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Abstract: Audiovisual translation and especially film subtitling is a challenging form of
translation. When it comes to render humour in films or animated films the task of the translator
becomes even more demanding. Humour is both linguistically and culturally-bound. Hence its
rendering presupposes a shared cultural and linguistic background between the author (in our
case the scriptwriter) and the target language audience. When there is lack of this background
knowledge, then problems might arise in its appreciation by a foreign audience. This paper sets
out to investigate the functions of humour in animated films and to analyze the translation
techniques used to render humour in audiovisual contexts.
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1. Εισαγωγή
Το χιούµορ είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ανθρώπινη φύση. Αντικατοπτρίζει
στοιχεία της προσωπικότητάς µας και συµβάλλει, µέσω του τρόπου έκφρασης, στη
διαµόρφωση της πολιτισµικής ταυτότητας µιας χώρας.1 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι
έκφρασης του χιούµορ: λεκτικοί και µη λεκτικοί. Η παρούσα µελέτη εστιάζεται στην
αποτύπωση του χιούµορ στις ταινίες κινουµένων σχεδίων και στις τεχνικές που
χρησιµοποιούν οι µεταφραστές για να το αποδώσουν.
Σκοπός της εργασίας είναι να καταγράψουµε τις διάφορες κατηγορίες
οπτικοακουστικού χιούµορ και στη συνέχεια να τις επεξεργαστούµε για να
καταλήξουµε σε συµπεράσµατα σχετικά µε τις µεταφραστικές τεχνικές. Η έρευνα
εντάσσεται στο πλαίσιο των Περιγραφικών Μεταφραστικών Σπουδών (Toury 1995) και
στοχεύει στην περιγραφή και όχι στην κανονιστική προσέγγιση του µεταφραστικού
φαινοµένου. Άρα περιοριζόµαστε στην περιγραφή και όχι στην αξιολογική του
κατάταξη. Βέβαια θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η αποτελεσµατικότητα του
εγχειρήµατος είναι ενδεχοµένως προβληµατική, καθώς τα παραδείγµατα
παρουσιάζονται ‘γραπτώς’ και δεν αναπαράγεται η οπτική και ακουστική τους
διάσταση.
2. Χαρακτηριστικά των κωµικών στοιχείων
2.1. Το στοιχείο της απόκλισης
Σύµφωνα µε την Γαλίτη (1995: 506) το χιούµορ «βασίζεται στην απόκλιση από το
κανονικό, το λογικό, το αναµενόµενο». Είναι γεγονός ότι για να θεωρηθεί κάτι αστείο
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Ενδεικτικό παράδειγµα είναι η σειρά κόµικς Αστερίξ, στην οποία το χιούµορ χρησιµοποιείται στην
ανάδειξη της πολιτισµικής ταυτότητας διαφόρων λαών (Γάλλων, Ελβετών, Βέλγων κλπ.). Όπως
επισηµαίνει η Feuerhahn (2002: 104) η κατανόηση της παραπάνω σειράς προϋποθέτει πολύ καλή γνώση
όχι µόνο της γαλλικής γλώσσας αλλά και του γαλλικού πολιτισµού. Με την έκθεση πολιτισµικών
στοιχείων, µέσω του χιούµορ, ο ξένος αναγνώστης ευαισθητοποιείται όχι µόνο σε γλωσσικά ζητήµατα
αλλά και σε πολιτισµικά (ibid: 111).

θα πρέπει να αποκλίνει είτε από τη γλωσσική νόρµα είτε από τη νοηµατική. Το γεγονός
της απόκλισης ενισχύει το κωµικό αποτέλεσµα. Οι αποκλίσεις µπορεί να ποικίλουν σε
µορφή και σε ποιότητα. Όσον αφορά στη µορφή, οι γλωσσικές αποκλίσεις µπορεί να
είναι ελλειπτικές προτάσεις, συντοµεύσεις ή να παραβαίνουν τους κανόνες της
γραµµατικής και του συντακτικού. Ο βαθµός της απόκλισης δηµιουργεί ή επιτείνει το
κωµικό στοιχείο.
2.2. Το στοιχείο της οικονοµίας
Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του αστείου είναι η συνοπτική εµφάνιση που
παρουσιάζει στον τρόπο της διατύπωσής του. Το γεγονός αυτό αφορά κυρίως στα
ανέκδοτα, όπως επισηµαίνει η Γαλίτη (1995: 508) «[τ]α κάθε είδους λογοπαίγνια, οι
χιουµοριστικές παρεµβάσεις στη συνοµιλία ή στην αφήγηση και τέλος τα ίδια τα
ανέκδοτα χαρακτηρίζονται συχνά από σύντοµη και περιεκτική διατύπωση». Είναι
γεγονός ότι ακόµα και το χιούµορ που πραγµατώνεται σε οπτικοακουστικά
περιβάλλοντα π.χ. σε µία ταινία, περιλαµβάνει το στοιχείο της οικονοµίας. Ωστόσο η
απόδοσή του [µε δεδοµένο ότι ο υποτιτλισµός είναι ένα είδος µετάφρασης που ενέχει
περιορισµούς ‘constrained translation’2 (Mayoral et al. 1988)] είναι ένα αρκετά σύνθετο
εγχείρηµα, όπως θα δούµε στη συνέχεια.
2.3. Το στοιχείο της έκπληξης
Ένα τρίτο χαρακτηριστικό του αστείου είναι το στοιχείο της έκπληξης ή «το στοιχείο
του απρόσµενου» κατά τη Γαλίτη (1995: 507). Κάθε τι το αναµενόµενο δεν µπορεί να
δελεάσει τον θεατή ή τον ακροατή και να επιφέρει το προσδοκώµενο ερέθισµα, δηλαδή
να τον κάνει να γελάσει ή έστω να χαµογελάσει.
3. Οπτικοακουστικό κείµενο & οπτικοακουστικό χιούµορ
Ο υποτιτλισµός έχει χαρακτηριστεί ως «διαδικασία οπτικής συµπλήρωσης»3 (O’
Connell, 1998: 66), γεγονός που σηµαίνει ότι συµπληρώνει την εικόνα και ενισχύει την
κατανόηση της ταινίας. Η οπτικοακουστική µετάφραση είναι ένα ιδιαίτερο είδος
µετάφρασης στο οποίο υπεισέρχονται διάφοροι περιορισµοί που αφορούν στο χώρο και
στο χρόνο προβολής των υπότιτλων µιας ταινίας. Σύµφωνα µε τον Gottlieb (1997),
στις κινηµατογραφικές ταινίες αλλά και στις τηλεοπτικές εκποµπές, ο µεταφραστής θα
πρέπει να λάβει υπόψη του τα τέσσερα κανάλια που συνυπάρχουν.
• Το λεκτικό ακουστικό που περιλαµβάνει τους διαλόγους και τους στίχους από
τα τραγούδια.
• Το µη λεκτικό ακουστικό που περιλαµβάνει τη µουσική, τους φυσικούς ήχους
και τα ηχητικά εφέ.
• Το λεκτικό οπτικό που περιλαµβάνει τις γραπτές πινακίδες ή άλλους τίτλους
που εµφανίζονται στην οθόνη.
• Το µη λεκτικό οπτικό κανάλι, που περιλαµβάνει τις εικόνες.
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Ο υποτιτλισµός χαρακτηρίζεται ως ‘περιορισµένη’ µετάφραση λόγω των χωροχρονικών περιορισµών
που ουσιαστικά επηρεάζουν και πολλές φορές καθορίζουν το τελικό αποτέλεσµα. Η έννοια της
‘περιορισµένης’ µετάφρασης χρησιµοποιείται και σε άλλα κειµενικά είδη τα οποία ενέχουν παρόµοιους
περιορισµούς χώρου. Ο Zanettin (2007: 20) υιοθετεί την ορολογία των Mayoral et al. (1988) και
αναφέρεται στα κόµικς µε τον ίδιο όρο, λόγω των παρόµοιων περιορισµών που παρουσιάζουν για τον
µεταφραστή.
3
Μετάφραση δική µας.

Η συνύπαρξη των καναλιών αυτών συνθέτει το οπτικοακουστικό κείµενο. Το
οπτικοακουστικό κείµενο είναι ένα κείµενο προφορικό όπως εκφωνείται από τους
ηθοποιούς. Έχει ωστόσο και µία οπτική παράµετρο. Περιλαµβάνει τις εικόνες, τους
εξωτερικούς ήχους, την ηχητική επένδυση της ταινίας, καθώς και τα παραγλωσσικά
στοιχεία, τις χειρονοµίες, τη γλώσσα του σώµατος. Όταν τίθεται το θέµα της
περιγραφής του χιούµορ σε οπτικοακουστικά κείµενα, τόσο η οπτική όσο και η
ακουστική διάσταση επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα.
4. Λειτουργίες του χιούµορ
Το χιούµορ στις ταινίες επιτελεί διάφορες λειτουργίες και υπηρετεί διάφορους στόχους
όπως είναι: η περιγραφή των χαρακτήρων της ταινίας, η ψυχαγωγία όπως για
παράδειγµα στις ταινίες κινουµένων σχεδίων και η διαπαιδαγώγηση. Μπορεί επίσης να
είναι καυστικό, ειρωνικό, όπως σε αρκετές από τις ταινίες του Γούντυ Άλεν. Η
λειτουργία του συνδέεται µε το γενικότερο κινηµατογραφικό είδος και το ύφος της
ταινίας. Στις ταινίες κινουµένων σχεδίων που αναλύθηκαν η κύρια λειτουργία του
χιούµορ είναι η ψυχαγωγία. Εποµένως ένας από τους κύριους στόχους του µεταφραστή
θα πρέπει να είναι η αναπαραγωγή παρόµοιων συναισθηµάτων µε το πρωτότυπο.
4.1. Το χιούµορ και ο ρόλος του µεταφραστή
Αν και το χιούµορ θεωρούνταν ότι ήταν αµετάφραστο, η µεταφραστική πρακτική
αποδεικνύει ότι ακόµα και λογοπαίγνια και πολιτισµικά φορτισµένα κωµικά στοιχεία
µπορούν να µεταφραστούν.
Σύµφωνα µε τον Zabalbeascoa (1994: 95), θα µπορούσαµε να προτείνουµε την
κατηγοριοποίηση των οπτικοακουστικών αστείων µε βάση το ρόλο που παίζουν στις
ταινίες. Έτσι ο µεταφραστής θα πρέπει να κρίνει το χιούµορ σύµφωνα µε τη σηµασία
του στο κείµενο-πηγή.4
1) Υψίστης σηµασίας: τηλεοπτικές κωµωδίες, ιστορία που βασίζεται σε σειρά αστείων,
σύντοµα αστεία κλπ.
2) Μεσαίας σηµασίας: ροµαντικές ιστορίες µε αίσιο τέλος, περιπέτειες, τηλεοπτικές
εκποµπές ερωτήσεων.
3) Περιφερειακής σηµασίας: χρησιµοποιείται το χιούµορ ως µέσο διαπαιδαγώγησης,
τραγωδίες του Σαίξπηρ.
4) Προς αποφυγή: σε δραµατικές περιπτώσεις, σε τραγωδίες και σε ταινίες τρόµου.
Το µοντέλο αυτό του Zabalbeascoa περί περιορισµών και προτεραιοτήτων στην
απόδοση των κωµικών στοιχείων θα µπορούσε να είναι χρήσιµο για τον µεταφραστή ως
ένα βαθµό. Πιστεύουµε ωστόσο ότι ακόµα και κωµικά στοιχεία που κατατάσσονται
στην τέταρτη κατηγορία και θεωρούνται ότι πρέπει να αποφεύγονται επιτελούν µία
συγκεκριµένη λειτουργία στην ταινία. Άλλες φορές αυτήν του αιφνιδιασµού ή της
ανατροπής και άλλες ακόµη και της διακωµώδησης. Ο µεταφραστής κινουµένων
σχεδίων θα πρέπει να δίνει έµφαση στην πραγµατολογική διάσταση και να
επικεντρώνεται στην εκφραστική λειτουργία του κειµένου προκειµένου να προσελκύσει
το ενδιαφέρον του θεατή (Repulles Sanchez 2008: 346).
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Καθοριστικής σηµασίας είναι η λειτουργία που επιτελεί το χιούµορ στο αρχικό κείµενο. Ο Repulles
Sanchez (2008: 340) αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία µεταξύ του κειµένου πηγή και του
κειµένου στόχος ως προς την απόδοση του χιούµορ. Παροµοιάζει τη διατήρηση της ισορροπίας µε την
έννοια του levelling που χρησιµοποιεί η Baker (1993: 234-245).

5. Μεθοδολογία και σώµα κειµένων
Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε συνίσταται στη συγκριτική ανάλυση µεταξύ του
κειµένου πηγή και του κειµένου στόχος, δηλαδή της πρωτότυπης ταινίας και της ταινίας
µε τους ελληνικούς υπότιτλους. Οι ταινίες που επιλέχθηκαν (ταινίες κινουµένων
σχεδίων) παρουσιάζουν αρκετά κωµικά στοιχεία, τόσο γλωσσικά όσο και οπτικά και
είναι σχετικά σύγχρονες. Για τη συγκεκριµένη µελέτη αντλήσαµε παραδείγµατα από το
παρακάτω σώµα ταινιών:
1. Ice Age, (2002), Chris Wedge & Carlos Saldanha, Twentieth Century Fox.
2. Shrek, (2001), Andrew Adamson & Vicky Jenson, DreamWorks LLC.
5.1. Αποδέκτες κινουµένων σχεδίων
Τα κινούµενα σχέδια απευθύνονται κυρίως σε ένα νεανικό κοινό αλλά ορισµένα
απευθύνονται και σε ενήλικες, όπως στην περίπτωση του Shrek (Repulles Sanchez
2008: 346) ή ορισµένων κινουµένων σχεδίων της Disney. Η γλώσσα5 που
χρησιµοποιείται στα κινούµενα σχέδια είναι απλή, µε εκφράσεις της καθοµιλουµένης
και µε απλό προφορικό λόγο. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι απευθύνονται κυρίως
σε άτοµα µικρής ηλικίας. Επειδή τα παιδιά έχουν περιορισµένη δυνατότητα
συγκέντρωσης και µικρής διάρκειας προσοχή, στα κινούµενα σχέδια υπάρχει πληθώρα
λεκτικών και οπτικών αστείων. Κατ’ αυτό τον τρόπο βρίσκονται σε εγρήγορση και
διατηρείται η προσοχή τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Η ταινία κινουµένων σχεδίων Ice Age (Εποχή των Παγετώνων) απευθύνεται κυρίως
σε άτοµα µικρής ηλικίας. Το χιούµορ πραγµατώνεται µέσα από λογοπαίγνια ή έντονα
οπτικά και ηχητικά αστεία. Σε αντίθετη περίπτωση η ταινία Σρεκ απευθύνεται και σε
ενήλικες, γιατί υπάρχουν σε αυτήν ορισµένα κωµικά στοιχεία τα οποία βασίζονται σε
λέξεις ταµπού (αναφορές στις βιολογικές λειτουργίες ή σεξουαλικά υπονοούµενα) που
αυτά µπορούν να γίνουν αντιληπτά µόνο από ένα ενήλικο κοινό. Παράλληλα η ταινία
Σρεκ αποτελεί παρωδία ενός παραµυθιού και βρίθει από αναφορές σε γνωστά
παραµύθια.
6. Κατηγοριοποίηση του αστείου
Σύµφωνα µε το γλωσσικό µας υλικό και λαµβάνοντας υπόψη τα µοντέλα για την
κατηγοριοποίηση του οπτικοακουστικού χιούµορ που προτείνουν ο Zabalbeascoa
(1996) και ο Martinez Sierra (2008), προτείνουµε µία τροποποιηµένη κατηγοριοποίηση,
µε τη συγχώνευση ορισµένων κατηγοριών και τη µετονοµασία κάποιων άλλων.
Πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες: µη µαρκαρισµένα κωµικά στοιχεία, έντονα
µαρκαρισµένα κωµικά στοιχεία, γλωσσικά κωµικά στοιχεία, οπτικά κωµικά στοιχεία,
ηχητικά και παραγλωσσικά κωµικά στοιχεία και τέλος σύνθετα κωµικά στοιχεία.
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Ο Wells (1998: 6) στο βιβλίο του Understanding Animation συγκρίνει τη γλώσσα που χρησιµοποιείται
στις ταινίες κινουµένων σχεδίων µε τη γλώσσα των κινηµατογραφικών ταινιών επισηµαίνοντας ότι τα
κινούµενα σχέδια δίνουν µεγαλύτερη δυνατότητα ελευθερίας στους παραγωγούς ταινιών:
“It is my contention that animation as a film language and film art is a more sophisticated and flexible
medium than live-action film, and thus offers a greater opportunity for film-makers to be more
imaginative and less conservative.”

6.1. Μη µαρκαρισµένα κωµικά στοιχεία
Στην κατηγορία αυτή µπορεί να έχουµε σύντοµα αστεία στα οποία το κωµικό
αποτέλεσµα δεν εξαρτάται από λογοπαίγνια που στηρίζονται σε µια συγκεκριµένη
γλώσσα ή πολιτισµό. Ο Zabalbeascoa (1996: 251) ονοµάζει την κατηγορία αυτή
«διεθνή ή διεθνικά αστεία» (international or binational jokes) και αναφέρει ότι το
κωµικό αποτέλεσµα δεν βασίζεται στα λογοπαίγνια ή στην εξοικείωση µε άγνωστες
πτυχές του πολιτισµού αφετηρίας.
[1]

That was scary. If you don’t mind me sayin’, if that don’t work, your
breath certainly will get the job done, ‘cause you definitely need some
Tic-tacs or something, ‘cause your breath stinks!
Πολύ τροµακτικό! Κι αν δεν πιάσει, θα τους διώξει η αναπνοή σου!
Χρειάζεσαι επειγόντως µέντες γιατί η αναπνοή σου…βρωµάει! [Shrek]

Η κατανόηση του παραπάνω αστείου από τη ταινία κινουµένων σχεδίων Shrek δεν
προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις για τον πολιτισµό της χώρας αφετηρίας. Πρόκειται για
ένα αστείο που µπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό από θεατές διαφόρων πολιτισµών. Η
µόνη παρέµβαση του µεταφραστή στο αρχικό κείµενο είναι η επεξήγηση της µάρκας
Tic-tacs καθώς θεώρησε ότι δεν θα γινόταν αντιληπτό το αστείο στο σύνολο του
πληθυσµού ή έστω στα παιδιά. Για το λόγο αυτόν επέλεξε τη λέξη µέντες, για να γίνει
αντιληπτό το αστείο, που απώτερο στόχο είχε τον τονισµό της δυσοσµίας στην
αναπνοή.
6.2. Έντονα µαρκαρισµένα κωµικά στοιχεία
Η ονοµασία αυτής της κατηγορίας προήλθε από την αντιδιαστολή της µε τα µη
µαρκαρισµένα κωµικά στοιχεία. Σε αντίθεση λοιπόν µε την πρώτη κατηγορία τα έντονα
µαρκαρισµένα κωµικά στοιχεία αναφέρονται σε αστεία που πηγάζουν από τον
πολιτισµό και τους θεσµούς της γλώσσας πηγής. Σε αυτή την κατηγορία παρατηρούνται
αναφορές σε λογοτεχνικά ή κινηµατογραφικά έργα, σε έργα τέχνης καθώς και σε πολύ
γνωστά λόγια ηθοποιών από ταινίες.
Στο παράδειγµα που ακολουθεί η συνοµιλία διεξάγεται µεταξύ του Σρεκ και του
Γαϊδάρου, καθώς κατευθύνονται προς το Ντουλάκ για να συναντήσουν τον Λόρδο
Φάργουαντ. Ο Σρεκ, εκνευρισµένος από την ακατάσχετη φλυαρία του συνοδοιπόρου
του, χρησιµοποιεί µία γνωστή φράση από τη σειρά Austin Powers “You’re going the
right way for a smacked bottom” η οποία µεταφράζεται στα ελληνικά µε την έκφραση
της καθοµιλουµένης «Θα τις φας». Το αστείο προκύπτει αφενός από τον αστείο τρόπο
που εκστοµείται η απειλή και αφετέρου από το γεγονός ότι ο ηθοποιός που ενσαρκώνει
τον Austin Powers, ο Mike Myers, είναι αυτός που έδωσε τη φωνή του στο κινούµενο
σχέδιο Σρεκ και ταυτόχρονα υποδύεται τον Σρεκ.
[2]

- All right. You’re going the right way for a smacked bottom.
- Sorry about that.
- Θα τις φας.
- Συγνώµη. [Shrek]

Φυσικά κάτι ανάλογο δεν µπορεί να είναι γνωστό και από το κοινό-στόχος. Συνεπώς
η µετάφραση της έκφρασης ταυτόχρονα µε µία αστεία και οικεία έκφραση της
καθοµιλουµένης είναι σίγουρα προτιµότερη.

6.3. Γλωσσικά κωµικά στοιχεία
Τα αστεία αυτά στηρίζονται στη γλωσσική δοµή της γλώσσας πηγή. Σε αυτή την
κατηγορία ανήκουν λεκτικά αστεία, περιπτώσεις οµοφωνίας, πολυσηµίας, λογοπαίγνια
και άλλα ρητορικά σχήµατα.
[3]

Cool, you handle the dragon I’ll handle the stairs. I’ll find those
stairs, I’ll whip their butt too. That’s right! Those stairs won’t
know which way they’re goin’. I’m gonna take drastic steps. Kick it
to the kerb. Don’t mess with me. I’m the stair master. I’ve mastered
the stairs. I wish I had a step right here. I’d step all over it.
Ωραία. Ανάλαβε εσύ το δράκο. Εγώ θ’ αναλάβω τις σκάλες. Θα βρω
τις σκάλες και θα τους αλλάξω τα φώτα. ∆ε θα ξέρουν από πού τους
ήρθε. Θα πάρω δραστικά µέτρα. Είµαι και ο πρώτος! Έχω γίνει
ειδικός στις σκάλες! Φέρτε µου κι άλλες σκάλες! [Shrek]

Στο παραπάνω παράδειγµα παρατηρούµε ότι στο κείµενο πηγή υπάρχουν
λογοπαίγνια που προκύπτουν από το διπλό νόηµα των λέξεων steps (σκάλες) και step
(βαδίζω), stair master (το αφεντικό των σκαλιών) και I’ve mastered the stairs (έχω γίνει
ειδικός στις σκάλες). Στα αγγλικά απ’ότι παρατηρούµε υπάρχει πολυσηµία των λέξεων
αυτών και η λέξη step µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο ως ουσιαστικό όσο και ως ρήµα.
[4]

- I thought you were going to eat me.
- I don’t eat junk food.
- Νόµιζα ότι θα µε φας.
- ∆εν τρώω ανοστιές. [Ice Age]

Στο παράδειγµα 4 έχουµε λογοπαίγνιο µε τις λέξεις eat και junk food. Στους
υπότιτλους ο µεταφραστής διατηρεί το λογοπαίγνιο χρησιµοποιώντας τις λέξεις τρώω
και ανοστιές αντίστοιχα. Είναι γεγονός ότι από µεταφραστικής άποψης αυτή η
κατηγορία κωµικών στοιχείων αποτελεί τη µεγαλύτερη µεταφραστική πρόκληση,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν είναι εφικτή η απόδοση του
λογοπαίγνιου µε αντίστοιχο λογοπαίγνιο στη γλώσσα στόχο.
6.4. Οπτικά κωµικά στοιχεία
Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν αστεία τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά στην
οπτική εικόνα που βλέπουµε στην οθόνη ή «στην οπτικά κωδικοποιηµένη εκδοχή ενός
γλωσσικού αστείου» Zabalbeascoa (1996: 253).6 Στην τελευταία αυτή περίπτωση το
αστείο είναι γλωσσικό αλλά και η οπτικοποίησή του ενισχύει το κωµικό αποτέλεσµα
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Μετάφραση δική µας.

για τον θεατή. Ειδικότερα τα κινούµενα σχέδια στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό σε οπτικά
αστεία ή στην οπτικοποίηση ενός γλωσσικού αστείου.
[5]

You’re standing on my trunk.
Πατάς την προβοσκίδα µου. [Ice Age]

Στην προκειµένη περίπτωση η πρόταση δεν περιέχει κάποιο λεκτικό αστείο.
Είναι η οπτικοποίηση της πρότασης που οδηγεί σε κωµικό αποτέλεσµα.
6.5. Ηχητικά και παραγλωσσικά κωµικά στοιχεία
Ο Diaz Cintas (2001) αναφερόµενος στα ηχητικά αστεία τα εντοπίζει κυρίως σε αµιγώς
ηχητικά, όπως κραυγές, φωνές κλπ., τα οποία δεν σχετίζονται µε γλωσσικά στοιχεία ή
µε παιχνίδια ήχων (π.χ. παρήχηση). Σε αυτή την κατηγορία προσθέτουµε και τα
παραγλωσσικά στοιχεία που συµβάλλουν έντονα στη δηµιουργία κωµικού
αποτελέσµατος.
6.6. Σύνθετα κωµικά στοιχεία
Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται κωµικά στοιχεία τα οποία συνδυάζουν δύο ή
περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες. Μπορεί να περιλαµβάνει τόσο γλωσσικά
όσο και ηχητικά στοιχεία ή να είναι συνδυασµός οπτικών και λεκτικών/ πολιτισµικών
στοιχείων.
Στο παράδειγµα που ακολουθεί συνδυάζεται το λογοπαίγνιο µε το οπτικό αστείο.
Στο κείµενο πηγή έχουµε το λογοπαίγνιο µεταξύ της έκφρασης Lord of the Flame και
της έκφρασης your tail’s on fire. Στα ελληνικά είναι δυνατόν να αποδοθεί κατά τον ίδιο
τρόπο το λογοπαίγνιο και να διατηρηθεί το κωµικό αποτέλεσµα. Βέβαια η οπτική
αναπαράσταση είναι αυτή που ενισχύει την κωµικότητα της σκηνής.
[6]

- From now on you’ll have to refer to me as Sid, Lord of the Flame.
- Lord of the Flame, your tail’s on fire!
- Από δω και µπρος θα λέγοµαι Σιντ Άρχοντας της Φλόγας.
- Άρχοντα της Φλόγας, η ουρά σου πήρε φωτιά! [Ice Age]

7. Η αποτύπωση του αστείου στις ταινίες κινουµένων σχεδίων: µεταφραστικές
τεχνικές
Στις ταινίες κινουµένων σχεδίων καθώς και στις κωµωδίες, η έµφαση δίδεται στους
διαλόγους και για το λόγο αυτόν η έκταση των υπότιτλων είναι συνήθως µεγαλύτερη.
Όσον αφορά δε στην απόδοση των κωµικών στοιχείων, η διατήρησή τους είναι πολύ
σηµαντική καθώς αποτελούν αναπόσπαστο υφολογικό στοιχείο της ταινίας. Έτσι πολύ
συχνά ο µεταφραστής επιλέγει να αναδηµιουργήσει το κωµικό στοιχείο, προκειµένου
να µη χαθεί η κωµική αίσθηση που υπήρχε στους αρχικούς διαλόγους.
Από την ανάλυση του γλωσσικού υλικού, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες µέθοδοι και
τεχνικές που αφορούν στην απόδοση των κωµικών στοιχείων. Η πρώτη µέθοδος είναι
αυτή της διατήρησης του κωµικού στοιχείου.Μπορεί να περιλαµβάνει τις τεχνικές της
χρήσης του ίδιου κωµικού στοιχείου στο κείµενο πηγή (ΚΠ) και στο κείµενο στόχος

(ΚΣ), της αναδηµιουργίας του κωµικού στοιχείου7 και τέλος της µερικής µεταφοράς
του κωµικού στοιχείου.
[7]

Man, you almost burned the hair
outta of my nose.
Παραλίγο να καούν οι τρίχες
στη µύτη µου απ’τη βρώµα. [Shrek]

[8]

- Ok. Let me get this straight. You’ve gonna go fight a dragon and rescue
a princess just so Farquaad
will give you back a swamp, which you only don’t have because he
filled it full of freaks in the first
place? Is that right?
-You know what? Maybe there’s a good reason that donkeys shouldn’t
talk.
- Θα πολεµήσεις ένα δράκο και θα σώσεις µια πριγκίπισσα για να πάρεις
πίσω το βάλτο που ο Φάρκουαντ γέµισε µε τέρατα;
- Ίσως τελικά να υπάρχει λόγος
που οι γάϊδαροι δε µιλάνε. [Shrek]

Στο παράδειγµα 7 παρατηρούµε ότι το κωµικό στοιχείο προκύπτει από το αστείο για
την αναπνοή του Σρεκ και από την αναφορά στο ότι κάηκαν οι τρίχες στη µύτη του
Donkey. Έχουµε λοιπόν διατήρηση του ίδιου κωµικού στοιχείου στο ΚΠ και στο ΚΣ.
Στο παράδειγµα 8 το χιούµορ προκύπτει από τη φλυαρία του Donkey και η κορύφωση
είναι η απάντηση του Σρεκ ότι «ίσως τελικά να υπάρχει λόγος που οι γάϊδαροι δε
µιλάνε». Παρατηρούµε συνεπώς ότι διατηρείται το ίδιο κωµικό στοιχείο στο ΚΠ και
στο ΚΣ. Θα πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι το κωµικό στοιχείο προκύπτει από τη
χρήση ενός παιχνιδιού ήχων. Η παρήχηση προκύπτει από τη χρήση του συµφώνου f σε
µια σειρά λέξεων “he filled it full of freaks in the first place”. Ο µεταφραστής επέλεξε
να διατηρήσει τη φλυαρία του Donkey αλλά δεν διατήρησε, ενδεχοµένως λόγω της
έλλειψης χώρου, το λογοπαίγνιο µε τη χρήση της παρήχησης. Παρατηρούµε λοιπόν ότι
στο πρώτο µέρος του παραδείγµατος, µεταφέρεται µερικώς το κωµικό στοιχείο.
[9]

You might have seen a house fly,
maybe even a super fly,
but I bet you ain’t never seen a donkey fly.
Μπορεί να ‘χετε δει ιπτάµενα σπίτια κι ελέφαντες...
Αλλά πάω στοίχηµα ότι πρώτη φορά
βλέπετε ιπτάµενο γάϊδαρο! [Shrek]

Στο παράδειγµα 9 παρατηρούµε ότι ο µεταφραστής αναδηµιουργεί το κωµικό
στοιχείο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση άλλων λέξεων απ’ότι στο πρωτότυπο για τη
διατήρηση του λογοπαίγνιου. Το λογοπαίγνιο µε τις λέξεις house fly, super fly και
7

Σύµφωνα µε την Standowicz (2009) η τεχνική της αναδηµιουργίας χρησιµοποιείται και στη µετάφραση
του βιβλίου Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος για την αναδηµιουργία του κωµικού στοιχείου στα
ονόµατα των πρωταγωνιστών.

donkey fly, πραγµατώνεται στη µετάφραση µε τη χρήση των λέξεων ιπτάµενα σπίτια,
[ιπτάµενοι] ελέφαντες και ιπτάµενο γάϊδαρο.
Παράλληλα ο µεταφραστής ενδέχεται να επιλέξει την τεχνική της µεταφοράς του
νοήµατος, χωρίς παράλληλη διατήρηση του κωµικού στοιχείου. Αυτή είναι η µέθοδος
της ουδετεροποίησης.
[10]

-You know, you’re just jealous you can never measure up to a great
ruler like Lord Farquaad.
- Yeah, well, maybe you’re right, Princess. But I’ll let you do the
‘measuring’ when you see him tomorrow.
- Απλά ζηλεύετε που δεν µπορείτε να τον φτάσετε.
- Ίσως να ‘χεις δίκιο, Πριγκίπισσα. Αλλά θα κρίνεις καλύτερα όταν τον
δεις αύριο. [Shrek]

Στο παράδειγµα 10 το κωµικό στοιχείο προέρχεται από ένα λογοπαίγνιο που
στηρίζεται στην κυριολεκτική και µεταφορική σηµασία της λέξεως measure στην
αγγλική. Η λέξη στο πρώτο µέρος της πρότασης ‘measure up to Lord
Farquaad’σηµαίνει συγκρίνοµαι µε κάποιον, φτάνω κάποιον σε αξία. Στην απάντηση
του Σρεκ η λέξη κρύβει δύο σηµασίες. Σε νοηµατικό επίπεδο µπορεί να σηµαίνει κρίνω,
αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο παραπέµπει στη λέξη measure (µετράω). Η δεύτερη
σηµασία της λέξης είναι αυτή που εµπεριέχει το αστείο, καθώς ο Σρεκ υπονοεί ότι ο
Λόρδος Φάργουαντ είναι κοντός και θα αφήσει την Πριγκίπισσα να τον ‘µετρήσει,’
όταν τον δει. Παρατηρούµε ότι στους υπότιτλους διατηρείται το νόηµα αλλά δεν
αποδίδεται η δεύτερη σηµασία της λέξης από την οποία πηγάζει και το κωµικό
στοιχείο.
Πολλές φορές παρατηρούµε ότι η µεταφορά του νοήµατος µπορεί να συνοδεύεται
και από επεξήγηση. Τέλος, ο µεταφραστής µπορεί να επιλέξει να παραλείψει το κωµικό
στοιχείο.
[11]

Man, you gotta warn somebody before you just crack one off. My mouth
was open and everything.
Άλλη φορά να προειδοποιείς πριν «την αφήσεις»! [Shrek]

Όπως παρατηρούµε στο παραπάνω παράδειγµα το κωµικό στοιχείο εντοπίζεται στο
δεύτερο µέρος της πρότασης my mouth was open and everything. Στους υπότιτλους
παραλείπεται το κωµικό στοιχείο, ενδεχοµένως για λόγους συντοµίας. Ακολουθεί ένας
συνοπτικός πίνακας στον οποίο καταγράφονται οι µεταφραστικές µέθοδοι και τεχνικές
που χρησιµοποιούνται για την αποτύπωση του χιούµορ στις ταινίες κινουµένων
σχεδίων. Πιστεύουµε ότι οι ίδιες τεχνικές θα µπορούσαν να έχουν εφαρµογή και στις
κινηµατογραφικές ταινίες.
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Πίνακας 1- Παρουσίαση µεθόδων και τεχνικών απόδοσης κωµικών στοιχείων

8. Συµπεράσµατα
Από την ανάλυση του γλωσσικού υλικού προκύπτει ότι στις ταινίες κινουµένων
σχεδίων το κωµικό αποτέλεσµα ενισχύεται σε µεγάλο βαθµό από τη συνύπαρξη
οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων, καθώς και παραγλωσσικών στοιχείων.
Η τάση στην απόδοση των κωµικών στοιχείων είναι αυτή της διατήρησής τους. Γι’
αυτό οι µεταφραστές, προκειµένου να διατηρηθεί το κωµικό αποτέλεσµα, δεν
διστάζουν ακόµα και να το αναδηµιουργήσουν. Τέλος, θα λέγαµε, ότι η
κατηγοριοποίηση των κωµικών στοιχείων και των αντίστοιχων µεταφραστικών
τεχνικών θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για διδακτικούς σκοπούς και
ειδικότερα στην εκπαίδευση των νέων µεταφραστών. Παράλληλα, πιστεύουµε ότι η
καταγραφή των κωµικών στοιχείων στις ταινίες θα µπορούσε να έχει εφαρµογές και
στη διδακτική ξένων γλωσσών συνδυάζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο την ψυχαγωγία µε
την εκµάθηση των πολιτισµικών στοιχείων και του τρόπου σκέψης ενός άλλου λαού.
Θεωρούµε λοιπόν ότι µέσω της έκθεσης σε κωµικά στοιχεία επιτυγχάνεται τόσο η
γλωσσική όσο και η πολιτισµική αφύπνιση των εκπαιδευόµενων.8
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Για την έννοια της γλωσσικής και πολιτισµικής αφύπνισης µέσω της έκθεσης σε κωµικά στοιχεία βλέπε
τα άρθρα του Robert (2002) και της Feuerhahn (2002) στο ειδικό τεύχος του Français dans le monde, µε
τίτλο Humour et enseignement des langues.
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