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AGNIESZKA TAMBOR 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Przek ad filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury 

Trudno ci z t umaczeniem filmów nie s  problemem nowym. Wiele mówi si  
o k opotach, jakie stwarza przek ad audiowizualny, jednak s  to z ca  pewno-
ci  zagadnienia wci  rzadko podejmowane w naukowych teoriach przek adu. 

Przez wiele lat ta tematyka by a pomijana w opracowaniach teoretycznych, gdy  

rozumiano, e w konstruowaniu sensu w mediach uczestniczy tak wiele 
czynników, e trudno je wszystkie uj  w jaki  konkretny model1. 

Zgodnie z powszechnym (potocznym) rozumieniem s owo t umaczy  defi-
niuje si  ‘przek ada  tekst pisany lub wypowied  ustn  z jednego j zyka na 
inny j zyk’2, czyli komunikat w j zyku docelowym ma by  tym samym ko-
munikatem, który zosta  nadany w j zyku ród owym. Je li jednak spojrzy-
my na definicj  s owa t umaczenie, czyli ‘wyja nienie, interpretacja, komen-
tarz’3, b dziemy ju  nieco bli si temu, co dzieje si  w przypadku t umaczenia 
dialogów filmowych. W niniejszym artykule t umaczenie przekazu medial-
nego b d  bowiem rozumie  g ównie jako t umaczenie filmów w a nie. 

Skoro zatem mowa o interpretacji, to w perspektywie filmowej termin t u-

maczenie b dzie zawiera  w sobie pewne elementy definicyjne s owa adaptacja. 
Ta za  b dzie tu rozumiana przede wszystkim jako ‘przystosowanie czego  
do innego u ytku ni  by o przeznaczone’4. Takie znaczenie jest najbli sze 

                                                           

1 T. Tomaszkiewicz, Przek ad audiowizualny, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 7. 
2 Wspó czesny s ownik j zyka polskiego, B. Dunaj, red., t. 1–2, Wyd. Langenscheidt, Warszawa 2007. 
3 Tam e. 
4 S ownik j zyka polskiego PWN, zob.: http://sjp.pwn.pl/slownik/2548744/adaptacja [do-

st p: 20.10.2013]. 
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temu, co dzieje si  w procesie t umaczenia filmowego (nie tylko filmowego 
zreszt ). Film pochodz cy z konkretnej kultury, z konkretnego j zyka, t u-
macz przystosowuje przecie  do j zyka i kultury innej, zazwyczaj obcej 
twórcy. W niniejszym artykule chcia abym zaproponowa  bli sze przyjrzenie 
si  tej specyficznej formie przek adu i temu, w jaki sposób t umacz mo e 
zastosowa  lub odrzuci  techniki adaptacyjne, niezb dne w pracy z tekstem 
kultury, jakim jest samo dzie o filmowe lub jego poszczególne elementy. 

Brak opracowa  i bada  w a ciwych form pracy nad tego rodzaju t uma-
czeniem audiowizualnym wp ywa  i wp ywa nadal na jako  wielu z nich. 
Arkadiusz Belczyk autor ksi ki T umaczenie filmów mówi: 

Kiepskie t umaczenie filmu nie tylko irytuje widza, pozbawia go cz ci 
przyjemno ci z ogl dania filmu, uniemo liwia poznanie ró nych smacz-
ków i niuansów w oryginalnych dialogach, czyli w jakim  sensie owego 
widza okrada i oszukuje, ale co gorsza przyczynia si  tak e do wyko la-
wiania i zuba ania wspó czesnej polszczyzny5. 

Pami ta  nale y o tym, e niejednokrotnie napisy, zawieraj ce z e t umacze-
nie, mog  widzowi nieznaj cemu j zyka odebra  mo liwo  recepcji ca ego 
dodatkowego poziomu gier metafilmowych i interkulturowych6, co spowoduje 
nie tylko sp ycenie dzie a, ale tak e negatywn  opini  o filmie, która b dzie 
rozpowszechnia a si  w ród kolejnych widzów. Zmiany w tym zakresie wpro-
wadzi o przede wszystkim pojawienie si  ESIST (European Association for 
Studies in Screen Translation), na gruncie polskim wspieranym przez Stowarzy-
szenie T umaczy Audiowizualnych. Organizacje te zaj y si  przede wszystkim 
kszta ceniem ludzi, którzy zajmowaliby si  fachowym t umaczeniem filmów 
i rozwijaniem wiadomo ci, jak wa ny jest profesjonalizm w a nie w tym zakre-
sie. Oczywi cie, nie eliminuje to ca kowicie niedobrych t umacze , z którymi 
mo emy si  spotka  w ka dej chwili. Jednak, jak pisze Marek Hendrykowski: 

Przy sk din d s usznym i potrzebnym podej ciu purystycznym atwo 
o atrakcyjn  anegdot , polemiczny temperament i b yskotliw  krytyk  
bulwersuj cych b dów7, jakie pope ni  t umacz. Tego typu interwencje 

                                                           

5 A. Belczyk, T umaczenie filmów, Wyd. „Dla szko y”, Wilkowice 2007, s. 4. 
6 Doskona ym przyk adem jest tu porównanie filmu Shrek w wersji dubbingowanej i tej 

z polskimi napisami. 
7 Przyp. autorki – wynikaj cych w du ej mierze z ch ci obni enia kosztów i przyspieszenia 

pracy nad t umaczeniami. Niejednokrotnie zdarza si , e t umacz pracuje tylko z list  dialo-

gow , co powoduje niezrozumienie niektórych form czy wyra e  bez ich kontekstu wizual-



AGNIESZKA TAMBOR: Przek ad filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury 313 

odgrywaj  na pewno korzystn  rol , nie pozwalaj c na zbytnie obni enie 
poprzeczki wymogów stawianych filmowym opracowaniom przek ado-
wym. Przydatno  takich okazjonalnych sprawdzianów wiarygodno ci 
ekranowego przek adu wydaje si  oczywista. Równocze nie jednak brak 
w tych dora nych interwencjach miejsca na ogólniejsz  refleksj 8. 

W rozwa aniach na temat przek adu audiowizualnego jako narz dzia wyko-
rzystywanego w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego nale y przede 
wszystkim odnotowa  jego trzy podstawowe rodzaje: lektora, napisy i dub-
bing. Je li chcieliby my podzieli  Europ  ze wzgl du na praktyki t umacze  
audiowizualnych, zasadniczo mo emy dokona  rozró nienia na dwa du e 
bloki (kraje, które stosuj  dubbing i kraje, które korzystaj  z napisów). Jednak 
w rzeczywisto ci sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Strategie 
t umacze  audiowizualnych zale  od bardzo wielu czynników, w tym: zasad 
i medium dystrybucji (kino, telewizja, DVD), publiczno ci (ogólna, wysubli-
mowana, m oda, osoby z problematycznym odbiorem), a przede wszystkim 
wysoko ci nak adów finansowych, które nale y w o y  w poszczególne typy 
t umacze . Zdarzaj  si  równie  kraje, gdzie dubbing i napisy wyst puj  rów-
nolegle (m.in. Czechy, S owacja i W gry). Co wi cej, dubbing i napisy to nie 
jedyne metody przek adu, jako e w Europie Wschodniej dalej mo na spotka  
t umaczenie odczytywane przez lektora („szeptanka” znana pod angielskim 
terminem voice-over). Lektora, który do tej pory utrzymuje si  przede wszystkim 
w Polsce (telewizja, kasety VHS i filmy DVD), mo na te  spotka  w Rosji, 
Estonii, na Litwie, otwie i na przyk ad w Bu garii. Ta forma t umaczenia, 
która znacznie utrudnia ogl danie filmu osobom do niej nieprzyzwyczajonym, 
ró ni si  oczywi cie w poszczególnych krajach. Wszystkie dialogi mog  by  
odczytywane przez jedn  osob , mo e istnie  w filmie podzia  na role m skie 
i e skie albo role mog  by  rozdzielone pomi dzy kilku lektorów. 

Trzeba równie  stwierdzi , e ze wzgl du na estetyk  kina jako takiego, 
na jako  odbioru filmu przez widza, gdy jednostajny g os lektora nak a-
da si  na g osy oryginalne, nie jest to technika przysz o ci w t umaczeniu 
filmów9. 

                                                                                                                                   

nego. Takie problemy stwarzaj  cz sto angielskie s owa go i come, które w j zyku wyj ciowym 

mog  oznacza  wszystko to, co np. w j zyku polskim wyra ane jest s owem chodzi  z odpo-

wiednim prefiksem: wychodzi , przechodzi , wchodzi  itp. 
8 M. Hendrykowski, Z problemów przek adu filmowego, w: E. Balcerzan, red., Wieloj zyczno  lite-

ratury i problemy przek adu artystycznego, Wyd. Ossolineum, Wroc aw 1984, s. 244. 
9 T. Tomaszkiewicz, Przek ad audiowizualny…, s. 116. 



314 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

Filmy z t  metod  t umaczenia mo emy z góry odrzuci  jako nieprzydatne 
w nauczaniu j zyka obcego. Po pierwsze, g os lektora nak ada si  na orygi-
nalne g osy aktorów, muzyk  oraz inne efekty d wi kowe dobiegaj ce 
z ekranu. Po drugie, film w takiej formie s  w stanie ogl da  tylko i wy cz-
nie osoby stykaj ce si  na co dzie  z t  metod  przek adu, dla innych bo-
wiem staje si  on zupe nie niezrozumia y. Ta metoda t umaczenia, jako 
coraz mniej popularna i stosowana g ównie w telewizji, nie musi wi c by  
szerzej omawiana. Natomiast pozosta e dwie najpopularniejsze metody t u-
maczenia filmów wymagaj  znacznie obszerniejszych obja nie . 

W Polsce napisy to forma t umaczenia pojawiaj ca si  g ównie w filmach 
kinowych oraz na p ytach DVD, równolegle z lektorem lub dubbingiem. 
W telewizji napisy s  raczej niespotykane poza zupe nie wyj tkowymi sytua-
cjami10. Jak ka da forma t umaczenia i ta posiada zarówno wady, jak i zalety. 
G ównym problemem podczas przygotowywania napisów do filmu jest 
pr dko  czytania przeci tnego widza (od 150 do 180 s ów na minut ), któ-
ra jest znacznie mniejsza ni  pr dko  percepcji d wi ku, zmniejsza si  do-
datkowo w przypadku osoby czytaj cej napisy w j zyku obcym. Na szybko  
odczytywania napisów wp ywa jeszcze dodatkowo ilo  informacji wizual-
nych, które widz musi przyswoi  równolegle z napisami. Dodatkowym pro-
blemem jest konieczno  stosowania skrótów my lowych, co jest k opotliwe 
w przypadku osób niew adaj cych biegle danym j zykiem. Je li za o ymy, e 
w t umaczeniu znika oko o 30–40% mówionego orygina u, to rzeczywi cie 
jest to tak du y procent tekstu, e mo e utrudni  zrozumienie ca o ci. Jest 
spraw  oczywist , i  w wi kszo ci zostaj  wycofane wykrzyknienia, powtórze-
nia, parafrazy czy wyra enia o du ym stopniu rytualizacji, jednak ograniczenia 
techniczne napisów (konieczno  ich okrojenia do najwy ej 2 linii tekstu 
i dopuszczalna ilo  znaków w danej linii – maksymalnie do 40) powoduj , e 
wielokrotnie ingeruje si  równie  w form  wypowiedzi, stosuj c znaczne skró-
ty my lowe. Dodatkowo mamy tu do czynienia z przej ciem od j zyka mó-
wionego do j zyka pisanego, co powoduje zmian  pewnych form wypowiedzi. 

Spo ród wszystkich form t umaczenia filmów napisy ingeruj  w najmniej-
szym stopniu w artystyczn  warto  dzie a. 

Mo e najbardziej przekonywaj cy dowód przynosi tu codzienna praktyka 
komunikacyjna. Zauwa my tylko, e je li widz wcze niej odczyta napiso-
we t umaczenie danej kwestii obcoj zycznej (powiedzmy gagu s ownego), 
z regu y i tak czeka z w asn  reakcj , a  posta  na ekranie nie wypowie jej 

                                                           

10 Np. filmy Stanleya Kubricka s  w polskiej telewizji nadawane z napisami. 
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do ko ca, i dopiero w tym momencie reaguje miechem. Analiza tego 
mechanizmu w ca ej rozci g o ci potwierdza tez , w my l której wersja 
napisowa po redniczy jedynie w rozumieniu znacze  tekstu oryginalne-
go, nie zast puj c go jednak generalnie w wiadomo ci odbiorcy11. 

Problemy, które stwarza dubbing filmowy, s  w pewnym stopniu podobne 
do tych opisanych powy ej. Mamy tu jednak tak e do czynienia z jeszcze 
innymi zagadnieniami. 

[W] obecnej dobie za o enia dubbingu s  bardzo proste. Jest to pewne 
dzia anie kinematograficzne, polegaj ce na «doklejeniu» nagranego wcze-
niej g osu do mówi cych, widocznych na ekranie aktorów12. 

Proces dubbingowania filmu jest o wiele bardziej skomplikowany (i jedno-
cze nie wymaga wi kszych nak adów finansowych) od tworzenia napisów. 
Dialogi w filmie dubbingowanym podlegaj  bowiem wielu z o onym ogra-
niczeniom technicznym. Wystarczy wymieni  jedynie kilka z nich: dobór 
aktorów pod k tem barwy g osu13, konieczno  zmieszczenia tekstu pomi -
dzy otwarciem i zamkni ciem ust aktora graj cego rol  w oryginale, zdarza 
si , e istotne s  nawet wypowiadane przez aktora s owa – kszta t ust ró ni 
si  przecie  przy wypowiadaniu ró nych g osek, pod uwag  nale y wzi  
tak e intonacj  czy gesty wykonywane przez postacie na ekranie. 

Na szcz cie wyst puj  w filmach rzadkie chwile, b d ce jednak zbawieniem 
dla t umacza, w których usta aktora, który mówi, s  niewidoczne z takiego 
lub innego powodu. Szybko wykorzystuje si  je, ka c mu mówi  rzeczy 
wa ne, niezb dne dla zrozumienia filmu, ale których wcze niej nie uda o si  
wprowadzi  do dialogu, ze wzgl du na konieczno  synchronizacji14. 

Przy dobrze wykonanym dubbingu widz nie zastanawia si  zupe nie nad 
tym, jak dialogi brzmia y w oryginale. Najdoskonalszym, cho  mo e nie 
klasycznym, bo animowanym, tego przyk adem b dzie polska wersja j zy-
kowa filmu Shrek15. 

                                                           

11 M. Hendrykowski, Z problemów przek adu filmowego…, s. 245. 
12 T. Tomaszkiewicz, Przek ad audiowizualny…, s. 107. 
13 Z tym zagadnieniem nieumiej tnie zmierzyli si  np. re yserzy dubbingu do filmu Dzieci 

Ireny Sendlerowej (2009, re . John K. Harrison). 
14 T. Tomaszkiewicz, Przek ad audiowizualny…, s. 109. 
15 Shrek, re . Andrew Adamson, 2001. 
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Najwi ksz  trudno  b dzie jednak stanowi  dla t umacza przek ad na j -
zyk docelowy elementów kulturowych. Doskonale opisuje ten problem Wa-
c aw Osadnik, analizuj c angielskie t umaczenie ksi ki Wojna polsko-ruska 

pod flag  bia o-czerwon  oraz angielskie napisy do filmu nakr conego na pod-
stawie tej powie ci: 

Innym problemem kulturowego uwarunkowania przek adu Wojny… s  
odniesienia w powie ci do znanych powiedze  z literatury oraz do piose-
nek m odzie owych i ich wykonawców. Mo na tu przywo a  tez  Ro-
mana Jakobsona, który badaj c wp yw kultury na j zyk, opisa  zasady 
konstytuowania si  leksykonu danego j zyka pod wzgl dem matryc kul-
turowych zachowanych w danym j zyku. Jakobson uwa a, e ka dy j zyk 
funkcjonuje w granicach danej kultury i dlatego leksykon okre la wia-
domo  kulturow  jego u ytkowników. St d te  w j zyku znajduj  swe 
odbicie ró nice kulturowe, które s  manifestowane poprzez kategorie 
rodzaju, liczby, aspektu itp. Ale oprócz ró nic gramatycznych, mamy 
tak e sytuacje klisz nak adanych na wypowiedzi j zykowe. S  to sytuacje, 
w których u ytkownicy j zyka pos uguj  si  powszechnie znanymi wyra-
eniami charakterystycznymi dla danej kultury i w ramach tej kultury tyl-

ko zrozumia ymi. Jako przyk ad mo na by wskaza  w j zyku polskim 
powiedzenie „wyj  jak Zab ocki na mydle”, które poza polsk  tradycj  
kulturow  nic nie znaczy i dlatego jest nieprzek adalne na inne j zyki. To 
w a nie takie sytuacje decyduj  o tym, e t umacz musi by  uczulony na 
kontekst kulturowy danego komunikatu j zykowego, który to komunikat 
jest powi zany z pewnymi warto ciami kulturowymi, a tak e z zachowa-
niami i emocjami u ytkowników j zyka16. 

W uj ciu teoretycznym mo na spotka  si  z trzema strategiami t umacze-
niowymi wobec zjawisk kulturowych17: 

1. Maksymalna ingerencja w tekst za pomoc  kulturowych substytutów, 
ca kowita naturalizacja przek adu, czyli „t umaczenie skierowane na odbior-
c ”. Ta strategia wydaje si  najs uszniejsza, bowiem umo liwia widzowi 
bezproblemowy odbiór filmu, który zosta  mo liwie jak najmocniej przysto-
sowany do jego ojczystej kultury. Poda  tu mo na cho by takie przyk ady, 
jak: przet umaczenie pieszczotliwego w j zyku angielskim s owa chipmunk 
‘rodzaj gryzonia z rodziny wiewiórkowatych’ na polskie zdrobnienie „króliczku” 

                                                           

16 W. Osadnik, Film po adaptacji powie ci: narracja „Wojny polsko-ruskiej pod flag  bia o-czerwon ”. 

Porównanie przek adu angielskiego powie ci i angielskich napisów w adaptacji filmowej Xawerego u aw-

skiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 1 (5), s. 120. 
17 Typy strategii t umaczeniowych podaj  za: T. Tomaszkiewicz, Przek ad audiowizualny…, 153. 
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w niedawno wy wietlanym na polskich ekranach filmie Ted18; z kolei w pol-
skim filmie Jeste  bogiem19 z 2012 roku tytu  programu telewizyjnego Telee-

xpress przet umaczony zosta  na angielski jako Evening News20. Ta naturaliza-
cja nie powinna przybiera  jednak postaci skrajnej. Unika  nale y takich 
(karygodnych) sytuacji, jak na przyk ad gruzi ska wersja j zykowa wi tecz-
nego przeboju Kevin sam w domu21. Nast puje tu tak daleko posuni ta inge-
rencja w tekst oryginalny, e widzowi, stykaj cemu si  na co dzie  z dubbin-
giem, wydaje si  ona zupe nie nieprawdopodobna. W filmie tym bohatero-
wie nosz  gruzi skie imiona. Poniewa  film jest dubbingowany i nie mamy 
styczno ci z pierwowzorem, nie to jest jeszcze najdziwniejsze. Bohaterowie 
filmu nie lec  do Pary a, tylko do Batumi, nie zamawiaj  telefonicznie pizzy, 
ale chaczapuri (co z tego, e w filmie przyjedzie pizza!). Takie zabawy z dia-
logami filmowymi, które wydaj  si  niedopuszczalne, s  na tyle silnie zako-
rzenione w kulturze rodzimych u ytkowników tego j zyka, e nie widz  
w niej oni nic dziwnego ani niepokoj cego. Co jeszcze ciekawsze, sytuacja 
jest w Gruzji na tyle rozpowszechniona, e bilety do kin na filmy t umaczo-
ne w ten sposób s  dro sze od normalnych i niektóre osoby s  sk onne 
p aci  wi cej, aby za y  tego typu dobrej zabawy. Odbiorcy docelowi tych 
filmów, czyli Gruzini, mówi : 

Lubi  ogl da  takie filmy, eby dobrze si  bawi . Kiedy  by o to bardziej 
widoczne, teraz zmieniaj  raczej imiona i takie mi kkie rzeczy, które nie 
zmieniaj  fabu y filmu tak bardzo. 

Gdyby t umaczyli dos ownie, to chyba dla nas nie by oby to mieszne, 
bo mamy taki j zyk, e arty z innych ró nych kultur i j zyków czasami 
nie s  dla nas mieszne. 

2. Zachowywanie elementów kulturowych pochodz cych z j zyka wyj-
ciowego, czyli „t umaczenie nacechowane obco ci ”. W etiudzie Brzydkie 

s owa w re yserii Marcina Maziarzewskiego, filmie wykorzystywanym przeze 
mnie wielokrotnie na zaj ciach z cudzoziemcami, pojawia si  w pewnym 
momencie kwestia: „A teraz, drogie dzieci, poca ujcie misia w… nos” Na-
wi zuje ona wyra nie do silnie zmitologizowanej sytuacji, która zdarzy a si  
w polskiej telewizji, kiedy prowadz cy program dla dzieci Mi  z okienka wypo-
                                                           

18 Ted, re . Seth MacFarlane, 2012. 
19 Jeste  bogiem, re . Leszek Dawid, 2012. 
20 Cho  ka dy Polak wie, e Teleexpress nie jest nadawany wieczorem, wi c Evening News nie 

jest nazw  do ko ca adekwatn , oddaje jednak ona w pe ni ide  programu informacyjnego. 
21 Home Alone, re . Chris Columbus, 1990. 
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wiedzia  (pono ) na wizji s owa: „A teraz, drogie dzieci, poca ujcie misia 
w dup ”22. W napisach kwestia przet umaczona zosta a dos ownie: „And 
now, kids, kiss Teddy`s… nose”. I dobrze, szukanie jakiegokolwiek ekwiwa-
lentu w j zyku t umaczenia, w tym przypadku angielskim, nie wydaje si  ko-
nieczne. Chyba e t umacz zastosowa by pierwsz  – omówion  wy ej – strate-
gi  i odnalaz  w kulturze anglosaskiej podobn  rzeczywist  sytuacj . Scena koja-
rz ca si  polskim widzom jednoznacznie jest tak silnie nacechowana kulturowo, 
e obja nianie jej widzom niepolskoj zycznym nie ma w a ciwie wi kszego 

sensu. T umaczenie niepotrzebnie nacechowane obco ci  zdarza si  cz sto 
w przypadku pojawiania si  w filmach nazw miejsc, np. we wspomnianym ju  
filmie Leszka Dawida Jeste  bogiem nazwa Hali Widowiskowo-Sportowej „Spo-
dek” zosta a przet umaczona na angielski jako „Spodek Hall” – bez podania 
nazwy miasta czy jakiegokolwiek bli szego wyja nienia, co to za miejsce, które-
go nazwa nie mówi przecie  nic obcoj zycznym odbiorcom filmu. 

3. Neutralizowanie w miar  mo liwo ci elementów kulturowych. Za takie 
w a nie nale a oby uzna  zabiegi stosowane przez t umacza wspomnianej 
ju  wy ej Wojny polsko-ruskiej. Wac aw Osadnik pisze: 

Podobnie z nawi zaniem do poezji Adama Mickiewicza – „A teraz poloneza 
czas zacz  z Magd ” (s. 23) – „And now it’s time to strike up the polonaise 
with Magda”. Paloff przek ada fraz  skopiowan  z Pana Tadeusza dos ownie, 
podczas gdy w istniej cym w przek adzie na j zyk angielski utworze Mickie-
wicza fragment ten zaczyna si  od s ów „For the polonaise now…” i móg -
by by  wykorzystany w t umaczeniu Wojny… jako cytat23. 

Taki zabieg ca kowicie naturalizuje element kulturowy i tym samym nace-
chowana niezwykle silnie kulturowo fraza staje si  tylko nic nieznacz cym 
zdaniem, uniemo liwiaj cym w a ciwie nawet czytelnikom obeznanym 
z twórczo ci  Mickiewicza odnalezienie tego nawi zania. 

Tak naprawd  adna z opisanych strategii nie wydaje si  idealna i prawdo-
podobnie najlepszym rozwi zaniem jest wypo rodkowanie. Modelowym 
przyk adem t umaczenia idealnego sta  si  w Polsce dubbing do filmu Shrek. 
Polsk  wersj  j zykow  filmu przygotowa  Bartosz Wierzbi ta, t umacz c 
nie tylko dialogi, ale tak e doskonale przek adaj c nawi zania kulturowe 
i przystosowuj c je do polskich realiów. Jednym z najbardziej wyrazistych 
odniesie  jest wy piewywana przez Os a na pocz tku filmu piosenka. 

                                                           

22 Istnieje kilka wersji tej wypowiedzi i tak naprawd  faktyczna nie ma wielkiego znaczenia. 
23 W. Osadnik, Film po adaptacji powie ci…, s. 121. 
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W polskiej wersji Wierzbi ta w o y  w paszcz  bohatera s owa „Lata  ka dy 
mo e”, które s  nawi zaniem wprost do przeboju piewanego przez Jerzego 
Stuhra na festiwalu w Opolu w 1977 roku – piewa  ka dy mo e. Dodatkowy 
poziom gry metakulturowej nadaje temu fragmentowi fakt, i  to w a nie 
Jerzy Stuhr dubbinguje w polskiej wersji posta  Os a. 

Uznawany dzi  za mistrza t umacz, którego kariera zacz a si  w a nie od 
filmu Shrek, wielokrotnie mówi  o trudno ciach, jakie mo e spowodowa  
takie w a nie naginanie rzeczywisto ci wyj ciowej do docelowej propono-
wanej obcoj zycznym widzom. Na pytanie, jak t umaczy o mu si  drug  
cz  kultowej ju  dzi  bajki, mówi : 

Mnie by o trudniej. Mia em wiadomo , e tym razem moja praca nie 
jest ju  anonimowa, jestem kojarzony z tym filmem i widzowie b d  mi 
niejako patrze  na r ce. Poza tym twórcy orygina u poszli w swoj  kultu-
row  zabaw , mniej tu artów uniwersalnych. Nie mówi c ju  o tym, e 
w pierwszej cz ci sam sobie poblokowa em pewne opcje. Na przyk ad 
bajk  o jakim  m ynarzu, w krajach angloj zycznych atwo kojarzon , 
zamieni em na wirka i Muchomorka. A teraz [czyli w drugiej cz ci – 
A.T.] ten m ynarz si  pojawia na ekranie… No i u mnie nie mo e by  
kontynuacji, bo wszyscy widz , e to nie s  wirek i Muchomorek. Je-
stem przera ony, gdy pomy l , e trzeci  albo czwart  cz  twórcy za-
ludni  postaciami z ma o znanych u nas bajek, które zamieni em na bli -
szych nam bohaterów24. 

T umaczenie cytatów, fragmentów piosenek czy wierszy, nawi za  do zna-
nych bajek czy postaci to ogromne wyzwanie dla t umacza. Jak wielkie, wie 
tylko kto , kto cho  raz zetkn  si  z konieczno ci  wykonania tej ci kiej 
pracy. Warto jednak poza praktyk , której nie brak, rozwija  refleksj  teore-
tyczn  nad tymi zagadnieniami, co – miejmy nadziej  – zaowocuje coraz wi k-
sz  ilo ci  wykszta conych i wiadomych swojego zadania t umaczy. 
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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. 

Keywords: film, adaptation, subtitles, dubbing, voice-over, culture, Snow White and Russian 

Red, Shrek, You are God, Home Alone 


