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Abstract:
This paper analyzes the difficulties that the translator faces in film subtitling. Bearing in mind the various
constraints that inevitably take place in subtitling, the present research aims at presenting and exploring
some problematic areas in film subtitling. Through the analysis of a corpus of films and film titles
translation problems and translation strategies are identified and categorized.
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1.Εισαγωγή
Το θέµα της παρούσας εργασίας είναι οι µεταφραστικές δυσκολίες στον υποτιτλισµό
κινηµατογραφικών ταινιών. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπόνησης της
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µου στο ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών σπουδών
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στην
έρευνά µας επικεντρωθήκαµε στον υποτιτλισµό κινηµατογραφικών ταινιών λόγω του
εύρους των κινηµατογραφικών ειδών και της πολυπλοκότητας που µπορεί να
παρουσιάζει το κάθε είδος.
Στον υποτιτλισµό συνυπάρχουν χωροχρονικοί περιορισµοί, τεχνικά προβλήµατα και
συχνά ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο υποτιτλιστής είναι περιορισµένος. Ο
Marleau (1980: 281) υποστηρίζει ότι «πρέπει να δηµιουργήσουµε στο θεατή τη
ψευδαίσθηση ότι µπορεί να κατανοήσει τα πάντα χωρίς να διαβάσει τους υπότιτλους». 1
Στην συγκεκριµένη µεταφραστική πρακτική έχουµε συνύπαρξη εικόνας, ήχου και
γραπτού κειµένου µε τη µορφή υπότιτλων. Η εικόνα και ο ήχος παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη ροή του έργου. Ο υπότιτλος έχει επικουρικό χαρακτήρα βοηθώντας το θεατή
στην καλύτερη πρόσληψη της ταινίας. Για αυτόν το λόγο επιλέγεται συνήθως η λιτή
πλην όµως περιεκτική δοµή του.
Παρατηρώντας τους υπότιτλους µιας ταινίας γεννάται εύλογα το ερώτηµα µε ποια
κριτήρια γίνεται η επιλογή της συγκεκριµένης µεταφραστικής στρατηγικής. Στόχος της
έρευνας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι µεταφραστικές δυσκολίες στον
υποτιτλισµό και να παρουσιάσουµε τα πρώτα συµπεράσµατα σχετικά µε τις
στρατηγικές σε ορισµένες κατηγορίες µεταφραστικών προβληµάτων. Επιλέχθηκαν
ταινίες που ανήκουν σε διαφορετικά κινηµατογραφικά είδη προκειµένου να
µπορέσουµε να διαµορφώσουµε ολοκληρωµένη άποψη για τις µεταφραστικές
δυσκολίες. Εξετάστηκαν ταινίες σε µορφή DVD µε γλώσσα-πηγή την αγγλική και
παράλληλα αναλύθηκαν 250 τίτλοι ταινιών. Εξετάστηκαν οι µεταφραστικές δυσκολίες
µε γνώµονα τις µεταφραστικές στρατηγικές που επιλέγονται.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεταφραστικές δυσκολίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε
το κινηµατογραφικό είδος. Σε µία ταινία δράσης δίνεται έµφαση στη γρήγορη εναλλαγή
των σκηνών. Οι διάλογοι είναι σύντοµοι για να µην αποσπούν το θεατή από τη δράση.
Την ίδια δοµή παρουσιάζουν και οι υπότιτλοι. Αντίθετα, σε µία ταινία κοινωνικού
περιεχοµένου οι διάλογοι µεταξύ των ηθοποιών είναι το βασικό συστατικό της ταινίας.
Στην προκειµένη περίπτωση οι υπότιτλοι είναι πιο εκτενείς και περιεκτικοί.
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Η έννοια της ψευδαίσθησης και της ‘αφάνειας’ του µεταφραστή διαφοροποιείται από την άποψη των
Α. Berman (2000) και L. Venuti(1995)σύµφωνα µε τους οποίους υπάρχουν ιδεολογικά κριτήρια πίσω
από την επιλογή της ‘αφάνειας’ του µεταφραστή.
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Με βάση το υλικό που καταγράψαµε, εντοπίσαµε µεταφραστικές δυσκολίες στις
παρακάτω κατηγορίες: στην µετάφραση του τίτλου µιας ταινίας, στις διαφορετικές
γλωσσικές ποικιλίες, στα πολιτισµικά στοιχεία, στα κωµικά στοιχεία, στους
ιδιωτισµούς και τέλος στην µετάφραση τραγουδιών.
2. Μετάφραση των τίτλων
Η πρώτη κατηγορία που αφορά τον τίτλο µιας ταινίας συχνά εξαρτάται από την εµπορική
προσέγγιση που θέλει να ακολουθήσει η εταιρεία διανοµής της ταινίας σε κάθε χώρα.
Για αυτό συχνά παρατηρούµε τη διαφοροποίηση του τίτλου από χώρα σε χώρα. Συνεπώς
για λόγους εµπορικής επιτυχίας είναι σύνηθες το φαινόµενο η επιλογή του τελικού
τίτλου να απέχει πολύ από τον πρωτότυπο. H έννοια της εµπορικής επιτυχίας µιας ταινίας
µέσω της επιλογής του κατάλληλου τίτλου επισηµαίνεται από τον Whitman-Linsen
(1992:172) “[T]he basic intent behind the translation of a film title […] is guided by
commercial considerations: to sell, to make profits, to capture the interest of the filmgoing audience”.2 Τρία κύρια χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν υπόψη στην
µετάφραση των τίτλων. Ο τίτλος θα πρέπει να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού, να
είναι σύντοµος και να µπορεί να αποµνηµονευθεί. Ορισµένα από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά ή και όλα λαµβάνονται υπόψη από τους µεταφραστές προκειµένου να
µεταφράσουν τον τίτλο στα ελληνικά. Χάρη συντοµίας ο εκτενής τίτλος της γαλλικής
ταινίας ‘le fabuleux destin d’Amelie Pulain’ αποδίδεται στα ελληνικά µε µία µόνο λέξη
‘Αµελί’. Από την εξέταση 250 τίτλων ταινιών εντοπίσαµε πέντε στρατηγικές αναφορικά
µε την µεταφορά του τίτλου µιας ταινίας, υιοθετώντας την τυπολογία που προτείνει ο
Diaz Cintas (2003).3
2.1. Αυτούσια µεταφορά.
Ο τίτλος δεν µεταφράζεται και διατηρείται στη ξένη γλώσσα. Συχνά αυτή η
στρατηγική επιλέγεται για την µετάφραση κύριων ονοµάτων ή τοπωνυµίων.
1) Domino/Domino
2) Manderlay/ Manderlay
3) Arizona Dream/ Arizona Dream
4) Boys don’t cry/ Boys don’t cry
5) Cinderella Man/ Cinderella Man
2.2. ∆ίγλωσση µεταφορά.
Ο τίτλος διατηρείται στη γλώσσα-αφετηρία και ακολουθεί η µετάφρασή του στα
ελληνικά.
6) Lost/ Lost: Οι αγνοούµενοι
2.3. Πιστή µεταφορά.
Μεταφράζεται κατά λέξη ο τίτλος στα ελληνικά χωρίς διαφοροποίηση από τον αρχικό
τίτλο. Σε αυτή την κατηγορία µπορούµε να έχουµε σύντοµους τίτλους:
7) Le Dernier Metro/ Το Τελευταίο Μετρό
8) Pride and Prejudice/ Περηφάνια και Προκατάληψη
9) Manhattan/ Μανχάταν
καθώς και πιο εκτενείς τίτλους:
10) Harry Potter and the Goblet of Fire/ Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς.
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Αναφέρεται από τον Diaz Cintas, J. (2003: 134).
Η αρχική κατηγοριοποίηση των στρατηγικών για την µετάφραση του τίτλου µιας ταινίας βασίζεται στον
Andersen L. (1995). “The Translation of Film Titles”. Sequentia, 2(4):4. Η τυπολογία που προτείνει ο
Diaz Cintas και την οποία υιοθετήσαµε για την ανάλυση των στρατηγικών διαφοροποιείται σε ορισµένα
σηµεία από την τυπολογία του Andersen.
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2.4. Μερική µεταφορά.
Στην προκειµένη περίπτωση παρατηρούµε ότι ένα µέρος του τίτλου µεταφράζεται στα
ελληνικά ενώ ένα άλλο διατηρείται στην αρχική γλώσσα.
11) Underwater: Evolution/ Underwater: η Εξέλιξη
12) The Truman Show/ Ζωντανή µετάδοση: the Truman Show
2.5. Ελεύθερη µετάφραση.
Η τελευταία κατηγορία είναι η ελεύθερη µετάφραση ή «αναδηµιουργία» κατά τον Diaz
Cintas(ibid). Ο τίτλος αποδίδεται µε ελεύθερο τρόπο στα ελληνικά. Συχνά
διατηρούνται κάποιες λέξεις (13-15) ή ενδέχεται να υπάρχει µεγάλη απόκλιση από τον
αρχικό τίτλο(16-18).
13) Dice/Επικίνδυνη ζαριά
14) Cellular/ Τελευταία Κλήση
15) Cheaper by the Dozen/ ∆υο ντουζίνες µπελάδες
16) The Ice Harvest/ Ληστεύοντας τη Μαφία
17) Country of my scull/ Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα
18) Junebug/ Μια ξένη ανάµεσά µας
Πίνακας 1-Παρουσίαση στρατηγικών µετάφρασης τίτλων
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

∆ιΑΤΗΡΗΣΗ ΞΕΝΟΥΤΙΤΛΟΥ
∆ΙΓΛΩΣΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΝ∆YΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εξετάστηκαν στο σύνολο 250 τίτλοι ταινιών, από τους οποίους οι 67 ανήκουν στην
πρώτη κατηγορία (αυτούσια µεταφορά), ένας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της
δίγλωσσης µεταφοράς, 94 εντοπίστηκαν στην τρίτη κατηγορία (πιστή µεταφορά), 11
είναι συνδυασµός της ξένης γλώσσας και των ελληνικών και τέλος 77 µεταφράστηκαν
µε ελεύθερο τρόπο. Η στρατηγική που επιλέγεται κυρίως είναι η πιστή µεταφορά.
3. Μετάφραση γλωσσικών ποικιλιών
Μια άλλη κατηγορία που παρουσιάζει µεταφραστικά προβλήµατα είναι οι γλωσσικές
ποικιλίες που συνυπάρχουν µε την κοινή γλώσσα στις ταινίες. Από το υλικό που
καταγράψαµε κατατάξαµε τις γλωσσικές ποικιλίες στις εξής κατηγορίες:
Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει εκφράσεις και λέξεις της αργκό καθώς και λέξεις
λαϊκού ή οικείου γλωσσικού επιπέδου. Στα παραδείγµατα 19-21 παρατηρούµε ότι
διατηρείται το ίδιο επίπεδο λόγου στο πρωτότυπο και στο µετάφρασµα.
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19)

You carry a piece?
Κουβαλάς σιδερικό;
[Taxi Driver]

20)

I’m gonna get in my cab and boogie.
Θα µπω στο ταξί και θα την «κάνω».
[Taxi Driver]

21)

I be broke if I hadn’t caught me some people from Ohio at Kennedy.
Θα ήµουν ταπί αν δεν έπαιρνα κάτι επαρχιώτες απ’το Κένεντυ.
[Taxi Driver]

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει στοιχεία διαλέκτου και κοινωνιολέκτου καθώς
και λέξεις που ανήκουν στο λαϊκότροπο και λογοτεχνικό γλωσσικό επίπεδο. Ο
µεταφραστής προκειµένου να αποδώσει το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο του οµιλητή
καταφεύγει σε εκφράσεις όπως ‘να µε συγχωράτε’ καθώς και σε λέξεις του προφορικού
λόγου ‘τσούπρα’, ‘φίσκα’. Ειδικότερα στο παράδειγµα 24 η αρχαΐζουσα λέξη
nigh(κοντά) που απαντάται σε λογοτεχνικά κείµενα αποδίδεται µε τη λέξη σίµωσε για
να διατηρηθεί το ύφος του πρωτοτύπου.
22)

Beggin your pardon, Miss. It was not my place.
Να µε συγχωράτε, µις. ∆εν µου πέφτει λόγος.
[Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl]

23)

Hello, poppet.
Γεια σου, τσούπρα.
[Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl]

24)

Salvation is nigh!
Σίµωσε η λύτρωση µας!
[Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl]

25)

Me holds are bursting with swag. That bit of shine matters to us?
Τ’αµπάρια είναι φίσκα πλιάτσικο. Μας νοιάζει αυτό το µεταλλίκι;
[Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl]

4. Μετάφραση πολιτισµικών στοιχείων
Τα πολιτισµικά στοιχεία ή πολιτισµικές αναφορές είναι στοιχεία που αναφέρονται στον
πολιτισµό της γλώσσας-αφετηρίας. Οι κύριες επικρατούσες τάσεις αναφορικά µε τη
µεταφορά του πολιτισµικού στοιχείου είναι η οικειοποίηση και ο ξενισµός. Όπως
επισηµαίνεται από τον Σ. Γραµµενίδη (2007: 155)4
Η µεταφορά του πολιτισµικού στοιχείου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της
θεωρητικής σκέψης για τη µετάφραση, εγκλωβισµένη όµως, τις
περισσότερες φορές, στο ακόλουθο δίληµµα: οφείλουµε να διατηρήσουµε ή
4

Για τη µεταφορά του πολιτισµικού στοιχείου βλ. S. Grammenidis (2003) και ειδικότερα για τη µέθοδο
της «συνεπούς» µετάφρασης ως εναλλακτικής µεθόδου µεταφοράς του πολιτισµικού στοιχείου βλ. Σ.
Γραµµενίδης (2007).
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να καταργήσουµε τις αποκλίσεις που υπάρχουν µεταξύ του πολιτισµούπηγής και του πολιτισµού-υποδοχής.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας στόχος µας είναι η σύντοµη παρουσίαση των
πολιτισµικών στοιχείων σε διάφορες κατηγορίες και η επισήµανση ορισµένων
στρατηγικών µεταφοράς του πολιτισµικού στοιχείου στις κινηµατογραφικές ταινίες.
Έχουν καταγραφεί πολιτισµικά στοιχεία και κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής κατηγορίες:
Στοιχεία γαστρονοµίας, µονάδες µέτρησης-βαθµοί, νοµίσµατα, στοιχεία που αφορούν
θρησκευτικές πρακτικές-γιορτές, µάρκες προϊόντων-αλυσίδες καταστηµάτων, θεσµοί,
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και τέλος τοπωνύµια. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα παρακάτω
παραδείγµατα από ορισµένες κατηγορίες.
4.1. Στοιχεία γαστρονοµίας
26) chilly dog, χοτ ντογκ [Two Weeks Notice]
27) caramelised filo, σφολιάτα [Melinda & Melinda]
28) rice krispy treat, ζαχαρωτό [Analyze this]
4.2. Μονάδες µέτρησης, βαθµοί
Σε αυτήν την κατηγορία παρατηρείται µία τάση προσαρµογής των µονάδων µέτρησης
στο ευρωπαϊκό σύστηµα µέτρησης που χρησιµοποιείται και στην Ελλάδα. Υπάρχουν
βέβαια και περιπτώσεις διατήρησης του ξενικού στοιχείου (παράδειγµα 31). Όσον
αφορά τους βαθµούς συνήθως παρατηρείται προσαρµογή. Έτσι το 98% µεταφέρεται
στην κλίµακα του 10 που ισχύει στα ελληνικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Στο παράδειγµα
32 ωστόσο διατηρείται το ξενικό στοιχείο και στους υπότιτλους.
29) an inch or two, µερικά εκατοστά [Anger Management]
30) a 98-pound weakling, ένα παιδάκι 49 κιλών [Dead Poets Society]
31) 1500 miles, 1500 µίλια [Analyze this]
32) a C student, µαθητής του C [Fargo]
33) 98%, πήρα εννιά [Philadelphia]
4.3. Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα
Τα πιο γνωστά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα όπως το Γέηλ µετεγγράφονται. Στο παράδειγµα
35 το Πανεπιστήµιο Κολούµπια αποδίδεται µε τη γενίκευση ‘άλλη αµερικανική σχολή’.
34) Yale, Γέηλ [Two Weeks Notice]
35) Columbia, άλλη αµερικανική σχολή [Two Weeks Notice]
4.4. Τοπωνύµια
Τα τοπωνύµια συνήθως µετεγγράφονται.
36) South Bronx, Harlem, Brooklyn / Νότιο Μπρονξ, Χάρλεµ, Μπρούκλιν [Taxi
Driver]
5. Μετάφραση κωµικών στοιχείων
Τα κωµικά στοιχεία σε µια ταινία αντικατοπτρίζουν το ύφος της ταινίας. Εντοπίσαµε
κυρίως περιπτώσεις γλωσσικού χιούµορ καθώς και λογοπαιγνίων. Η χρήση ορισµένων
γλωσσικών δοµών ή φωνητικών στοιχείων συµβάλλει στο κωµικό αποτέλεσµα της
ταινίας. Ένα παράδειγµα συνιστά η χρήση της παρήχησης.
Ας εξετάσουµε τα παρακάτω παραδείγµατα
37) …by behaving like a babbling bumbling band of baboons.
…συµπεριφερόµενοι σαν φλύαροι και άτακτοι µπαµπουίνοι.
[Harry Potter and the Goblet of Fire]
Στο αγγλικό κείµενο έχουµε παρήχηση µε το αρχικό σύµφωνο “b”. Στα ελληνικά
παρατηρούµε ότι δεν διατηρείται το κωµικό στοιχείο απλά αποδίδεται το νόηµα.
38) -We will prevail!
-You will go to jail!
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-Θα νικήσουµε!
-Θα πάτε φυλακή!
[Two Weeks Notice]
Στο δεύτερο παράδειγµα παρατηρούµε ότι ενώ στο αρχικό κείµενο υπάρχει
οµοιοκαταληξία µεταξύ των δύο τελευταίων λέξεων prevail και jail µεταφράζεται πάλι
µόνο το νόηµα χωρίς να αποδίδεται το κωµικό στοιχείο. Το κωµικό στοιχείο στο αρχικό
κείµενο προέρχεται από την εικόνα µιας µάχιµης δικηγόρου που κάνει απεργία πείνας
για να εµποδίσει την κατεδάφιση ενός κοινοτικού κέντρου. Η λεκτική αντιπαράθεσή
της µε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που ανέλαβε την κατεδάφιση µε τη χρήση
οµοιοκαταληξίας προκαλεί κωµικό αποτέλεσµα.
39)

-You know what it was? The Sistine Chapel.
- Sixteenth Chapel? Who painted the other 15?
- Ξέρετε τι ήταν; Η Καπέλα Σιξτίνα.
- Καπέλα; Ζωγράφιζε και καπέλα;
[Sleepers]
Όπως παρατηρούµε το λογοπαίγνιο µεταξύ των λέξεων Sistine και Sixteenth που
δηµιουργεί κωµικό αποτέλεσµα στα αγγλικά διατηρείται και στους υπότιτλους µε την
επιλογή των λέξεων η Καπέλα και τα καπέλα.
40)

Welcome to Hell-ton!
Καλώς ήρθες στο Κολασµένο Γουέλτον.
[Dead Poets Society]
Στα αγγλικά έχουµε συνδυασµό των λέξεων ‘hell’ και του ονόµατος του σχολείου
‘Welton’. Στα ελληνικά έχουµε επεξήγηση µε τις λέξεις Κολασµένο Γουέλτον.
41)

Mr. Pitts. Meeks. Another unusual name.
κ. Πιτς (Βάραθρο). Μηκς ( Μακάριος). Κι άλλο περίεργο όνοµα.
[Dead Poets Society]
Τα κύρια ονόµατα µετεγγράφονται στα ελληνικά και ακολουθεί η επεξήγησή τους στην
παρένθεση προκειµένου να γίνει αντιληπτό το κωµικό στοιχείο από το θεατή.
42)

That last chilly dog is really barking.
Το χοτ ντογκ µε θέρισε.
[Two Weeks Notice]
Αποδίδεται µόνο το νόηµα δε διατηρείται το λογοπαίγνιο που δηµιουργείται στα
αγγλικά µε τις λέξεις ‘chilly dog’ και ‘barking’.
5. Μετάφραση ιδιωµατικών εκφράσεων
Ένα από τα πλέον πολύπλοκα θέµατα στον τοµέα της µετάφρασης είναι η µετάφραση
των ιδιωµατικών εκφράσεων. Όταν εξετάζεται η µετάφραση των ιδιωµατικών
εκφράσεων σηµαντικός παράγοντας είναι να διαπιστώσουµε το βαθµό απόδοσης της
ιδιωµατικής φύσης τους.
Αν διατηρείται, αλλοιώνεται ή χάνεται.
Από τα
παραδείγµατα που παρατίθενται παρατηρούµε ότι υπάρχει τάση διατήρησης της
ιδιωµατικής χροιάς των εκφράσεων. Οι ιδιωτισµοί αποδίδονται µε αντίστοιχους
ιδιωτισµούς στα ελληνικά.
43) There’s some high-toned and fancy-to-do at the fort.
Άκουσα πως έχουν γιορτές και πανηγύρια στο οχυρό.
[Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl]
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44)

-You’re despicable.
- Sticks and stones, love.
- Είσαι απεχθής.
- Ωραία µε στολίζεις γλυκιά µου.
[Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl]

45)

Believe what you want, but I say let Keating fry.
Εγώ λέω να την πληρώσει ο Κήτιγκ.
[Dead Poets Society]

46)

He knows once you see that hole he’s getting dropped like a bad habit.
Ξέρεις πως αν δεις το αχούρι θα πάρει δρόµο.
[Good Will Hunting]

6. Μετάφραση τραγουδιών
Από την ανάλυση του σώµατος ταινιών προκύπτει ότι τα τραγούδια στην πλειονότητα
των περιπτώσεων δεν µεταφράζονται. Συνήθως, µεταφράζονται οι στίχοι ενός
τραγουδιού εάν τα λόγια είναι συµβολικά ή έχουν καθοριστική σηµασία για την
περαιτέρω εξέλιξη της ταινίας. Επίσης, µπορεί να µεταφράζεται ο πρώτος στίχος ενός
τραγουδιού και να παραµένει αµετάφραστο το υπόλοιπο.
7. Συµπεράσµατα
Ένα σηµαντικό πρόβληµα στον υποτιτλισµό είναι το γεγονός ότι οι υπότιτλοι παρόλο
που παρουσιάζονται σε γραπτή µορφή θα πρέπει να ηχούν σαν τον προφορικό λόγο. Η
διατήρηση της προφορικότητας επισηµαίνεται από διάφορους ερευνητές. Ο Fuentes
Luque, Andrian (2003: 304) διαπιστώνει ότι η έλλειψη στοιχείων του προφορικού
λόγου που παρατηρείται στο κείµενο-στόχος επηρεάζει άµεσα τον τρόπο µε τον οποίο
το οπτικοακουστικό κείµενο προσλαµβάνεται από τους θεατές.
47) -Intriguing. Tell me more. What’s your background?
-Ενδιαφέρον. Τι πείρα έχεις;
[Two Weeks Notice]
Έχουµε επανάληψη του νοήµατος µεταξύ της λέξης intriguing και της έκφρασης tell me
more που ουσιαστικά επιτείνει την έννοια του ‘ενδιαφέροντος’ για την επαγγελµατική
εµπειρία της µελλοντικής υπαλλήλου. Ωστόσο σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να
τονίσουµε ότι αλλάζει το πραγµατολογικό αποτέλεσµα. Ενώ στο αρχικό κείµενο
φαίνεται ο ζήλος και το ενδιαφέρον για την επαγγελµατική εµπειρία της µελλοντικής
υπαλλήλου, στους υπότιτλους η στάση της οµιλήτριας φαντάζει τουλάχιστον ουδέτερη,
αν όχι αδιάφορη. Η τάση ουδετεροποίησης και εξάλειψης κάθε στοιχείου του
προφορικού λόγου µπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη της ταινίας εκ µέρους των
θεατών.5 Ένα δεύτερο σηµαντικό θέµα που τίθεται είναι η διαµόρφωση σαφούς
εικόνας για τον χαρακτήρα ενός ήρωα.
48) -You, you, you are good you!
-Είσαι ένας εσύ…
[Analyze this]
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Όπως επισηµαίνεται από τον A. Fuentes Luque .(2003: 304) “[The] acute lack of orality…falsifies to a
large extent the reality of the audiovisual message, since the target viewer receives a message distorted by
an unnecessary, uncomfortable extreme literalness expressed in a uniform register, instead of a more
appropriate and appealing array of colloquial registers typical of authentic contexts”.
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Στο παράδειγµα έχουµε επανάληψη της προσωπικής αντωνυµίας ‘you’, γεγονός που
επιτείνει τον ενθουσιασµό του οµιλητή. Η επανάληψη στο πρωτότυπο κείµενο δεν
είναι τυχαία καθώς συµβάλλει στο κωµικό στοιχείο της συγκεκριµένης ταινίας. Η
χρήση του ρήµατος στην αρχή της πρότασης στο µετάφρασµα δίνει έµφαση και
αποδίδει τον ενθουσιασµό του οµιλητή. Οι Zoe de Linde και Neil Kay(1999: 4)
τονίζουν ότι ορισµένα στοιχεία του προφορικού λόγου τα οποία θα µπορούσαν εκ
πρώτης όψεως να θεωρηθούν δευτερεύουσας σηµασίας µπορεί να είναι καθοριστικής
σηµασίας για το ύφος ενός χαρακτήρα στον προφορικό λόγο.
Η παρούσα ανακοίνωση είναι ένα δείγµα της έρευνας που είναι σε εξέλιξη. Με την
καταγραφή και ανάλυση ενός µεγαλύτερου όγκου ταινιών θα µπορέσουµε να
εξαγάγουµε πιο ασφαλή συµπεράσµατα τόσο για τις µεταφραστικές δυσκολίες όσο και
για τις µεταφραστικές επιλογές.
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