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Uniwersytet klski

Przekad filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury
Trudnoœci z tâumaczeniem filmów nie sĊ problemem nowym. Wiele mówi się
o kâopotach, jakie stwarza przekâad audiowizualny, jednak sĊ to z caâĊ pewnoœciĊ zagadnienia wciĊů rzadko podejmowane w naukowych teoriach przekâadu.
Przez wiele lat ta tematyka byâa pomijana w opracowaniach teoretycznych, gdyů
rozumiano, ůe w konstruowaniu sensu w mediach uczestniczy tak wiele
czynników, ůe trudno je wszystkie ujĊý w jakiœ konkretny model1.

Zgodnie z powszechnym (potocznym) rozumieniem sâowo tâumaczyý definiuje się ‘przekâadaý tekst pisany lub wypowiedŭ ustnĊ z jednego języka na
inny język’2, czyli komunikat w języku docelowym ma byý tym samym komunikatem, który zostaâ nadany w języku ŭródâowym. Jeœli jednak spojrzymy na definicję sâowa tâumaczenie, czyli ‘wyjaœnienie, interpretacja, komentarz’3, będziemy juů nieco bliůsi temu, co dzieje się w przypadku tâumaczenia
dialogów filmowych. W niniejszym artykule tâumaczenie przekazu medialnego będę bowiem rozumieý gâównie jako tâumaczenie filmów wâaœnie.
Skoro zatem mowa o interpretacji, to w perspektywie filmowej termin tâumaczenie będzie zawieraâ w sobie pewne elementy definicyjne sâowa adaptacja.
Ta zaœ będzie tu rozumiana przede wszystkim jako ‘przystosowanie czegoœ
do innego uůytku niů byâo przeznaczone’4. Takie znaczenie jest najbliůsze
T. Tomaszkiewicz, Przekâad audiowizualny, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 7.
Wspóâczesny sâownik języka polskiego, B. Dunaj, red., t. 1–2, Wyd. Langenscheidt, Warszawa 2007.
3 Tamůe.
4 Sâownik języka polskiego PWN, zob.: http://sjp.pwn.pl/slownik/2548744/adaptacja [dostęp: 20.10.2013].
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temu, co dzieje się w procesie tâumaczenia filmowego (nie tylko filmowego
zresztĊ). Film pochodzĊcy z konkretnej kultury, z konkretnego języka, tâumacz przystosowuje przecieů do języka i kultury innej, zazwyczaj obcej
twórcy. W niniejszym artykule chciaâabym zaproponowaý bliůsze przyjrzenie
się tej specyficznej formie przekâadu i temu, w jaki sposób tâumacz moůe
zastosowaý lub odrzuciý techniki adaptacyjne, niezbędne w pracy z tekstem
kultury, jakim jest samo dzieâo filmowe lub jego poszczególne elementy.
Brak opracowaľ i badaľ wâaœciwych form pracy nad tego rodzaju tâumaczeniem audiowizualnym wpâywaâ i wpâywa nadal na jakoœý wielu z nich.
Arkadiusz Belczyk autor ksiĊůki Tâumaczenie filmów mówi:
Kiepskie tâumaczenie filmu nie tylko irytuje widza, pozbawia go częœci
przyjemnoœci z oglĊdania filmu, uniemoůliwia poznanie róůnych smaczków i niuansów w oryginalnych dialogach, czyli w jakimœ sensie owego
widza okrada i oszukuje, ale co gorsza przyczynia się takůe do wykoœlawiania i zubaůania wspóâczesnej polszczyzny5.

Pamiętaý naleůy o tym, ůe niejednokrotnie napisy, zawierajĊce zâe tâumaczenie, mogĊ widzowi nieznajĊcemu języka odebraý moůliwoœý recepcji caâego
dodatkowego poziomu gier metafilmowych i interkulturowych6, co spowoduje
nie tylko spâycenie dzieâa, ale takůe negatywnĊ opinię o filmie, która będzie
rozpowszechniaâa się wœród kolejnych widzów. Zmiany w tym zakresie wprowadziâo przede wszystkim pojawienie się ESIST (European Association for
Studies in Screen Translation), na gruncie polskim wspieranym przez Stowarzyszenie Tâumaczy Audiowizualnych. Organizacje te zajęây się przede wszystkim
ksztaâceniem ludzi, którzy zajmowaliby się fachowym tâumaczeniem filmów
i rozwijaniem œwiadomoœci, jak waůny jest profesjonalizm wâaœnie w tym zakresie. Oczywiœcie, nie eliminuje to caâkowicie niedobrych tâumaczeľ, z którymi
moůemy się spotkaý w kaůdej chwili. Jednak, jak pisze Marek Hendrykowski:
Przy skĊdinĊd sâusznym i potrzebnym podejœciu purystycznym âatwo
o atrakcyjnĊ anegdotę, polemiczny temperament i bâyskotliwĊ krytykę
bulwersujĊcych bâędów7, jakie popeâniâ tâumacz. Tego typu interwencje
A. Belczyk, Tâumaczenie filmów, Wyd. „Dla szkoây”, Wilkowice 2007, s. 4.
Doskonaâym przykâadem jest tu porównanie filmu Shrek w wersji dubbingowanej i tej
z polskimi napisami.
7 Przyp. autorki – wynikajĊcych w duůej mierze z chęci obniůenia kosztów i przyspieszenia
pracy nad tâumaczeniami. Niejednokrotnie zdarza się, ůe tâumacz pracuje tylko z listĊ dialogowĊ, co powoduje niezrozumienie niektórych form czy wyraůeľ bez ich kontekstu wizual5

6
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odgrywajĊ na pewno korzystnĊ rolę, nie pozwalajĊc na zbytnie obniůenie
poprzeczki wymogów stawianych filmowym opracowaniom przekâadowym. Przydatnoœý takich okazjonalnych sprawdzianów wiarygodnoœci
ekranowego przekâadu wydaje się oczywista. Równoczeœnie jednak brak
w tych doraŭnych interwencjach miejsca na ogólniejszĊ refleksję8.

W rozwaůaniach na temat przekâadu audiowizualnego jako narzędzia wykorzystywanego w nauczaniu języka polskiego jako obcego naleůy przede
wszystkim odnotowaý jego trzy podstawowe rodzaje: lektora, napisy i dubbing. Jeœli chcielibyœmy podzieliý Europę ze względu na praktyki tâumaczeľ
audiowizualnych, zasadniczo moůemy dokonaý rozróůnienia na dwa duůe
bloki (kraje, które stosujĊ dubbing i kraje, które korzystajĊ z napisów). Jednak
w rzeczywistoœci sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Strategie
tâumaczeľ audiowizualnych zaleůĊ od bardzo wielu czynników, w tym: zasad
i medium dystrybucji (kino, telewizja, DVD), publicznoœci (ogólna, wysublimowana, mâoda, osoby z problematycznym odbiorem), a przede wszystkim
wysokoœci nakâadów finansowych, które naleůy wâoůyý w poszczególne typy
tâumaczeľ. ZdarzajĊ się równieů kraje, gdzie dubbing i napisy występujĊ równolegle (m.in. Czechy, Sâowacja i Węgry). Co więcej, dubbing i napisy to nie
jedyne metody przekâadu, jako ůe w Europie Wschodniej dalej moůna spotkaý
tâumaczenie odczytywane przez lektora („szeptanka” znana pod angielskim
terminem voice-over). Lektora, który do tej pory utrzymuje się przede wszystkim
w Polsce (telewizja, kasety VHS i filmy DVD), moůna teů spotkaý w Rosji,
Estonii, na Litwie, áotwie i na przykâad w Buâgarii. Ta forma tâumaczenia,
która znacznie utrudnia oglĊdanie filmu osobom do niej nieprzyzwyczajonym,
róůni się oczywiœcie w poszczególnych krajach. Wszystkie dialogi mogĊ byý
odczytywane przez jednĊ osobę, moůe istnieý w filmie podziaâ na role męskie
i ůeľskie albo role mogĊ byý rozdzielone pomiędzy kilku lektorów.
Trzeba równieů stwierdziý, ůe ze względu na estetykę kina jako takiego,
na jakoœý odbioru filmu przez widza, gdy jednostajny gâos lektora nakâada się na gâosy oryginalne, nie jest to technika przyszâoœci w tâumaczeniu
filmów9.
nego. Takie problemy stwarzajĊ często angielskie sâowa go i come, które w języku wyjœciowym
mogĊ oznaczaý wszystko to, co np. w języku polskim wyraůane jest sâowem chodziý z odpowiednim prefiksem: wychodziý, przechodziý, wchodziý itp.
8 M. Hendrykowski, Z problemów przekâadu filmowego, w: E. Balcerzan, red., Wielojęzycznoœý literatury i problemy przekâadu artystycznego, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1984, s. 244.
9 T. Tomaszkiewicz, Przekâad audiowizualny…, s. 116.
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Filmy z tĊ metodĊ tâumaczenia moůemy z góry odrzuciý jako nieprzydatne
w nauczaniu języka obcego. Po pierwsze, gâos lektora nakâada się na oryginalne gâosy aktorów, muzykę oraz inne efekty dŭwiękowe dobiegajĊce
z ekranu. Po drugie, film w takiej formie sĊ w stanie oglĊdaý tylko i wyâĊcznie osoby stykajĊce się na co dzieľ z tĊ metodĊ przekâadu, dla innych bowiem staje się on zupeânie niezrozumiaây. Ta metoda tâumaczenia, jako
coraz mniej popularna i stosowana gâównie w telewizji, nie musi więc byý
szerzej omawiana. Natomiast pozostaâe dwie najpopularniejsze metody tâumaczenia filmów wymagajĊ znacznie obszerniejszych objaœnieľ.
W Polsce napisy to forma tâumaczenia pojawiajĊca się gâównie w filmach
kinowych oraz na pâytach DVD, równolegle z lektorem lub dubbingiem.
W telewizji napisy sĊ raczej niespotykane poza zupeânie wyjĊtkowymi sytuacjami10. Jak kaůda forma tâumaczenia i ta posiada zarówno wady, jak i zalety.
Gâównym problemem podczas przygotowywania napisów do filmu jest
prędkoœý czytania przeciętnego widza (od 150 do 180 sâów na minutę), która jest znacznie mniejsza niů prędkoœý percepcji dŭwięku, zmniejsza się dodatkowo w przypadku osoby czytajĊcej napisy w języku obcym. Na szybkoœý
odczytywania napisów wpâywa jeszcze dodatkowo iloœý informacji wizualnych, które widz musi przyswoiý równolegle z napisami. Dodatkowym problemem jest koniecznoœý stosowania skrótów myœlowych, co jest kâopotliwe
w przypadku osób niewâadajĊcych biegle danym językiem. Jeœli zaâoůymy, ůe
w tâumaczeniu znika okoâo 30–40% mówionego oryginaâu, to rzeczywiœcie
jest to tak duůy procent tekstu, ůe moůe utrudniý zrozumienie caâoœci. Jest
sprawĊ oczywistĊ, iů w większoœci zostajĊ wycofane wykrzyknienia, powtórzenia, parafrazy czy wyraůenia o duůym stopniu rytualizacji, jednak ograniczenia
techniczne napisów (koniecznoœý ich okrojenia do najwyůej 2 linii tekstu
i dopuszczalna iloœý znaków w danej linii – maksymalnie do 40) powodujĊ, ůe
wielokrotnie ingeruje się równieů w formę wypowiedzi, stosujĊc znaczne skróty myœlowe. Dodatkowo mamy tu do czynienia z przejœciem od języka mówionego do języka pisanego, co powoduje zmianę pewnych form wypowiedzi.
Spoœród wszystkich form tâumaczenia filmów napisy ingerujĊ w najmniejszym stopniu w artystycznĊ wartoœý dzieâa.
Moůe najbardziej przekonywajĊcy dowód przynosi tu codzienna praktyka
komunikacyjna. Zauwaůmy tylko, ůe jeœli widz wczeœniej odczyta napisowe tâumaczenie danej kwestii obcojęzycznej (powiedzmy gagu sâownego),
z reguây i tak czeka z wâasnĊ reakcjĊ, aů postaý na ekranie nie wypowie jej
10

Np. filmy Stanleya Kubricka sĊ w polskiej telewizji nadawane z napisami.
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do koľca, i dopiero w tym momencie reaguje œmiechem. Analiza tego
mechanizmu w caâej rozciĊgâoœci potwierdza tezę, w myœl której wersja
napisowa poœredniczy jedynie w rozumieniu znaczeľ tekstu oryginalnego, nie zastępujĊc go jednak generalnie w œwiadomoœci odbiorcy11.

Problemy, które stwarza dubbing filmowy, sĊ w pewnym stopniu podobne
do tych opisanych powyůej. Mamy tu jednak takůe do czynienia z jeszcze
innymi zagadnieniami.
[W] obecnej dobie zaâoůenia dubbingu sĊ bardzo proste. Jest to pewne
dziaâanie kinematograficzne, polegajĊce na «doklejeniu» nagranego wczeœniej gâosu do mówiĊcych, widocznych na ekranie aktorów12.

Proces dubbingowania filmu jest o wiele bardziej skomplikowany (i jednoczeœnie wymaga większych nakâadów finansowych) od tworzenia napisów.
Dialogi w filmie dubbingowanym podlegajĊ bowiem wielu zâoůonym ograniczeniom technicznym. Wystarczy wymieniý jedynie kilka z nich: dobór
aktorów pod kĊtem barwy gâosu13, koniecznoœý zmieszczenia tekstu pomiędzy otwarciem i zamknięciem ust aktora grajĊcego rolę w oryginale, zdarza
się, ůe istotne sĊ nawet wypowiadane przez aktora sâowa – ksztaât ust róůni
się przecieů przy wypowiadaniu róůnych gâosek, pod uwagę naleůy wziĊý
takůe intonację czy gesty wykonywane przez postacie na ekranie.
Na szczęœcie występujĊ w filmach rzadkie chwile, będĊce jednak zbawieniem
dla tâumacza, w których usta aktora, który mówi, sĊ niewidoczne z takiego
lub innego powodu. Szybko wykorzystuje się je, kaůĊc mu mówiý rzeczy
waůne, niezbędne dla zrozumienia filmu, ale których wczeœniej nie udaâo się
wprowadziý do dialogu, ze względu na koniecznoœý synchronizacji14.

Przy dobrze wykonanym dubbingu widz nie zastanawia się zupeânie nad
tym, jak dialogi brzmiaây w oryginale. Najdoskonalszym, choý moůe nie
klasycznym, bo animowanym, tego przykâadem będzie polska wersja językowa filmu Shrek15.
M. Hendrykowski, Z problemów przekâadu filmowego…, s. 245.
T. Tomaszkiewicz, Przekâad audiowizualny…, s. 107.
13 Z tym zagadnieniem nieumiejętnie zmierzyli się np. reůyserzy dubbingu do filmu Dzieci
Ireny Sendlerowej (2009, reů. John K. Harrison).
14 T. Tomaszkiewicz, Przekâad audiowizualny…, s. 109.
15 Shrek, reů. Andrew Adamson, 2001.
11

12
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NajwiększĊ trudnoœý będzie jednak stanowiâ dla tâumacza przekâad na język docelowy elementów kulturowych. Doskonale opisuje ten problem Wacâaw Osadnik, analizujĊc angielskie tâumaczenie ksiĊůki Wojna polsko-ruska
pod flagĊ biaâo-czerwonĊ oraz angielskie napisy do filmu nakręconego na podstawie tej powieœci:
Innym problemem kulturowego uwarunkowania przekâadu Wojny… sĊ
odniesienia w powieœci do znanych powiedzeľ z literatury oraz do piosenek mâodzieůowych i ich wykonawców. Moůna tu przywoâaý tezę Romana Jakobsona, który badajĊc wpâyw kultury na język, opisaâ zasady
konstytuowania się leksykonu danego języka pod względem matryc kulturowych zachowanych w danym języku. Jakobson uwaůa, ůe kaůdy język
funkcjonuje w granicach danej kultury i dlatego leksykon okreœla œwiadomoœý kulturowĊ jego uůytkowników. StĊd teů w języku znajdujĊ swe
odbicie róůnice kulturowe, które sĊ manifestowane poprzez kategorie
rodzaju, liczby, aspektu itp. Ale oprócz róůnic gramatycznych, mamy
takůe sytuacje klisz nakâadanych na wypowiedzi językowe. SĊ to sytuacje,
w których uůytkownicy języka posâugujĊ się powszechnie znanymi wyraůeniami charakterystycznymi dla danej kultury i w ramach tej kultury tylko zrozumiaâymi. Jako przykâad moůna by wskazaý w języku polskim
powiedzenie „wyjœý jak Zabâocki na mydle”, które poza polskĊ tradycjĊ
kulturowĊ nic nie znaczy i dlatego jest nieprzekâadalne na inne języki. To
wâaœnie takie sytuacje decydujĊ o tym, ůe tâumacz musi byý uczulony na
kontekst kulturowy danego komunikatu językowego, który to komunikat
jest powiĊzany z pewnymi wartoœciami kulturowymi, a takůe z zachowaniami i emocjami uůytkowników języka16.

W ujęciu teoretycznym moůna spotkaý się z trzema strategiami tâumaczeniowymi wobec zjawisk kulturowych17:
1. Maksymalna ingerencja w tekst za pomocĊ kulturowych substytutów,
caâkowita naturalizacja przekâadu, czyli „tâumaczenie skierowane na odbiorcę”. Ta strategia wydaje się najsâuszniejsza, bowiem umoůliwia widzowi
bezproblemowy odbiór filmu, który zostaâ moůliwie jak najmocniej przystosowany do jego ojczystej kultury. Podaý tu moůna choýby takie przykâady,
jak: przetâumaczenie pieszczotliwego w języku angielskim sâowa chipmunk
‘rodzaj gryzonia z rodziny wiewiórkowatych’ na polskie zdrobnienie „króliczku”
W. Osadnik, Film po adaptacji powieœci: narracja „Wojny polsko-ruskiej pod flagĊ biaâo-czerwonĊ”.
Porównanie przekâadu angielskiego powieœci i angielskich napisów w adaptacji filmowej Xawerego Ůuâawskiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 1 (5), s. 120.
17 Typy strategii tâumaczeniowych podaję za: T. Tomaszkiewicz, Przekâad audiowizualny…, 153.
16
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w niedawno wyœwietlanym na polskich ekranach filmie Ted18; z kolei w polskim filmie Jesteœ bogiem19 z 2012 roku tytuâ programu telewizyjnego Teleexpress przetâumaczony zostaâ na angielski jako Evening News20. Ta naturalizacja nie powinna przybieraý jednak postaci skrajnej. Unikaý naleůy takich
(karygodnych) sytuacji, jak na przykâad gruziľska wersja językowa œwiĊtecznego przeboju Kevin sam w domu21. Następuje tu tak daleko posunięta ingerencja w tekst oryginalny, ůe widzowi, stykajĊcemu się na co dzieľ z dubbingiem, wydaje się ona zupeânie nieprawdopodobna. W filmie tym bohaterowie noszĊ gruziľskie imiona. Poniewaů film jest dubbingowany i nie mamy
stycznoœci z pierwowzorem, nie to jest jeszcze najdziwniejsze. Bohaterowie
filmu nie lecĊ do Paryůa, tylko do Batumi, nie zamawiajĊ telefonicznie pizzy,
ale chaczapuri (co z tego, ůe w filmie przyjedzie pizza!). Takie zabawy z dialogami filmowymi, które wydajĊ się niedopuszczalne, sĊ na tyle silnie zakorzenione w kulturze rodzimych uůytkowników tego języka, ůe nie widzĊ
w niej oni nic dziwnego ani niepokojĊcego. Co jeszcze ciekawsze, sytuacja
jest w Gruzji na tyle rozpowszechniona, ůe bilety do kin na filmy tâumaczone w ten sposób sĊ droůsze od normalnych i niektóre osoby sĊ skâonne
pâaciý więcej, aby zaůyý tego typu dobrej zabawy. Odbiorcy docelowi tych
filmów, czyli Gruzini, mówiĊ:
Lubię oglĊdaý takie filmy, ůeby dobrze się bawiý. Kiedyœ byâo to bardziej
widoczne, teraz zmieniajĊ raczej imiona i takie miękkie rzeczy, które nie
zmieniajĊ fabuây filmu tak bardzo.
Gdyby tâumaczyli dosâownie, to chyba dla nas nie byâoby to œmieszne,
bo mamy taki język, ůe ůarty z innych róůnych kultur i języków czasami
nie sĊ dla nas œmieszne.

2. Zachowywanie elementów kulturowych pochodzĊcych z języka wyjœciowego, czyli „tâumaczenie nacechowane obcoœciĊ”. W etiudzie Brzydkie
sâowa w reůyserii Marcina Maziarzewskiego, filmie wykorzystywanym przeze
mnie wielokrotnie na zajęciach z cudzoziemcami, pojawia się w pewnym
momencie kwestia: „A teraz, drogie dzieci, pocaâujcie misia w… nos” NawiĊzuje ona wyraŭnie do silnie zmitologizowanej sytuacji, która zdarzyâa się
w polskiej telewizji, kiedy prowadzĊcy program dla dzieci Miœ z okienka wypoTed, reů. Seth MacFarlane, 2012.
Jesteœ bogiem, reů. Leszek Dawid, 2012.
20 Choý kaůdy Polak wie, ůe Teleexpress nie jest nadawany wieczorem, więc Evening News nie
jest nazwĊ do koľca adekwatnĊ, oddaje jednak ona w peâni ideę programu informacyjnego.
21 Home Alone, reů. Chris Columbus, 1990.
18

19
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wiedziaâ (ponoý) na wizji sâowa: „A teraz, drogie dzieci, pocaâujcie misia
w dupę”22. W napisach kwestia przetâumaczona zostaâa dosâownie: „And
now, kids, kiss Teddy`s… nose”. I dobrze, szukanie jakiegokolwiek ekwiwalentu w języku tâumaczenia, w tym przypadku angielskim, nie wydaje się konieczne. Chyba ůe tâumacz zastosowaâby pierwszĊ – omówionĊ wyůej – strategię i odnalazâ w kulturze anglosaskiej podobnĊ rzeczywistĊ sytuację. Scena kojarzĊca się polskim widzom jednoznacznie jest tak silnie nacechowana kulturowo,
ůe objaœnianie jej widzom niepolskojęzycznym nie ma wâaœciwie większego
sensu. Tâumaczenie niepotrzebnie nacechowane obcoœciĊ zdarza się często
w przypadku pojawiania się w filmach nazw miejsc, np. we wspomnianym juů
filmie Leszka Dawida Jesteœ bogiem nazwa Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” zostaâa przetâumaczona na angielski jako „Spodek Hall” – bez podania
nazwy miasta czy jakiegokolwiek bliůszego wyjaœnienia, co to za miejsce, którego nazwa nie mówi przecieů nic obcojęzycznym odbiorcom filmu.
3. Neutralizowanie w miarę moůliwoœci elementów kulturowych. Za takie
wâaœnie naleůaâoby uznaý zabiegi stosowane przez tâumacza wspomnianej
juů wyůej Wojny polsko-ruskiej. Wacâaw Osadnik pisze:
Podobnie z nawiĊzaniem do poezji Adama Mickiewicza – „A teraz poloneza
czas zaczĊý z MagdĊ” (s. 23) – „And now it’s time to strike up the polonaise
with Magda”. Paloff przekâada frazę skopiowanĊ z Pana Tadeusza dosâownie,
podczas gdy w istniejĊcym w przekâadzie na język angielski utworze Mickiewicza fragment ten zaczyna się od sâów „For the polonaise now…” i mógâby byý wykorzystany w tâumaczeniu Wojny… jako cytat23.

Taki zabieg caâkowicie naturalizuje element kulturowy i tym samym nacechowana niezwykle silnie kulturowo fraza staje się tylko nic nieznaczĊcym
zdaniem, uniemoůliwiajĊcym wâaœciwie nawet czytelnikom obeznanym
z twórczoœciĊ Mickiewicza odnalezienie tego nawiĊzania.
Tak naprawdę ůadna z opisanych strategii nie wydaje się idealna i prawdopodobnie najlepszym rozwiĊzaniem jest wypoœrodkowanie. Modelowym
przykâadem tâumaczenia idealnego staâ się w Polsce dubbing do filmu Shrek.
PolskĊ wersję językowĊ filmu przygotowaâ Bartosz Wierzbięta, tâumaczĊc
nie tylko dialogi, ale takůe doskonale przekâadajĊc nawiĊzania kulturowe
i przystosowujĊc je do polskich realiów. Jednym z najbardziej wyrazistych
odniesieľ jest wyœpiewywana przez Osâa na poczĊtku filmu piosenka.
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Istnieje kilka wersji tej wypowiedzi i tak naprawdę faktyczna nie ma wielkiego znaczenia.
W. Osadnik, Film po adaptacji powieœci…, s. 121.
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W polskiej wersji Wierzbięta wâoůyâ w paszczę bohatera sâowa „Lataý kaůdy
moůe”, które sĊ nawiĊzaniem wprost do przeboju œpiewanego przez Jerzego
Stuhra na festiwalu w Opolu w 1977 roku – Œpiewaý kaůdy moůe. Dodatkowy
poziom gry metakulturowej nadaje temu fragmentowi fakt, iů to wâaœnie
Jerzy Stuhr dubbinguje w polskiej wersji postaý Osâa.
Uznawany dziœ za mistrza tâumacz, którego kariera zaczęâa się wâaœnie od
filmu Shrek, wielokrotnie mówiâ o trudnoœciach, jakie moůe spowodowaý
takie wâaœnie naginanie rzeczywistoœci wyjœciowej do docelowej proponowanej obcojęzycznym widzom. Na pytanie, jak tâumaczyâo mu się drugĊ
częœý kultowej juů dziœ bajki, mówiâ:
Mnie byâo trudniej. Miaâem œwiadomoœý, ůe tym razem moja praca nie
jest juů anonimowa, jestem kojarzony z tym filmem i widzowie będĊ mi
niejako patrzeý na ręce. Poza tym twórcy oryginaâu poszli w swojĊ kulturowĊ zabawę, mniej tu ůartów uniwersalnych. Nie mówiĊc juů o tym, ůe
w pierwszej częœci sam sobie poblokowaâem pewne opcje. Na przykâad
bajkę o jakimœ mâynarzu, w krajach anglojęzycznych âatwo kojarzonĊ,
zamieniâem na Ůwirka i Muchomorka. A teraz [czyli w drugiej częœci –
A.T.] ten mâynarz się pojawia na ekranie… No i u mnie nie moůe byý
kontynuacji, bo wszyscy widzĊ, ůe to nie sĊ Ůwirek i Muchomorek. Jestem przeraůony, gdy pomyœlę, ůe trzeciĊ albo czwartĊ częœý twórcy zaludniĊ postaciami z maâo znanych u nas bajek, które zamieniâem na bliůszych nam bohaterów24.

Tâumaczenie cytatów, fragmentów piosenek czy wierszy, nawiĊzaľ do znanych bajek czy postaci to ogromne wyzwanie dla tâumacza. Jak wielkie, wie
tylko ktoœ, kto choý raz zetknĊâ się z koniecznoœciĊ wykonania tej cięůkiej
pracy. Warto jednak poza praktykĊ, której nie brak, rozwijaý refleksję teoretycznĊ nad tymi zagadnieniami, co – miejmy nadzieję – zaowocuje coraz większĊ iloœciĊ wyksztaâconych i œwiadomych swojego zadania tâumaczy.
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Adaptation of the cultural facts in film translation
The author points out the main advantages and disadvantages of the three types of movie
translation: subtitles, dubbing and voice over. The problems with making all listed above are
enumerated in the article. The author also lists and describes three strategies for translators to
adapt cultural facts taken from one culture into different one. She brings number of examples
taken from various countries: Polish into English, English into Georgian and other. The
movies which are used as examples are: Snow White and Russian Red, Shrek, You are God
and Home Alone.
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