31) The Stagecoach  → Dyliżans  
 
Trafiają się jednak przypadki, w których nazwy własne niewiele mówią polskiemu 
czytelnikowi, a typowe dla westernów słowa użyte są w tytułach niejednoznacznie. 
Zasada przekładu tytułów wymaga wtedy sięgnięcia po przekład swobodny i tak się 
właśnie dzieje:  
 
 (32) The Comancheros  → W kraju Komanczów 
 
 (33) Gunfighter’s Moon  → Jesień rewolwerowca 
 
Tłumacze korzystają z wiedzy czytelników na temat Dzikiego Zachodu i konstruują 
ekwiwalenty jednoznacznie identyfikujące filmy jako westerny. W (32) wersja polska 
jasno zapowiada, że akcja filmu toczy się na terytorium zamieszkałym przez Indian 
znanych z wielu innych, niekoniecznie filmowych relacji o Dzikim Zachodzie, a (33) 
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nie pozostawia żadnych wątpliwości, że główny bohater to postać obowiązkowo 
występująca w każdym westernie.  
 
 Bardzo zbliżone proporcje pomiędzy tytułami tłumaczonymi dosłownie a 
wersjami swobodnymi występują także w filmach sensacyjnych. Tak jak zostało to 
wykazane powyżej, za jednymi i drugimi kryje się jednak ta sama zasada przekładu. 
 
 (34) Steel Sharks   →  Stalowe rekiny 
 
 (35) Presumed Innocent  →  Uznany za niewinnego 
 
 (36) Raw Deal   → Rekiny podziemia 
 
 (37)  Plato’s Run   → Ucieczka z Kuby 
 
Jeśli treść oryginału jasno zapowiada fabułę sensacyjną, przekład dosłowny w 
zupełności wystarcza, tak jak to ma miejsce w (34) i (35). Tam gdzie trudno byłoby 
tym sposobem uzyskać taki efekt lub też byłby on mało czytelny, wkracza przekład 
swobodny (Quillard 1998:24). Polska wersja (36) zapowiada sensacyjną akcję filmu 
metaforycznie, korzystając ze skonwencjonalizowanej przenośni ukazującej 
pazernych przestępców jako drapieżne rekiny, a (37) osiąga ten sam skutek 
zastępując filozoficznie brzmiący oryginał wskazaniem na główny motyw fabuły filmu 
oraz czerpiąc z wiedzy czytelników, iż wykonanie czynności wskazanej w polskim 
tytule prowadzi do dramatycznych konsekwencji. 
 

W przypadku komedii wachlarz środków językowych, po które sięgają 
tłumacze w przekładzie tytułów wydaje się zdecydowanie najszerszy, ale nie zmienia 
to faktu, że w całości wynika on z funkcjonowania zilustrowanej powyżej zasady. 
Oprócz tłumaczeń dosłownych pojawiają się zatem bardzo różnorodne przekłady 
swobodne: 
 
 (38) Dumb and Dumber  → Głupi i głupszy  
 
 (39) Jury Duty   → Sędzia kalosz 
 
 (40)  High School High  → Zagniewani młodociani 
 
 (41) Joe’s Apartment  → Karaluchy pod poduchy 
 
 (42)  Blank Check   → Milioner w spodenkach 
 
 (43)  Collision Course  → Żółta gorączka 
 
W (38) przekład dosłowny wystarcza, aby zasugerować, że fabuła filmu jest raczej 
śmieszna, ale tam, gdzie taka prosta metoda nie zapewnia przekazania czytelnikowi 
jasnej informacji na ten temat, tłumacze sięgają po wesołe zwroty zaczerpnięte z 
polszczyzny potocznej (39) i wątpliwej jakości rymy (40)-(41) lub też konstruują 
zaskakujące czytelnika zestawienia (42)-(43). Imają się zatem tłumacze metod 
bardzo różnych i nie zawsze doskonałych, ale nie ma im się co dziwić, bo przekłady 
dosłowne bardzo niewiele by tu wniosły. W takich wersjach (39) zapowiadałoby 
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typowy amerykański dramat sądowy, (40) i (41) brzmiałyby nijako i nie zwracały 
niczyjej uwagi, a (42) wskazywałoby raczej na film katastroficzny. Osiągnięcie celu 
nadrzędnego wskazanego przez zasadę przekładu tytułów wymaga więc sięgnięcia 
po środki nadzwyczajne. 
 
 Najbardziej niespodziewanym, choć całkowicie uzasadnionym krokiem w tym 
kierunku jest wykorzystanie powszechnych w polszczyźnie zdrobnień i zgrubień: 
 
 (44) Stepmom   → Mamuśka 
 
 (45) The Pickle   → Ogóras 
 
Użycie w tytule słów macocha czy ogórek nie dawałoby żadnych podstaw do 
wywnioskowania, ze fabuła filmu jest komiczna, ale zdrobniałe i zgrubiałe formy tych 
samych słów spisują się w tej roli wyśmienicie, wskazując że desygnaty obu 
rzeczowników są w jakiś sposób nacechowane i odstają od powszechnie przyjętej 
normy, co może nieść w sobie ładunek komizmu. 
 
 Największy odsetek tłumaczeń swobodnych występuje w filmach 
sklasyfikowanych jako dramaty. Sięga on tu 48%, co nie zmienia jednak faktu, że za 
ich powstaniem kryje się ta sama zasada, która kierowała poczynaniami tłumaczy w 
poprzednio analizowanych gatunkach filmowych. 
 
 (46) The Terrorist   → Terrorystka 
 
 (47) The Fence   → Mur 
 
 (48) White Squall   → Sztorm 
 
 (49) The Wishing Tree  → Drzewo nadziei 
 
 (50) Affliction   → Prywatne piekło 
 
W przykładzie (46) wystarcza przekład dosłowny doprawiony szczyptą znajomości 
fabuły (por. użyty w wersji polskiej rodzaj żeński), jako że oryginał zawiera słowo w 
każdym kraju i języku kojarzące się z dramatycznym przebiegiem wydarzeń. W 
pozostałych przypadkach wersje anglojęzyczne nie są już pod tym względem tak 
uniwersalne i tłumacze zmuszeni byli je udramatyzować, aby spełnić wymogi 
stawiane przez zasadę przekładu tytułów filmowych. 
 
 W (47) płot został zatem zastąpiony o wiele groźniej brzmiącym murem, co dla 
polskiego czytelnika nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście komediowych 
skojarzeń z płotem Kargula i Pawlaka z Samych swoich, a w (48) szkwał ustąpił 
miejsca zapowiadającemu bardziej gwałtowne wydarzenia sztormowi. W dwóch 
kolejnych przypadkach tłumacze wywołali bardzo podobny efekt posługując się 
dramatycznie brzmiącymi kolokacjami. Zarówno drzewo w połączeniu z nadzieją jak i 
piekło zestawione z życiem prywatnym zapowiadają bowiem fabuły tragiczne i 
naładowane emocjami.  
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5. Uzasadnienie 
 
 Zilustrowana powyżej zasada przekładu ma zatem zastosowanie do 
szerokiego wachlarza gatunków filmowych, co nie jest dziełem przypadku, jako że 
wynika ona z o wiele ogólniejszej i niezależnie umotywowanej zasady relewancji 
(Gutt 2000:200). Zakorzenienie zasady przekładu tytułów filmowych w tej 
fundamentalnej zasadzie pragmatyki zostało już wstępnie zasygnalizowane powyżej, 
przy okazji formułowania zasady przekładu w części 3, a bardziej szczegółowo 
uzasadnienie to zostanie rozwinięte poniżej. 
 
 Jak wiadomo, zasada relewancji stwierdza, iż każdy ostensywny akt 
komunikacji niesie w sobie presupozycję swej własnej optymalnej relewancji 
(Sperber i Wilson 1986:158). Tłumacząc to na nieco mniej hermetyczny język można 
przyjąć, że dotyczy ona zamierzonych aktów komunikacji, a więc również i 
przekładów, stanowiąc, że każdy z nich sformułowany jest w taki sposób, aby 
odbiorca uzyskał maksimum informacji przy wydatkowaniu minimum energii i czasu 
na przetwarzanie otrzymanego tekstu. Odwołując się do przetwarzania informacji, 
czasu, energii oraz wartości minimalnych i maksymalnych sformułowanie to 
posługuje się metaforami z pogranicza fizyki i informatyki, ale jasno daje do 
zrozumienia, że zadawanie czytelnikowi dodatkowego trudu w doszukiwaniu się 
znaczenia tekstu, a więc narażanie go na wydatkowanie dodatkowej energii na jego 
przetwarzanie, uzasadnione może być wyłącznie perspektywą wydobycia  z niego 
proporcjonalnie większej ilości informacji. 
 
 Innymi słowy, spośród wielu możliwych interpretacji tekstu za najbardziej 
właściwą, a więc zamierzoną przez nadawcę, należy uznać tą, która zapewnia 
czytelnikowi umiejscowionemu w danym miejscu, czasie i kulturze pozyskanie jak 
największej ilości informacji nie narażając go na niepotrzebny wysiłek analityczny 
(Sperber i Wilson 1986). W przypadku tytułu, a więc tekstu, którego podstawową rolą 
jest reprezentowanie filmu w mediach i reklamie, nadawanie mu rozgłosu i 
pobudzanie zainteresowania  widzów,  zdecydowanie najbardziej pożądaną 
interpretacją tekstu przez czytelnika jest odczytanie go w sposób zachęcający do 
obejrzenia filmu (Nord 1997:66). Można to osiągnąć zarysowując przebieg akcji, 
wskazując na postać głównego bohatera, czy przywołując jakiś motyw fabuły, ale 
lapidarność tytułu bardzo ogranicza możliwości twórców i tłumaczy. W przeważającej 
większości przypadków tytuły są tekstami nie przekraczającymi kilku słów, a 
nierzadko ograniczonymi wręcz do jednego słowa, i na ogół trudno zawrzeć w nich 
na tyle jednoznaczny opis treści filmu, aby przyciągnąć widzów przed ekrany. 
Wyjątkiem są tu filmy biograficzne, w których powszechnie znane nazwisko 
głównego bohatera w zupełności wystarcza do jasnego zarysowania fabuły,  ale w 
przypadku innych gatunków filmowych osiągnięcie takiego efektu jest trudne. 
 
 Problemy tego typu sygnalizowane były już powyżej, przy okazji omawiania 
przykładów (16)-(17), (21) oraz (39-43). W każdym z tych przypadków przekład 
dosłowny był zachęcająco łatwy, ale tłumacze rezygnowali z tej metody, ponieważ 
powstały w ten sposób ekwiwalent zwięźle opisujący fabułę, choć precyzyjny 
słownikowo, mógłby być interpretowany przez czytelnika w sposób zupełnie 
niezamierzony przez nadawcę. Dla przypomnienia przytoczę dwa z tych przykładów 
raz jeszcze poniżej: 
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 (51) Heartless 
 
 (52) Plato’s Run 
 
Oryginały wskazują jasno na główne motywy akcji obu filmów, ale ich proste 
przekłady byłyby dla polskiego czytelnika bardzo niejednoznaczne. (51) brzmiałby 
przypuszczalnie Bez serca, co raczej odebrano by jako zapowiedź romansu, a nie 
filmu sztuk walki, natomiast (52) należałoby przełożyć na Ucieczkę Platona, co o 
wiele łatwiej przywodzi na myśl zapowiedź filmu biograficznego czy historycznego niż 
współczesnego dramatu sensacyjnego.  
 
 Sformułowanie tak krótkiego tekstu w sposób zapewniający pewne i łatwe 
odczytanie intencji nadawcy wymaga zatem obligatoryjnego zawarcia w nim nieco 
ogólniejszej, ale marketingowo równie skutecznej informacji o przynależności 
gatunkowej filmu. Nie wyklucza to oczywiście równoczesnego przekazania 
czytelnikowi informacji o kluczowych elementach fabuły czy bohaterach filmu, ale 
wyznacza pewne minimum informacyjne, które musi zostać zagwarantowane, aby 
tytuł mógł spełniać swą podstawową funkcję marketingową. Tego typu informacja w 
zupełności wystarcza, aby powiadomić widzów zainteresowanych danym gatunkiem 
o możliwości obejrzenia filmu z interesującego ich rodzaju, a wszelkie dalsze 
szczegóły jedynie ubogacają ten podstawowy komunikat językowy. 
 
 Zadanie zawarcia tego typu informacji gatunkowej w tytule filmu utrudnia nieco 
konieczność posłużenia się metodami pośrednimi, jako że  tytuły bezpośrednio 
wskazujące wyłącznie na gatunek, np. Dramat czy Komedia nr 5 byłyby zbyt 
monotonne by spełniać swą rolę marketingową, ale w rzeczywistości nie jest to 
trudne. Wystarczy zadbać, aby tytuły dramatów brzmiały dramatycznie, tytuły komedii 
zapowiadały fabuły wesołe, itd., co pozwoli czytelnikom łatwo i bez zbędnego wysiłku 
wywnioskować, do jakiego gatunku film przynależy. Innymi słowy wystarczy, aby 
tłumacz zastosował się do wymogów stawianych przez zasadę relewancji, jako że 
współwystępują tu trzy podstawowe elementy, których wzajemne powiązania 
definiuje ta właśnie zasada: 
 

a. użycie języka kontekście  
b. wydobywanie z tekstu znaczeń na drodze wnioskowania pragmatycznego 
c. formułowanie tekstu w sposób zapewniający optymalny przepływ informacji 

 
Zarówno czytelnicy jak i tłumacze mają łatwy dostęp do szerokiego kontekstu 
kulturowego w którym powstaje przekład i, jak już to wykazywano powyżej, obie 
grupy użytkowników języka chętnie korzystają z tego źródła informacji w dobieraniu 
takich ekwiwalentów, które zapewniają szybkie i pewne dotarcie do podstawowej 
informacji o filmie, choć z konieczności jedni i drudzy czynią to pośrednio, wyciągając 
wnioski z dostępnych im przesłanek (Gutt 2000:179-201).  
 

Wagę zastosowania się tłumacza do wymogów stawianych przez zasadę 
relewancji najłatwiej dostrzec na przykładzie tłumaczeń powszechnie uważanych za 
chybione. Na gruncie przekładów filmowych niekwestionowanym klasykiem w tej 
dziedzinie jest: 
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(53) Dirty Dancing   → Wirujący seks 
 

Tłumacz starał się za wszelką cenę zawrzeć w tytule choćby cień zarysu akcji filmu i, 
mając na uwadze fakt, że głównym motywem fabuły jest dosyć swawolny 
obyczajowo taniec, należy przyznać, że oddał on ten szczegół dosyć sugestywnie. 
Sęk jednak w tym, że tak sformułowany polski tytuł wcale nie musi się kojarzyć 
jedynie z tańcem. Równie dobrze można przyjąć, że wcale nie zapowiada on 
słodkiego melodramatu, ale film erotyczny. Tłumacz nie zadbał bowiem o 
wprowadzenie do polskiego tytułu podstawowej informacji o przynależności 
gatunkowej filmu, skupiając się jedynie na elementach jego treści. Po obejrzeniu 
filmu stosunkowo łatwo zrozumieć, dlaczego tłumacz zdecydował się dobrać akurat 
taki polski odpowiednik, ale to już musztarda po obiedzie. Tytuł filmowy musi spełnić 
swą funkcję marketingową zanim widz obejrzy film, bo w przeciwnym razie do 
oglądania filmu może w ogóle nie dojść.  
 

Jak należałoby się spodziewać, przypadek odwrotny, w którym przekład 
wyraźnie wskazuje na przynależność gatunkową filmu pomimo rażących błędów 
popełnionych przez tłumacza jest dla marketingowej funkcji tytułu zupełnie niegroźny. 
Przykładami tego typu językowo błędnych ale dobrze funkcjonujących tłumaczeń są: 

 
(54) Fatal Attraction  → Fatalne zauroczenie 
 
(55) Sting    → Żądło 
 

W pierwszym przypadku tłumacz dał się zwieść złudnemu podobieństwu 
brzmieniowemu polskiego i angielskiego przymiotnika (por. omówienie przykładu (2) 
przytoczonego tu ponownie jako (54), a w przypadku drugim tłumacz bez większego 
namysłu sięgnął po najczęściej występujący sens słowa sting, choć fabuła wyraźnie 
wskazuje, że wcale nie chodzi o żądło, ale o zasadzkę. Ponieważ jednak oba fatalne 
przekłady wyraźnie zapowiadają, że akcja filmów będzie dramatyczna i pełna emocji, 
prawidłowo wskazując na przynależność gatunkową obu dzieł, potknięcia tłumaczy 
nie mają większego znaczenia dla funkcji marketingowej wspomnianych tytułów i od 
wielu lat dobrze pełnią one swą rolę na rynku polskim. 

 
Można zatem przyjąć, że zasada przekładu tytułów filmowych stanowi 

szczególny przypadek zasady relewancji wynikający ze specyficznej pozajęzykowej 
roli tego typu tekstów, co, jak mam nadzieję, znajdzie potwierdzenie w dalszych 
badaniach nad podobnymi zjawiskami językowymi, na przykład tytułami książek, 
piosenek, czy gier komputerowych. 
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