Μετάφραση και Ιδιολεκτική Ποικιλότητα1
Ειρήνη Θεοδωροπούλου
King’s College London

Abstract:
Aim of this paper is to contribute towards the translation of idiolects through the proposal of the
Functional Variation Model (FVM) as a viable solution for translating idiolects. The FVM is heavily
based on Nida’s (1964: 159) Dynamic Equivalence Principle and it is an elaboration of it. More
specifically, FVM considers both the pragmatic and sociolinguistic meaning of utterances, and it suggests
that the translation into target language (TL) should have the same impact to the TL audience as the
impact the original utterance in the source language (SL) has on the SL audience, in order to be as
natural, i.e. as normal in the target language, as possible. The model is applied on idioms gathered
randomly from James Bond films and their subtitle translation. Finally, native speakers on Greek with an
excellent command of English are asked to evaluate the translations – both the ones based on the model
and the original ones - with respect to their communicative efficiency. The results are that 87% of the
participants found the ones based on the model successful, i.e. relevant to the original utterance, 11%
treated the given translations as successful, while 2% either did not express an opinion or thought that
neither translation was successful.
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1. Εισαγωγή-ορισµοί
Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας εργασίας είναι να επισηµάνει τη
σπουδαιότητα των ιδιολέκτων, ήτοι του ιδιαιτέρου τρόπου µε τον οποίον o άνθρωπος
χρησιµοποιεί τη γλώσσα του2, το ‘προσωπικό ύφος του χρήστη’ (Μπασλής, 2000: 104)
και την ανάγκη να λαµβάνεται υπ’όψιν κατά τη µετάφραση, προκειµένου η τελευταία
να τείνει όσο το δυνατόν περισσότερο προς την πιστή – και εποµένως επιτυχηµένη –
απόδοση του αυθεντικού κειµένου. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των
ιδιολέκτων είναι οι ιδιωµατισµοί3 (idioms), δηλαδή λεξικές µονάδες µε διαφορετικό
νόηµα από τις σηµασίες των επιµέρους λέξεων που τις συγκροτούν (εµπλουτισµένος
ορισµός βασισµένος στη Baker, 1992: 63). Με άλλα λόγια, στους ιδιωµατισµούς η
έµφαση δε δίνεται τόσο στη σηµασιολογική όσο στην πραγµατολογική διάσταση της
σηµασίας τους – και πιο συγκεκριµένα, στην προσλεκτική τους (illocutionary)
διάσταση, δηλαδή σε πράξεις, οι οποίες εκτελούνται από τον οµιλητή ως συνέπεια του

1 Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το Κοινωφελές ‘Ιδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, τον Σύλλογο
Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Cambridge European Trust και το St. Edmund’s College,
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Στην προσπάθειά µας να περιορίσουµε την ούτως ή άλλως ευρεία έννοια του όρου «γλώσσα», στο
πλαίσιο της παρούσας εργασίας, όταν χρησιµοποιείται ο όρος αυτός, θα αναφέρεται πάντοτε στη µητρική
γλώσσα των οµιλητών, εν προκειµένω τα Αγγλικά (για τους ήρωες των ταινιών του James Bond, από τις
ιδιολέκτους των οποίων προέρχονται τα δεδοµένα που θα αναλυθούν στη συνέχεια, και τα Ελληνικά,
ήτοι η γλώσσα στόχος της µετάφρασης.
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Αν και αναγνωρίζουµε ότι δύο από τα εγκυρότερα λεξικά της Νέας Ελληνικής, το Λεξικό του Κέντρου
Νεοελληνικών Σπουδών - Ιδρύµατος Μανόλη Τριανταφυλλίδη και το λεξικό Μπαµπινιώτη προτείνουν
ως απόδοση του όρου idiom τη λέξη ιδιωτισµός και όχι ιδιωµατισµός, εντούτοις αποφασίσαµε να
χρησιµοποιήσουµε τον όρο ιδιωµατισµός, αφ’ενός επειδή αυτό προτείνεται στην ελληνική µετάφραση
του ειδικότερου γλωσσολογικού λεξικού του Crystal (2003: 193), αφ’ετέρου επειδή νοµίζουµε ότι η λέξη
ιδιωτισµός παραπέµπει στις λέξεις ιδιωτεία, ιδιώτης µε τις γνωστές αρνητικές σηµασίες (βλ. τα
αντίστοιχα λήµµατα στα προαναφερθέντα λεξικά).

εκφωνήµατος που ήδη έχει ειπωθεί (π.χ. απειλές, υποσχέσεις). Ένα παράδειγµα
αγγλικού ιδιωµατισµού µε τη µετάφραση του στα Ελληνικά είναι το ακόλουθο:
Πίνακας 1. Παράδειγµα αγγλικού ιδιωµατισµού µε ελληνική µετάφραση




ΑΓΓΛΙΚΑ
Even if you fail, always have two
strings to one’s bow
(= ίδιον του καλού τοξότη είναι να έχει
µία εναλλακτική χορδή, αν σπάσει η
υπάρχουσα)




ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο
µονοπάτι
(= σε περίπτωση δυσκολίας πρέπει να
έχουµε εναλλακτικές λύσεις

Στην παρούσα εργασία οι ιδιωµατισµοί και η µετάφρασή τους θα εξεταστούν
στο πλαίσιο της απόδοσής τους στην Ελληνική και, πιο συγκεκριµένα, σε ελληνικούς
υποτίτλους. Με τον όρο υπότιτλος εννοούµε ταυτόχρονη γραπτή µετάφραση των
εκφωνηµάτων, παρουσιαζόµενη στο κάτω µέρος της τηλεοπτικής οθόνης και για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Η µετάφραση που γίνεται είναι διαγλωσσική µε
γλώσσα πηγή (ΓΠ) την Αγγλική και γλώσσα στόχο (ΓΣ) την Ελληνική. Η επιλογή των
υποτίτλων ως µεταφραστικού είδους δεν είναι τυχαία για την εφαρµογή του
προτεινοµένου µοντέλου, αλλά γίνεται διότι ο χώρος των υποτίτλων είναι ούτως ή
άλλως περιορισµένος (για τους χορικούς και χρονικούς περιορισµούς των υποτίτλων
στον κινηµατογράφο και την τηλεόραση, καθώς και για µία πρόταση υποτιτλισµού, βλ.
Καραµήτρογλου 1998). Εποµένως, εφ’όσον το µοντέλο µπορεί να εφαρµοστεί σε έναν
περιορισµένο χώρο και σε ένα τόσο απαιτητικό είδος, όπως αυτό της υποτιτλικής
µετάφρασης, νοµίζουµε ότι είναι δυνατή η επιτυχής χρήση του και σε άλλα εξίσου
απαιτητικά µεταφραστικά είδη, τα οποία, όµως, δεν έχουν τόσο αυστηρούς
χωροχρονικούς περιορισµούς, όπως αυτό της λογοτεχνικής µετάφρασης.
Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη: στο κεφάλαιο 2 γίνεται µία ανασκόπηση
της σχετικής µε τη µετάφραση των ιδιωµατισµών βιβλιογραφίας, µέσα από την οποία
προκύπτει ένα κενό όσον αφορά στο ζήτηµα της µετάφρασής τους σε υποτίτλους. Το
κεφάλαιο 3 ουσιαστικά αναλαµβάνει να καλύψει αυτό το κενό µε την παρουσίαση του
Μοντέλου Λειτουργικής Ποικιλότητας (ΜΛΠ) και τη θεωρητική του τεκµηρίωση. Στο
κεφάλαιο 4 περιλαµβάνεται η εφαρµογή του µοντέλου σε ιδιωµατισµούς, οι οποίοι
ανήκουν σε ιδιολέκτους χαρακτήρων από ταινίες του James Bond, και η γενικότερη
περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο έγινε η έρευνα καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής.
Τέλος, στο κεφάλαιο 5 συµπεραίνουµε ότι το ΜΛΠ, µε δεδοµένη την επιτυχία
εφαρµογής του στις µεταφράσεις ιδιωµατισµών σε υποτίτλους, θα µπορούσε κάλλιστα
να δοκιµαστεί και σε άλλα είδη µετάφρασης, όπως π.χ. στη λογοτεχνική µετάφραση ή
ακόµη και στη διερµηνεία.
2. Μεταφράζοντας τους ιδιωµατισµούς – επισκόπηση βιβλιογραφίας
Ερευνώντας τη βιβλιογραφία τη σχετική µε τη µετάφραση ιδιωµατισµών είναι
προφανές ότι γενικά δεν έχουν µελετηθεί συστηµατικά, πολλώ δε µάλλον το πολύ
συγκεκριµένο θέµα της µετάφρασης των ιδιωµατισµών σε υποτίτλους. Για την πρώτη
περίπτωση, δηλαδή το ζήτηµα της µετάφρασης των ιδιωµατισµών γενικά, υπέπεσαν
στην αντίληψή µας τρεις εργασίες (Volk 1998, Wehrli 1998, Pentheroudakis et al.
2002) και µία συγκεκριµένη έρευνα (case study) µετάφρασης αγγλικών ιδιωµατισµών
στην Αραβική (Abu-Ssaydeh 2004), βασισµένη σε ένα σώµα κειµένων (corpus)
ιδιωµατισµών που επελέγησαν από την αραβική έκδοση του περιοδικού Newsweek.

Εντούτοις, όλες αυτές οι εργασίες αφ’ενός ασχολούνται µόνο µε τους γραπτούς
ιδιωµατισµούς, όχι µε προφορικούς όπως αυτοί για τους οποίους ενδιαφέροµαι για,
αφ’ετέρου προτείνουν µοντέλα, τα οποία να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν έναν
ιδιωµατισµό και να δώσουν έπειτα µια κατά λέξιν µετάφραση.
Η εργασία του Volk αναγνωρίζει ότι η διάκριση µεταξύ της ιδιωµατικής και µηιδιωµατικής χρήσης των λέξεων είναι πέρα από τη δύναµη των τρεχόντων συστηµάτων
µεταφράσεων, επειδή είναι βασισµένη στη σηµασιολογία και κυρίως4 την
πραγµατολογία (1998: 1).
Αντιστοίχως, οι Pentheroudakis και άλλοι (2002: 8), αν και εξετάζουν τους
λεκτικούς ιδιωµατισµούς (2002: 2) και τους τρόπους αυτόµατης µετάφρασής τους, δε
λαµβάνουν υπ’όψιν τις συνθήκες επικοινωνίας, δηλαδή το πραγµατολογικό πλαίσιο
χρήσης τους, αλλά χρησιµοποιούν µόνον τα µορφοσυντακτικά, συντακτικά και
σηµασιολογικά συµφραζόµενα ως παράγοντες στο σύστηµα αυτόµατης µετάφρασης
των ιδιωµατισµών.
Τέλος, η εργασία του Wehrli (1998: 1) εξετάζει το γαλλικό αγγλικό – σύστηµα
µεταφράσεων ITS-2 French – English translation system και προτείνει ένα σύστηµα
δοµικής αναγνώρισης και µετάφρασης ιδιωµατισµών (parser).
Γίνεται προφανές, εποµένως, ότι όλες αυτές οι εργασίες που εξετάζουν τους
γραπτούς ιδιωµατισµούς φαίνονται να παραµελούν – είτε σκόπιµα είτε υποσυνείδητα την πραγµατολογική διάσταση των ιδιωµατισµών, δηλαδή την επικοινωνιακή τους
λειτουργία. Αυτή η τάση δικαιολογείται ίσως επειδή τα κείµενά τους είναι συνήθως
εγχειρίδια, φυλλάδια οδηγιών ηλεκτρονικών συσκευών (manuals) κ.λπ., τα οποία
περιέχουν όχι τόσο απαιτητικούς από πλευράς Πραγµατολογίας, δηλαδή
επικοινωνιακής χρήσεως, ιδιωµατισµούς. Επιπλέον, ο Abu-Ssaydeh υποστηρίζει ότι η
παράφραση είναι η κυρίαρχη στρατηγική που υιοθετείται από τους Άραβες
µεταφραστές. Εντούτοις, ακόµη και σε αυτήν την περίπτωση η σηµασιολογική και όχι
πραγµατική πτυχή του ιδιωµατισµού λαµβάνεται υπόψη (Abu-Ssaydeh 2004:119).
Από την άλλη, υπάρχουν τρεις εργασίες (Gottlieb 1997, Gottlieb 2000,
Pedersen: βλ. βιβλιογραφία) σχετικές µε τη µετάφραση σε υποτίτλους, το θέµα των
οποίων είναι τα προβλήµατα που προκαλούν στις µεταφράσεις σε υποτίτλους τα
διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία είτε γλωσσικά (χιούµορ κ.ά) είτε εξωγλωσσολογικά,
όπως, επί παραδείγµατι κάποια ήθη και έθιµα, τα οποία κατ’ ανάγκην διαφέρουν από
κουλτούρα σε κουλτούρα, εποµένως και από γλώσσα σε γλώσσα. Ο Gottlieb (1997:
109επ. και 2000: 19επ.) υποστηρίζει ότι στην περίπτωση των υποτίτλων αυτό που
µεταφράζεται είναι οι γλωσσικές πράξεις (Hatim & Mason 1990:59-62), και όχι οι
δοµές επιφάνειας. Οι γλωσσικές πράξεις περιλαµβάνουν τις λεκτικές ή εκφωνητικές
πράξεις (locutionary acts), τις προσλεκτικές πράξεις (illocutionary acts) και τις
διαλεκτικές πράξεις (perlocutionary acts). Οι "λεκτικές ή εκφωνητικές πράξεις"
(locutionary acts) περιλαµβάνουν δράση που εκτελείται µε την έκφραση µιας
καλοσχηµατισµένης πρότασης (π.χ. «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού…» για την πράξη
της βάπτισης, κ.λπ.). Οι προσλεκτικές πράξεις χαρακτηρίζονται από την επικοινωνιακή
δύναµη, η οποία συνοδεύει την έκφραση (π.χ. «Τα λεφτά ή τη ζωή σου!» είναι µία
πρόταση απειλής, κ.λπ.). τέλος, οι διαλεκτικές πράξεις ταυτίζονται µε την επίδραση της
έκφρασης στον ακροατή/τον αναγνώστη, δηλ. τον βαθµό κατά τον οποίο η γνώµη, η
γνώση, η συµπεριφορά και η γενικότερη στάση ζωής του αλλάζει. Γενικώς, οι
γλωσσικές πράξεις µπορούν να είναι: αναπαραστατικές (representatives), εκφραστικές
(expressives), ετυµηγορικές (verdictives), εντολικές (directives), αναθετικές

4

Η υπογράµµιση είναι δική µας.

(commissives) and διακηρύξεις (declarations), σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των
Traugott και Pratt (1980), οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τον Searle (1976).
Από την πλευρά του, ο Pedersen, προφανώς επηρεασµένος από τον Gottlieb,
όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια, επιθυµεί µέσω της συλλογής και ανάλυσης
γλωσσικών δεδοµένων από διάφορες ταινίες να διευρύνει αυτήν την ιδέα της
προτεραιότητας της Πραγµατολογίας σε σχέση µε τη Σύνταξη και τη Μορφολογία στη
µετάφραση υποτίτλων µε την υποβολή προτάσεων τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η
πιο κατάλληλη µονάδα της µετάφρασης στον υποτιτλισµό είναι οι προσλεκτικές
πράξεις του οµιλητή» (Verschueren 1999: 25), ή ό,τι θέλει να επικοινωνήσει ο
οµιλητής. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιφανειακή δοµή του κειµένου-πηγή (ΚΠ) είναι
δευτερεύουσας σηµασίας και ότι η µετάφραση στη ΓΣ µπορεί να ανταποκρίνεται στο
αυθεντικό εκφώνηµα της ΓΠ, ακόµη και όταν οι επιφανειακές τους δοµές είναι
διαφορετικές, αλλά οι προσλεκτική πράξη του οµιλητή και στις δύο γλώσσες είναι η
ίδια (ιδ. την on-line εργασία του Pedersen). O Pedersen τονίζει τη σηµασία της
πρόθεσης του οµιλητή, η οποία πραγµατώνεται µε το εκφώνηµά του. Είναι ακριβώς
αυτή η πρόθεση που πρέπει να αποδοθεί στους υποτίτλους ανεξάρτητα από την
µορφοσυντακτική και σηµασιολογική διατύπωσή του.
Όλες αυτές οι ιδέες ηχούν πολύ ενδιαφέρουσες και ρεαλιστικές. Εντούτοις, όλες
αυτές τις εργασίες, τόσο τις σχετικές µε τους γραπτούς όσο και µε τους προφορικούς
ιδιωµατισµούς είναι µεµονωµένες και δε βασίζονται ή δεν κατορθώνουν να µε τα
δεδοµένα τους να δηµιουργήσουν ένα µεταφραστικό µοντέλο, το οποίο είναι σε θέση
να συλλάβει την έννοια ενός δεδοµένου ιδιωµατισµού στη ΓΠ και να την µεταφράσει
µε έναν ισοδύναµο ιδιωµατισµό στη ΓΣ.
3. Το Μοντέλο Λειτουργικής Ποικιλότητας (ΜΛΠ)
Έχει γίνει σαφές από την προηγούµενη βιβλιογραφική επισκόπηση ότι υπάρχει µια
έλλειψη θεωρίας, η οποία να είναι σε θέση να εξετάσει τους ιδιωµατισµούς και πώς να
τους µεταφράσει στα πλαίσια του υποτιτλισµού.
Προκειµένου να συµβάλει προς την κάλυψη αυτού του κενού, αυτή ή εργασία
προτείνει το µοντέλο λειτουργικής ποικιλότητας (ΜΛΠ). Το µοντέλο βασίζεται στο
Βασισµένο στον Nida (1964: 159) και στη θεωρία του περί δυναµικής ισοδυναµίας. Πιο
συγκεκριµένα, «η δυναµική ισοδυναµία (dynamic equivalence) βασίζεται στην αρχή
του ισοδύναµου αποτελέσµατος (dynamic effect)». Ο όρος ‘λειτουργική’ ταυτίζεται µε
την προσλεκτική πράξη του ιδιωµατισµού, δηλαδή την επικοινωνιακή δύναµή του (π.χ.
προειδοποίηση, νουθεσία, κ.λπ.) (βλ. Hatim & Mason 1990:60). Ο όρος αυτός ανήκει
στο κεφάλαιο “cross-linguistic equivalents of idioms from a functional perspective” των
Dobrovol’skij & Piirainen (2005:63-78) και επελέγη, καθώς οι εξεταζόµενοι
ιδιωµατισµοί στο συγκεκριµένο έργο εκφωνούνται, ακριβώς επειδή λειτουργούν στο
πλαίσιο επικοινωνίας. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην περίπτωση των υπό εξέτασιν
ιδιωµατισµών στην παρούσα εργασία. Η προσλεκτική πράξη του ιδιωµατισµού
εξαρτάται από το ‘περιστασιακό περικείµενό’ (situational context) του, δηλαδή
ολόκληρο το µη γλωσσικό υπόβαθρο ενός κειµένου ή ενός εκφωνήµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης κατάστασης στην οποία χρησιµοποιείται και της
ενηµερότητας του οµιλητή και του ακροατή ως προς το τι έχει ειπωθεί νωρίτερα, καθώς
και ως προς τις όποιες σχετικές πεποιθήσεις ή προϋποθέσεις (Κρύσταλ, 2003:318).
Εντούτοις, η έννοια "περικείµενο των ιδιωµατισµών" παραµένει ασαφής. Οι
ιδιωµατισµοί χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους και, στην παρούσα εργασία, από
ήρωες ταινιών µε τον James Bond. Τι ακριβώς συµβαίνει µε αυτούς τους ανθρώπους;
Αποτελούν και εκείνοι ένα µέρος του περικειµένου των ιδιωµατισµών; Προκειµένου να

απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις, θα εισαγάγουµε τη δεύτερη παράµετρο του
προτεινοµένου µοντέλου, η οποία είναι η ποικιλότητα5.
Οι Halliday, McIntosh και Strevens (1964) πρότειναν ένα πλαίσιο περιγραφής
της γλωσσικής ποικιλότητας. Πιο συγκεκριµένα, πρότειναν ένα διµερές µοντέλο
ποικιλότητας: ποικιλότητα εξαρτώµενη από τον χρήστη και ποικιλότητα εξαρτώµενη
από τη χρήση. Τα δύο αυτά µέρη του µοντέλου τους απεικονίζονται παρακάτω.
Πίνακας 2. Γλωσσική ποικιλότητα σε δύο επίπεδα (χρήσης και χρήστη)
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΧΡΗΣTΗΣ
∆ΙΑΛΕΚΤΟΙ
1.
2.
3.
4.

γεωγραφική
χρονική
γενική ιδέα
ιδιόλεκτος

ΧΡΗΣΗ
ΕΠΙΠΕ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
1. πεδίο της (συν)οµιλίας
2. τρόπος της (συν)οµιλίας
3. ροή της (συν)οµιλίας

3.1 Ποικιλότητα εξαρτώµενη από τον χρήστη
Υπάρχει γλωσσική ποικιλότητα ανάλογα µε τον χρήστη. Αυτή η ποικιλότητα
διακρίνεται σε
γεωγραφική, χρονική, κοινωνική, επίσηµη/slang γλώσσα και
ιδιολεκτική.
Η γεωγραφική ποικιλότητα δηµιουργείται τις διαφορετικές γεωγραφικές
διαλέκτους που χρησιµοποιούνται από τους (συν)οµιλητές. Είναι ουσιαστικό για έναν
µεταφραστή να γνωρίζει τη γεωγραφική παραλλαγή, ούτως ώστε να µεταφράσει
κατάλληλα και επιτυχώς τους ιδιωµατισµούς που χρησιµοποιούνται από τους οµιλητές
αυτών των διαφορετικών γεωγραφικών ποικιλιών (varieties)6.
Η χρονική ποικιλότητα σχετίζεται κυρίως µε τις χρονικές διαλέκτους, οι οποίες
απεικονίζουν τη γλωσσική αλλαγή στο πέρασµα του χρόνου.
Η κοινωνική ποικιλότητα είναι το αποτέλεσµα των διαφορετικών κοινωνικών
στρωµάτων που χρησιµοποιούν τη γλώσσα (κοινωνιόλεκτοι) εντός µιας γλωσσικής
κοινότητας (speech community). Αυτά τα διαφορετικά στρώµατα διαµορφώνουν τις
κοινωνιολέκτους τους κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να διαφοροποιούνται µεταξύ
τους. Για να επιτευχθεί µία τέτοια διαφοροποίηση, είναι σαφές ότι οι κοινωνιόλεκτοι
5

Σκοπίµως χρησιµοποιούµε τον όρο ‘ποικιλότητα’ και όχι ‘ποικιλία’. Η όρος ‘ποικιλότητα’ υποδηλώνει
τη δυνατότητα για ύπαρξη ποικιλίας, εποµένως προσδίδει στην ποικιλία έναν πιο δυναµικό χαρακτήρα
από ό,τι ο όρος ‘ποικιλία’, ο οποίος είναι απλώς περιγραφικός.
6
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι η γεωγραφική ποικιλότητα δεν µπορεί να αποδοθεί επακριβώς στη
µετάφραση, ακριβώς επειδή µία γεωγραφική διάλεκτος (π.χ. η διάλεκτος του Liverpool) είναι µοναδική.
Αυτό που εµείς θα προτείναµε στους µεταφραστές είναι η εύρεση µιας γεωγραφικής διαλέκτου (ή
γεωλέκτου) στη ΓΣ, η οποία να οµιλείται σε περιοχή εφάµιλλη, όσον αφορά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της
(π.χ. βιοµηχανική, αγροτική, κ.λπ.), µε αυτήν της ΓΠ. Στην Ελληνική γλώσσα, επειδή οι γεωγραφικές
διάλεκτοι διακρίνονται κυρίως βάσει φωνητικών διαφορών, η γεωγραφική ποικιλότητα θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί κατά κόρον στη µεταγλώττιση ταινιών και προγραµµάτων, όπου επικρατεί η προφορική
γλώσσα, εποµένως ακούγονται οι φωνητικές διαφορές.

εξαρτώνται από το γενικότερο κοινωνικό, οικονοµικό και γνωστικό υπόβαθρο των
ανθρώπων που ανήκουν σε ένα κοινωνικό στρώµα. Ένα παράδειγµα κοινωνιολέκτου
είναι τα παρισινά γαλλικά, που αποτελούν την επίσηµη γλώσσα της Γαλλίας, µία
γλώσσα γοήτρου, η οποία χρησιµοποιείται σε όλη τη χώρα και της οποίας η
γενικευµένη χρήση έχει, κατά κάποιον τρόπο, «επιβληθεί» από ανθρώπους υψηλής
κοινωνικής θέσης.
Τέλος, η ιδιολεκτική ποικιλότητα είναι βασισµένη στις ιδιολέκτους, δηλ. τον
ιδιαίτερο τρόπο που κάθε άτοµο χρησιµοποιεί τη γλώσσα του. η ιδιόλεκτος µπορεί να
περιέχει µερικές αγαπηµένες εκφράσεις, µερικές µεµονωµένες συντακτικές ή
σηµασιολογικές φράσεις ή ακόµα και µια διακριτική προφορά ορισµένων φωνητικών
στοιχείων (προσωδία, συγκεκριµένα φωνήµατα ή ολόκληρες λέξεις). Μέσα σε µία
ιδιόλεκτο µπορεί να υπάρξει µια άλλη διάκριση ανάµεσα στη διάλεκτο (dialect) και στο
ύφος (style). H διάλεκτος έχει να κάνει µε τη φωνητική απόδοση των φθόγγων και του
λόγου γενικότερα, ενώ το ύφος σχετίζεται µε τη συνήθως συνειδητή χρήση µερικών
φράσεων (κυρίως ιδιωµατισµών), προκειµένου να επικοινωνήσει αµεσότερα και, κατ’
επέκτασιν, πιο αποδοτικά. Παραδείγµατος χάριν, όταν λέει κάποιος «εργάζεται σαν το
σκυλί» αντί "εργάζεται πραγµατικά σκληρά", προφανώς στοχεύει στο να τονίσει τον
υπερβολικό βαθµό της εργασίας και όχι µόνο να δώσει την πληροφορία ότι κάποιος
δουλεύει πολύ.
Η έννοια αυτή του ύφους µας οδηγεί στο δεύτερο επίπεδο ποικιλότητας, το
οποίο ταυτίζεται µε τη χρήση. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ιδιολεκτική ποικιλότητα
και η µετάφρασή της, αν και αναγνωρίζεται η µεγάλη σηµασία των άλλων τύπων
ποικιλότητας στην επικοινωνία λόγω της διακριτικής αξίας τους.
3.2 Ποικιλότητα εξαρτώµενη από τη χρήση
Κατά τη γνώµη µας, η ποικιλότητα που εξαρτάται από τη χρήση είναι στενά
συνδεδεµένη, αν όχι ταυτισµένη, µε την κοινωνική και, κυρίως την ιδιολεκτική
ποικιλότητα. Και αυτό, διότι βασίζεται κυρίως σε υφολογικές επιλογές, τις οποίες
κάνουµε. Ο όρος-κλειδί για την κατανόηση της συγκεκριµένης ποικιλότητας είναι το
επίπεδο ύφους (register). Σύµφωνα µε τους Halliday at al. (1964:87) “όταν
παρατηρούµε τη γλωσσική δραστηριότητα, η οποία λαµβάνει χώρα σε διάφορα
περικείµενα, διακρίνουµε διαφορές στον τύπο της γλώσσας, ο οποίος επιλέγεται
ανάλογα µε τους διαφορετικούς τύπους καταστάσεων που υπάρχουν στην επικοινωνία).
Τα επίπεδα ύφους έχουν τρεις διαστάσεις (Hatim & Mason 1990:45ff.): η πρώτη είναι
το πεδίο της οµιλίας (field of discourse), µε το οποίο εννοούν την κοινωνική λειτουργία
της οµιλίας, δηλαδή τον ρόλο που επιτελεί η οµιλία (π.χ. προσευχή, δίκη, κ.λπ.)
Η δεύτερη διάσταση είναι ο τρόπος οµιλίας (mode of discourse), o οποίος
αναφέρεται στο µέσο της γλωσσικής δραστηριότητας (γραπτός, προφορικός). Μία
σηµαντική παράµετρος του τρόπου οµιλίας είναι ο δίαυλος (channel), µέσω του οποίου
η επικοινωνία λαµβάνει χώρα. Στην παρούσα εργασία ο δίαυλος είναι οι υπότιτλοι, οι
οποίοι λειτουργούν ως µέσο επικοινωνίας ανάµεσα στην ταινία και στο κοινό που την
παρακολουθεί. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφανθεί κανείς αν ο τρόπος οµιλίας των
υποτίτλων είναι ο προφορικός ή ο γραπτός. Και τούτο διότι µπορεί από τη µία µεριά οι
υπότιτλοι να δίνονται ως γραπτό κείµενο, αλλά από την άλλη, ακριβώς επειδή
επιδιώκουν να αποδώσουν στη ΓΣ προφορικό λόγο της ΓΠ, αναγκαστικά
χρησιµοποιούν προφορικές φράσεις και ύφος. Εποµένως, λόγω της ιδιαίτερης φύσης
τους οι υπότιτλοι βρίσκονται ανάµεσα στον προφορικό και τον γραπτό τρόπο οµιλίας
(για µία συζήτηση των µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει η διάκριση σε προφορικό και
γραπτό και γραπτό τρόπο οµιλίας και µία τεκµηριωµένη πρόταση διάκρισης του

τρόπου οµιλίας σε αφηγηµατικό-µη αφηγηµατικό, ιδ. Γεωργακοπούλου & Γούτσος,
1999: 63-70).
Τέλος, η ροή της (συν)οµιλίας (tenor of discourse) ταυτίζεται µε τις
διαπροσωπικές σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στον οµιλητή και στον συνοµιλητή του.
Είναι ακριβώς εκείνες οι σχέσεις που υπαγορεύουν στον οµιλητή τη χρήση ενός
συγκεκριµένου ύφους (π.χ. ανεπιτήδευτο, όταν οι σχέσεις είναι φιλικές ή
οικογενειακές, επίσηµο, όταν οι σχέσεις είναι σχέσεις ιεραρχίας, κ.ο.κ.)
Τέλος, έχει γίνει, νοµίζουµε, προφανές ότι οι άνθρωποι (ποικιλότητα ανάλογα
µε τον χρήστη) παρουσιάζουν ποικιλία στις ιδιολέκτους τους, η οποία εξαρτάται τόσο
από το γενικότερο κοινωνικοοικονοµικό τους υπόβαθρο, όσο και από τις
επικοινωνιακές περιστάσεις (ποικιλότητα ανάλογα µε τη χρήση). Αυτές είναι οι δύο
παράµετροι του προτεινόµενου ΜΛΠ, οι οποίοι λαµβάνονται εξίσου υπ’όψιν στη
µετάφραση των ιδιωµατισµών.
4.

Εφαρµογή του ΜΛΠ

4.1. Το σώµα κειµένων (corpus) των ιδιωµατισµών
Το corpus περιέχει 125 ιδιωµατισµούς, οι οποίοι έχουν συλλεγεί από τις είκοσι πρώτες
ταινίες του James Bond7 (εφεξής 007). Όλοι αυτοί οι ιδιωµατισµοί έχουν συλλεγεί από
τη συντάκτρια αυτής της εργασίας, η οποία έχει ως µητρική της γλώσσα τα Ελληνικά
και όχι τα Αγγλικά. Είναι 25 ετών και µαθαίνει την Αγγλικά από την ηλικία των ετών8.
Η σειρά των ιδιωµατισµών ακολουθεί την σειρά, στην οποία η συντάκτρια
παρακολούθησε όλες τις ταινίες, εποµένως δεν έχει καµία σχέση µε τη χρονολογική
σειρά του γυρίσµατος αυτών των ταινιών. Η συλλογή δεδοµένων διάρκεσε για 21
ηµέρες (από τις 13 ∆εκεµβρίου του 2005 µέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2006). Αυτό
σηµαίνει ότι η συντάκτρια παρακολούθησε µια ταινία κάθε ηµέρα κατά τη διάρκεια
εκείνης της περιόδου. Οι ιδιωµατισµοί που συνελέγησαν ανήκουν στα πρώτα 60 λεπτά
κάθε ταινίας συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης σκηνής πριν από τους τίτλους
εισαγωγής των ταινιών.
Όπως είναι προφανές, ο κατάλογος των ιδιωµατισµών δεν είναι πλήρης, δηλ. δεν
περιέχει όλους τους ιδιωµατισµούς που ένας φυσικός οµιλητής της Αγγλικής θα
αναγνώριζε και θα εξέταζε υπό αυτήν τη µορφή. Και αυτό διότι ένας µη φυσικός
οµιλητής δεν µπορεί να έχει την ίδια διαίσθηση ιδιωµατισµού µε έναν φυσικό οµιλητή.
Παρ’όλα αυτά, καταβάλαµε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συλλέξουµε όσους
ιδιωµατισµούς µπορούσαµε βασισµένοι στη γνώση µας της Αγγλικής.
4.2 Μεθοδολογία
Καταρχήν, παρουσιάζεται ο ιδιωµατισµός (σε πλάγια γραµµατοσειρά) που
περιλαµβάνεται στο εκφώνηµα (utterance). Κατόπιν, δίνονται κάποιες περικειµενικές
πληροφορίες, καθώς επίσης και ορισµένες κοινωνιογλωσσικές πληροφίες για τον
εκφωνητή του ιδιωµατισµού8. Κατόπιν, η ελληνική µετάφραση θα σχολιαστεί από την
7

Στο corpus δεν υπάρχουν καθόλου ιδιωµατισµοί ειληµµένοι από την τελευταία ταινία του 007, το
Casino Royale, επειδή την εποχή που γινόταν η έρευνα η ταινία δεν είχε κυκλοφορήσει ακόµη είτε σε
DVD είτε στον κινηµατογράφο.
8
Αξίζει να επισηµανθεί µε ιδιαίτερη έµφαση ότι ο εκφωνητής του ιδιωµατισµού στις ταινίες δεν είναι ο
ηθοποιός που υποδύεται τον ήρωα (π.χ. ο Sean Connery Που υποδύεται τον James Bond), αλλά ο ό ίδιος
ο ήρωας, τα ιδιολεκτικά και κοινωνιολεκτικά χαρακτηριστικά του οποίου τα γνωρίζουµε πολύ καλά,
λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που έχουµε καλλιεργήσει επί πολλά χρόνια για τον συγκεκριµένο
ήρωα και τις ταινίες του. Η γνώση αυτή προέρχεται όχι µόνο από την παρακολούθηση των ταινιών αλλά
και από την ανάγνωση βιβλίων σχετικών µε τον ήρωα και τον κόσµο δράσης του. Ενδεικτικά
αναφέρουµε το Cork & Scivally (2004).

άποψη της καταλληλότητάς της βάσει του ΜΛΠ και σύµφωνα µε τους δύο
περιορισµούς υποτίτλων όπως παρουσιάζονται στον Καραµήτρογλου (1998) και στις
περικειµενικές και κοινωνιογλωσσικές πληροφορίες. Όπου είναι απαραίτητο,
προτείνεται µια νέα βελτιωµένη λύση µεταφράσεων .
Παράδειγµα 1 (από την ταινία Goldfinger, 1964)
Αγγλικό εκφώνηµα
40. Do you want to play it easy or the
hard way ?

∆οθείσα µετάφραση σε υποτίτλους
Θέλεις να είσαι ήσυχος ή να µε
δυσκολέψεις ;

Ο ιδιωµατισµός ανήκει στην Pussy Galore, την προσωπική πιλότο του Auric
Goldfinger, ενός πολύ πλούσιου εγκληµατία, ο οποίος κάνει λαθρεµπόριο χρυσού. Η
Pussy Galore στη συγκεκριµένη σκηνή σηµαδεύει τον 007 µε ένα πιστόλι σε µία σκηνή
µέσα σε ένα αεροπλάνο. Παρά την οµορφιά και της κοµψότητά της, η ιδιόλεκτός της
βρίθει εκφράσεων slang (προφανώς λόγω της µακρόχρονης θητείας της στην
Αµερικανική Αεροπορία). Επίσης, στη συγκεκριµένη σκηνή το επίπεδο ύφος είναι πολύ
απειλητικό και κοφτό, εποµένως η δοθείσα µετάφραση είναι νοµίζουµε ανεπιτυχής,
διότι δεν είναι ρεαλιστική, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις επικοινωνίας (µεγάλες
λέξεις, έλλειψη φυσικότητας) Αντ’ αυτής θα προτείναµε την εξής: «Πώς το θες τώρα;
Εύκολο ή ζόρικο;» Πιστεύουµε ότι αυτή η µετάφραση, εκτός του ότι συνάδει µε τους
χωροχρονικούς περιορισµούς του Καραµήτρογλου, ανταποκρίνεται καλύτερα στο
«µάγκικο» ύφος που χρησιµοποιεί εδώ η ηρωίδα.
Παράδειγµα 2 (από την ταινία Live and Let Die, 1973)
Αγγλικό εκφώνηµα
80. I’m sure we ‘ll be able to put you into
shape.

∆οθείσα µετάφραση σε υποτίτλους
Νοµίζω ότι θα µπορέσουµε να σε
σουλουπώσουµε

Ο ιδιωµατισµός ανήκει στον 007, ο οποίος απευθύνεται στην Rosie, µία πράκτορα της
CIA. Η Rosie είναι όχι µόνο άσχηµη και αποκρουστική, αλλά και κακή στη δουλειά
της, γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο. Παρ’ όλα αυτά, επειδή ο 007 γνωρίζει πολύ
καλά ότι πρέπει να συνεργαστεί µαζί της, την ενθαρρύνει υποσχόµενος ότι θα κάνει ό,τι
µπορεί για να βελτιώσουν τουλάχιστον την εµφάνισή της. Το ρήµα «σουλουπώνω» εδώ
είναι, κατά τη γνώµη µας, πολύ επιτυχηµένο, διότι αποδίδει ακριβώς την ειρωνεία του
007 προς τη Rosie.
Παράδειγµα 3 (από την ταινία Die Another Day, 2002)
Αγγλικό εκφώνηµα
120. About bloody time, Fidel!

∆οθείσα µετάφραση σε υποτίτλους
Καιρός ήταν, Φιντέλ!

Ο ιδιωµατισµός ανήκει στον Mr. Krug, έναν λαϊκό τύπο, ο οποίος σχεδιάζει να
υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέµβαση σε µία κλινική στο νησί Los Organos
στην Κούβα. Στη συγκεκριµένη σκηνή απευθύνεται σε έναν σερβιτόρο ονόµατι Fidel, ο
οποίος είχε καθυστερήσει να του φέρει το ποτό του. η ελληνική µετάφραση δε θα
λέγαµε ότι είναι ανεπιτυχής, αλλά θεωρούµε ότι η προτεινόµενη µετάφραση

«Γεννήσαµε, Φιντέλ!» είναι πιο δυνατή, ακριβώς επειδή αποδίδει αυτήν την έλλειψη
ευγένειας και την διάχυτη ειρωνεία που χαρακτηρίζει τον Mr. Krug. Επιπροσθέτως, το
«γεννήσαµε!» χρησιµοποιούµενο σε καταστάσεις όπου κάποιος περιµένει κάτι που έχει
καθυστερήσει, είναι περισσότερο ιδιωµατικό από το «καιρός ήταν!»
Πρέπει να σηµειωθεί ότι αρχικά αξιολογήσαµε τις δεδοµένες µεταφράσεις
υποτίτλων, και όταν διαπιστώσαµε ότι οι µεταφράσεις δε συµβάδιζαν µε το
προτεινόµενο µοντέλο (όταν συµβάδιζαν, προφανώς ήταν τυχαίο), προσπαθήσαµε
βάσει του µοντέλου να υποβάλλουµε µία µια εναλλακτική µεταφραστική πρόταση
βασισµένη στο πρότυπο. Στις περιπτώσεις των προτεινόµενων εναλλακτικών
µεταφράσεων υποτίτλων (17 από τις 25 περιπτώσεις), ρωτήσαµε 12 φυσικούς οµιλητές
της Ελληνικής, φοιτητές στο πανεπιστήµιο του Cambridge, εποµένως άριστους
γνώστες της Αγγλικής λόγω των υψηλών αποτελεσµάτων που χρειάζεται κανείς να έχει
σε τεστ, όπως το TOEFL ή το IELTS, να µας πουν, αφού παρακολουθήσουν τις σκηνές
µε τους περί ων ο λόγος ιδιωµατισµούς, ποια µετάφραση θεωρούν πιστότερη προς το
πρωτότυπο, τη δοθείσα ή την προτεινόµενη δική µας (φυσικά δε γνώριζαν ποια είναι
ποια).
4.3 Αποτελέσµατα
Μεταξύ των συµµετασχόντων στην έρευνα υπήρξε µία µεγάλη προτίµηση για τις
εναλλακτικές µεταφράσεις που προτείναµε βασισµένος στο ΜΛΠ. Πιο συγκεκριµένα,
το 87% θεώρησε τις προτεινόµενες µεταφράσεις σε υποτίτλους καταλληλότερες από τις
ήδη υπάρχουσες, το 11% υποστήριξε ότι η αρχική µετάφραση υποτίτλων ήταν
καταλληλότερη από την προτεινόµενη, και 2% δήλωσε αναποφάσιστο ή ότι δε
θεωρούσαν καµία από τις δύο µεταφράσεις επιτυχηµένες.
Αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό των ανθρώπων που προτίµησαν την
προτεινόµενη µετάφραση δείχνει ότι το προτεινόµενο πρότυπο µπορεί να δώσει µερικές
ευρέως αποδεκτές µεταφράσεις, εποµένως υπάρχουν ενδείξεις ότι το ΜΛΠ είναι σε
θέση να δώσει αποτελεσµατικές λύσεις στον χώρο της µετάφρασης. Ο πιθανός
χαρακτήρας της προηγούµενης πρότασης (µπορεί, είναι σε θέση) δικαιολογείται από το
γεγονός ότι αναγνωρίζω ότι τα στοιχεία που έχουµε είναι περιορισµένα για να είναι σε
θέση να υποστηρίξουν την αποδοτικότητα του προτεινόµενου µοντέλου. Εντούτοις,
µπορούν να αποτελέσουν µια αφετηρία στην έρευνα, η οποία θα µπορούσε να
προσπαθήσει να εξετάσει το πρότυπο µε τα είδη µετάφρασης ιδιωµατισµού (π.χ. στη
λογοτεχνία).
5. Συµπέρασµα
Στην εργασία αυτή προσπαθήσαµε καταρχάς να ερευνήσουµε την πραγµατική έννοια
ενός εκπεφρασµένου ιδιωµατισµού, δηλ. ενός ιδιωµατισµού που χρησιµοποιείται σε
ένα εκφώνηµα. Η ιδέα που παρουσιάστηκε εδώ ήταν ότι ιδιωµατισµοί, εκτός από τη
σηµασιολογική έννοιά τους, έχουν επίσης και την πραγµατολογική και
κοινωνικογλωσσική έννοια, δηλαδή µπορούν να γίνουν κατανοητοί (και συνεπώς να
µεταφραστούν) µόνο µέσα στο πλαίσιο µιας (συν)οµιλίας και βάσει του
κοινωνικογλωσσικού υποβάθρου των χρηστών τους. Εντούτοις, αυτές οι δύο
τελευταίες διαστάσεις της έννοιας του ιδιωµατισµού δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς,
όπως προσπαθήσαµε να καταδείξουµε στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας.
Προσπαθώντας να συµβάλουµε στην κάλυψη αυτού του κενού στη θεωρία της
µετάφρασης, προτείναµε το ΜΛΠ, το οποίο εφαρµόσαµε πάνω σε 25 τυχαία
επιλεγµένους ιδιωµατισµούς ταινιών µε τον James Bond. Το γενικό συµπέρασµα για
αυτό το πρότυπο είναι ότι το ΜΛΠ µπορεί να δώσει µεταφράσεις ιδιωµατισµών, και

εποµένως ιδιολέκτων, που χαίρουν ευρείας εκτιµήσεως. Προκειµένου, να
διαπιστώσουµε αν αυτό το µοντέλο θα µπορούσε να εξελιχθεί σταδιακά σε θεωρία, η
έρευνα θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το ΜΛΠ και σε άλλα είδη µεταφράσεων
εξίσου απαιτητικά µε τον υποτιτλισµό, αλλά χωρίς τους χωροχρονικούς περιορισµούς
του τελευταίου. Αν και σε αυτά τα είδη το ΜΛΠ κατορθώσει να δώσει ικανοποιητικές
µεταφράσεις – και ικανοποιητικές µεταφράσεις είναι εκείνες που ικανοποιούν
πρωτίστως το κοινό που τις διαβάζει ή τις ακούει, όχι µόνον τον µεταφραστής – τότε θα
µπορούµε να ελπίζουµε ότι είµαστε σε καλό δρόµο σχετικά µε τη δηµιουργία µιας
θεωρίας για τη µετάφραση των ιδιωµατισµών και των ιδιολέκτων.
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