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Résumé  

  

L’intérêt de Victor Hugo pour la traduction et les dictionnaires se trouve confirmé par 

ses écrits théoriques. Nous avons  relevé deux d’entre eux et, en s’y appuyant, nous 

révélons de quelle façon Hugo abordait le problème de la traduction. Les deux textes 

ont été écrits peu après la publication des Misérables, où la question de la traduction 

préoccupait déjà notre auteur. En opposant la « Préface pour la nouvelle 

traduction… » aux [Traducteurs], nous observons qu’entre eux les points communs 

sont nombreux. Les deux textes entretiennent un rapport de complémentarité en ce qui 

concerne la  description de la fonction du traducteur. C’est comme si les deux textes 

étaient conçus pour être lus ensemble. Même si Victor Hugo ne fut jamais traducteur 

lui-même, ces témoignages sont pour nous d’une importance majeure, d’autant plus 

qu’à la fin de son développement l’auteur exprime ouvertement le désir que ses 

œuvres soient traduites. Nous retrouvons d’ailleurs dans ses textes des points 

communs avec plusieurs théoriciens de la traduction, antérieurs ou même postérieurs. 

Il va sans dire que les points sur lesquels Hugo se différencie des théories antérieures 

présentent eux aussi un intérêt majeur. 
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Τν όλνκα, θαζώο θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ V. Hugo, είλαη γλσζηά 

ζε όινπο καο. Σηελ παξνύζα αλαθνίλσζε επηρεηξνύκε λα ξίμνπκε θσο ζε κηα 

ιηγόηεξν γλσζηή πηπρή ηνπ έξγνπ ηνπ κεγάινπ ζπγγξαθέα, ε νπνία νξηνζεηείηαη 

ρξνληθά ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο εμνξίαο ηνπ (πην ζπγθεθξηκέλα κεηαμύ 1860 – 

1865). Η εμνξία θαη νη ιόγνη πνπ ηελ πξνθάιεζαλ γίλνληαη πεγή έκπλεπζεο 

θηινζνθηθώλ ζηνραζκώλ γηα ηνλ ζπγγξαθέα. Δθεί, ζηηο βξεηαληθέο αθηέο, 

νινθιεξώλεη ην αξηζηνύξγεκά ηνπ, ηνπο Aθλίοσς, ζπγγξάθεη κπζηζηνξήκαηα θαη 

εθδίδεη λέεο πνηεηηθέο ζπιινγέο. Ήδε ζηνπο Αθλίοσς – ζε απηό ην κλεκεηώδεο έξγν 

ηνπ νπνίνπ ν άκεζνο απόερνο έθαλε παγθνζκίσο δηάζεκν ηνλ V. Hugo - ν 

ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα κεηάθξαζεο, ηα νπνία θαίλεηαη λα ηνλ 

απαζρνινύλ. Η γιώζζα θαηέρεη επίζεο κηα πνιύ ζεκαληηθή ζέζε ζε όιν ηνπ ην έξγν. 

Δίλαη έλλνηα αιιειέλδεηε κε ηελ παηδεία θαη ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Ο 

ζπγγξαθέαο πξνζδίδεη κεγάιε ζπνπδαηόηεηα ζηελ γλώζε μέλσλ γισζζώλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ έλαο άλζξσπνο, κηα νκάδα αλζξώπσλ, αιιά θαη έλαο νιόθιεξνο ιαόο, 

απνθηά πξόζβαζε ζε μέλεο θηινζνθίεο, ζε άιινπο θόζκνπο θαη πνιηηηζκνύο. Ο 

κεηαθξαζηήο αληηπξνζσπεύεη ηε γέθπξα πνπ ελώλεη δύν γιώζζεο θαη δύν 

πνιηηηζκνύο δηαθνξεηηθνύο.  

 Μέζα από ηε ζεκαηηθά πινύζηα θηινζνθηθή θιεξνλνκηά ηεο εμνξίαο, 

μερσξίδνπκε, αλάκεζα ζε πξνβιεκαηηζκνύο πνιηηηθνύο, θνηλσληθνύο θαη 

ζξεζθεπηηθνύο, δύν θείκελα αθηεξσκέλα ζηνλ κεηαθξαζηή θαη ζηηο δπζθνιίεο ηεο 

κεηάθξαζεο. Πξόθεηηαη γηα ηνπο [Μεηαθραζηές], [Les Traducteurs], και ηον Πρόλογο 



για ηη νέα μεηάθραζη ηοσ Shakespeare από ηον François-Victor. ,  Préface pour la 

nouvelle traduction de Shakespeare par François-Victor .
1
 Ο Πρόλογος για ηη νέα 

μεηάθραζη ηοσ Shakespeare από ηον François-Victor  ζπληάρζεθε ην 1864. Μέζα από 

ην θείκελν δηαθαίλεηαη ε έγλνηα ηνπ V. Hugo λα πξνινγίζεη, αιιά θαη λα αλαδείμεη 

απηό ην κεγάιν κεηαθξαζηηθό εγρείξεκα ηνπ γηνύ ηνπ (François-Victor). 

Υπνινγίδεηαη πσο [Οι Μεηαθραζηές], θείκελν πνπ εθδόζεθε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Hugo θαη ην νπνίν ζηα ρεηξόγξαθα δελ θέξεη ηίηιν, ζπληάρζεθε κεηαμύ 1863 θαη 

1864, ρξνλνινγία πνπ ζπκπίπηεη ηόζν κε ηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ησλ ηξηαθνζίσλ 

ρξόλσλ από ηε γέλλεζε ηνπ Shakespeare όζν θαη κε ηελ έθδνζε ησλ Αθλίων.  

Αληηπαξαβάιινληαο ηα δύν θείκελα (ηνλ Πρόλογο για ηη νέα μεηάθραζη ηοσ 

Shakespeare από ηον François-Victor, κε ηνπο Μεηαθραζηές) παξαηεξνύκε όηη ην έλα 

ζπκπιεξώλεη ην άιιν θαη όηη ηα θνηλά ζεκεία ηνπο είλαη πνιιά. Αθόκε θαη αλ ν V. 

Hugo δελ ππήξμε πνηέ κεηαθξαζηήο – θαη ίζσο θαη αθόκε πεξηζζόηεξν γηα απηόλ ην 

ιόγν- ηα θείκελα ηνπ απηά είλαη γηα εκάο κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο. Βιέπνπκε κέζα 

από απηά πσο απηόο ν κεγάινο δεκηνπξγόο, ρσξίο λα έρεη πνηέ ηνπ κεηαθξάζεη, 

θαηαθέξλεη λα δηεηζδύζεη – θαη όρη απιά λα κείλεη ζηελ επηθάλεηα– ζε πξνβιήκαηα 

ηεο κεηάθξαζεο. Οη ζηνραζκνί ηνπ αγγίδνπλ ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο 

κεηαθξαζηέο από ηηο απαξρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο κεηάθξαζεο, όπσο ην θαηά πόζν κηα 

κεηάθξαζε κπνξεί λα κείλεη πηζηή ζην πξσηόηππν, αλ πξέπεη λα κεηαθξάδνπκε θαηά 

ιέμε ή θαηά ην λόεκα, θαζώο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ ηόζν από ηνλ 

δηαρσξηζκό ηνπ λνήκαηνο από ηε κνξθή ηεο ιέμεο όζν θαη από ην ύθνο ηνπ 

ζπγγξαθέα. Τν όηη ηνλ απαζρνινύλ ζέκαηα πνπ είραλ απαζρνιήζεη θαη άιινπο πξηλ 

από απηόλ, αιιά θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα πξνζεγγίδεη, καο δείρλεη όηη ην δήηεκα 

ηεο κεηάθξαζεο ηνλ είρε πξνβιεκαηίζεη ηόζν, ώζηε θάπνηα ζηηγκή λα αζρνιεζεί 

αξθεηά κε απηό, πηζαλόηαηα κειεηώληαο θηόιαο ό,ηη είρε ήδε γξαθηεί γηα ηελ 

κεηάθξαζε. Ο Hugo δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ θηινινγηθή θαη ηζηνξηθή ππόζηαζε 

ηεο κεηάθξαζεο, αιιά ηεο πξνζδίδεη κηα κεηαθπζηθή δηάζηαζε θαη ηελ αλάγεη ζε 

θηινζνθηθό δήηεκα. Σπλδέεη ηελ κεηάθξαζε ηόζν κε ηελ επηβίσζε, ηνλ πινύην θαη 

ηελ θπζηθή εμέιημε ηεο γιώζζαο, όζν θαη κε ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε ελόο ιανύ. Δίλαη εληππσζηαθό όηη νη απόςεηο πνπ ν Hugo δηαηύπσζε ην 

1860, ζπγθιίλνπλ κε ηηο απόςεηο κεηαγελέζηεξσλ – θαη ζπγρξόλσλ καο – θηινζόθσλ 

θαη θξηηηθώλ ηεο κεηάθξαζεο, αιιά θπξίσο όηη παξαηεξείηαη ρξήζε θνηλώλ όξσλ 

θαηά ηελ πεξηγξαθή κεηαθξαζηηθώλ εκπεηξηώλ. Κξίλακε ελδηαθέξνλ λα 

παξαζέζνπκε, καδί κε ηνπο ζηνραζκνύο ηνπ ζπγγξαθέα, θαη απηά ηα θνηλά ζεκεία 

θαζώο νδεγνύλ ζε ζπκπεξάζκαηα σθέιηκα γηα ηε κεηάθξαζε θαη ηνλ κεηαθξαζηή. 

Γηα λα πξαγκαηεπηεί ην ζέκα ηεο ινγνηερληθήο κεηάθξαζεο ζθαηξηθά θαη 

νινθιεξσκέλα, ν Hugo μεθηλά από ηνλ θιαζηθό δηαρσξηζκό κεηαμύ ηνπ Λόγνπ, ηεο 

νκηιίαο θαη ηεο γιώζζαο. Ο Georges Mounin (1969: xx ) αλαθέξεη πσο ν Hugo έδεζε 

ηελ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο γιώζζαο θαη απηό είλαη εκθαλέο ζε 

όιν ηνπ ην έξγν. Η Μyriam Roman ππνζηεξίδεη όηη όηαλ κηιάκε γηα ηελ ζρέζε ηνπ 

Hugo κε ηελ γιώζζα θαη ηελ κεηάθξαζε, αλαθεξόκαζηε ζε θάπνην βηβιηθό κύζν, 

θαζώο ε ζρέζε κε ηε γιώζζα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηεο Βαβέι 

θαη ηελ αληίιεςε όηη ε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ γισζζώλ είλαη απόξξνηα ηεο ηηκσξίαο. 

Η ζενινγηθή απηή δηάζηαζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ γισζζώλ κεηά ηε Βαβέι, 

απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο πνιιώλ ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ηεο κεηάθξαζεο. Ο 

George Steiner ηελ αλαιύεη εθηελώο ζην βηβιίν ηνπ «Μεηά ηε Βαβέι». Ο Hugo δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε όηη ν άλζξσπνο έραζε ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ελόηεηα, 

αιιά ηζρπξίδεηαη όηη είλαη ε κεηάθξαζε απηή ε νπνία έρεη ηε δύλακε λα θαηαξξίςεη 

                                                           
1
 Victor Hugo, Œuvres complètes, Critique, éditions Robert Laffont, collection Bouquins, Paris, 1985. 



ηα δηαρσξηζηηθά πνπ ρσξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά αλζξώπηλα πλεύκαηα θαη λα επηηξέςεη 

ηελ κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία. Ο Walter Benjamin αλαθέξεηαη θαη απηόο ζε απηή ηελ 

ελσηηθή δύλακε ηεο κεηάθξαζεο ε νπνία εθθξάδεη θαη ηελ ζηελή ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμύ ησλ γισζζώλ, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά όηη θαηά ηε κεηαθξαζηηθή πξάμε, ην 

πξσηόηππν ππνδεηθλύεη θαηά θάπνην ηξόπν ηνλ απαγνξεπκέλν ρώξν όπνπ νη γιώζζεο 

ζα ζπκθηιησζνύλ θαη ζα επαλελσζνύλ. Ο Hugo ζπλδέεη ην έξγν ηνπ κεηαθξαζηή κε 

απηό ηνπ ηεξαπόζηνινπ, όπσο θάλεη θαη ν Eugene Nida κέζα από ηελ έλλνηα ηεο 

δπλακηθήο ηζνδπλακίαο ηνπ. 

Σηε ζπλέρεηα ν Hugo πεξλάεη από ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηε κπζηζηνξεκαηηθή 

δεκηνπξγία πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηνπ κεηαθξαζηή θαη ηε ζρέζε 

πνπ δηακνξθώλεηαη κεηαμύ ηνπ κεηαθξαζηή θαη ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ζπιινγηζκόο ηνπ 

νινθιεξώλεηαη πεγαίλνληαο πέξα από ηε κεηαθξαζηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζην ήδε 

κεηαθξαζκέλν θείκελν, ζηελ θξηηηθή πνπ απηό δέρεηαη, ζηελ «πξνζάξηεζή» ηνπ ζηελ 

ινγνηερλία ηεο ρώξαο πνπ ην ππνδέρεηαη θαη ζηελ ππνδνρή ηνπ από ην θνηλό, θαη 

ηέινο, ζηελ εηθόλα πνπ απνθνκίδεη ν αλαγλώζηεο γηα ηνλ κεηαθξαζηή θαη ζηηο 

ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ν ηειεπηαίνο από ην εγρείξεκά ηνπ. Ο ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν παξνπζηάδεη ν Hugo απηά ηα ζηάδηα ηεο κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο, καο 

θέξλεη ζην λνπ ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο εξκελεπηηθήο θίλεζεο ηνπ George Steiner. 

 Ο Steiner (1978: 277) απνδίδεη θαη απηόο ηελ απαξρή θάζε κεηαθξαζηηθήο 

απόπεηξαο ζε κηα «νξκή εκπηζηνζύλεο» ε νπνία σζεί ηνλ κεηαθξαζηή λα αλαθαιύςεη 

ηη θξύβεηαη όρη κόλν πίζσ από ην πξσηόηππν, αιιά θαη πίζσ από ηνλ ίδην ηνλ 

ζπγγξαθέα. Η ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ κεηαθξαζηή, 

σο απόξξνηα απηήο ηεο έξεπλαο, δελ είλαη ην κόλν θνηλό ζεκείν αλάκεζα ζηηο δπν 

ζεσξίεο. Ο Steiner (1978: 278) ζεκεηώλεη πσο ν κεηαθξαζηήο εθηίζεηαη ζε 

«μεηαθσζικούς» θηλδύλνπο θαη όηη κπνξεί ε αξρηθή ηνπ εκπηζηνζύλε λα πξνδνζεί. Ο 

ίδηνο ν Hugo ([Les Traducteurs]: 621& 631) πξνεηδνπνηνύζε όηη «θάζε ηδέα ηνπ 

δεκηνπξγνύ, πνπ απνηειεί έλα κε ηε ιέμε, ζπλνςίδεη ζηνλ κηθξόθνζκό ηεο ην ίδην ην 

ζηνηρείν ηνπ δεκηνπξγνύ κε ηξόπν ηέηνην ώζηε, ε θάζε ιεπηνκέξεηα ηνπ ύθνπο, ζπρλά 

κάιηζηα κέρξη θαη ε ίδηα ε ζηίμε, λα είλαη μεηαθσζική», θαη όηη «ην θηινινγηθό 

δήηεκα δελ είλαη άιιν από ην μεηαθσζικό δήηεκα, ζην νπνίν νη κεηαθξαζηέο 

ξίρλνπλ πνιύ θσο».      

Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Steiner (1978: 278) γηα λα πεξηγξάςεη ην δεύηεξν 

ζηάδην ηεο εξκελεπηηθήο θίλεζεο παξνπζηάδνπλ κηα εθπιεθηηθή νκνηόηεηα κε ηνπο 

όξνπο πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν Hugo ([Les Traducteurs]: 636, « Préface pour la 

nouvelle traduction…»: 451) γηα λα πεξηγξάςεη ηα ίδηα θαηλόκελα. Καη ζηα δπν 

θείκελα ε κεηάθξαζε ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ όξν «πξνζάξηεζε» πνπ εκπεξηέρεη ηελ 

έλλνηα ηεο «βίαο» θαη ηεο «επηζεηηθόηεηαο». Σύκθσλα κε ηνλ Γνύηζν (2001: 110) 

πξόθεηηαη γηα κηα « νηθεηνπνηεηηθή, θαη επνκέλσο, βίαηε πξόζβαζε». Η δεύηεξε 

θίλεζε ηνπ κεηαθξαζηή είλαη «επεκβαηηθή θαη εμαγσγηθή». Ο Steiner (1978:279) 

αλαθέξεηαη επίζεο ζηνλ Αγ. Ιεξώλπκν θαη ζηελ κέζνδν ηεο αναηομής θαηά ηελ 

νπνία ν κεηαθξαζηήο εηζβάιιεη, εμάγεη, θαη θέξλεη θάηη λέν ζηε ρώξα ηνπ. Ο Hugo 

(« Préface pour la nouvelle traduction…»: 451 & 465) ιέεη όηη ηα ζρόιηα ηνπ 

κεηαθξαζηή αναηέμνοσν ηνλ Shakespeare γηα λα ηνλ μαλαθέξεη ε κεηάθξαζε πίζσ 

ζηε δσή. Τόζν ν Steiner όζν θαη ν Hugo αλαθέξνληαη θαη ζην παξάδνμν ηεο 

«πξνδνζίαο» πνπ είλαη απόξξνηα ηνπ ππεξβνιηθνύ δήινπ ηνπ κεηαθξαζηή λα 

«εμπςώζεη» ην θείκελν πνπ κεηαθξάδεη.  

Απέλαληη ζηνλ «νξηζηηθό κεηαθξαζηή» ηνπ Hugo (« Préface pour la nouvelle 

traduction…»: 466) θαη ζηελ «δσξεά» πνπ απηόο θάλεη ζηελ παηξίδα, ζπλαληάκε ηνλ 

«απζεληηθό κεηαθξαζηή» ηνπ Steiner (1978: 351, 365) θαη ηελ «ζπλεηζθνξά» ηνπ. 

Απηόο ν κεηαθξαζηήο είλαη πνπ δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν, πνιιέο θνξέο άζειά ηνπ, λα 



εμπςώζεη ηελ κεηάθξαζε, θαη ελ ηέιεη λα ηελ παξακνξθώζεη ζηεξώληαο από ηνλ 

αλαγλώζηε ην αθξηβέο θείκελν. Απνθεύγνληαο απηή ηελ πξνδνζία θαη επηδηώθνληαο 

ηελ απόιπηε διαθάνεια (Steiner 1978: 279 & 287, [Les Traducteurs]: 628, 629, 

633) αλάκεζα ζε δύν γιώζζεο, πξνζεγγίδνπκε ηελ αθξίβεηα ζηελ κεηάθξαζε. Η 

ηξίηε θίλεζε είλαη απηή ηεο ελζσκάησζεο κε ηελ πην δπλαηή έλλνηα ηνπ όξνπ. Ο 

κεηαθξαζηήο «αληαλαθιά» ηνλ ζπγγξαθέα, γίλεηαη θαηά θάπνην ηξόπν «ε ερώ» ηνπ 

θαη νθείιεη λα ηνλ ππαθνύεη «όπσο ν θαζξέθηεο ππαθνύεη ζην θσο, αληαλαθιώληαο 

ηελ ιάκςε». Οη κεηαθνξέο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Hugo ([Les Traducteurs]: 623 ) 

γηα λα πεξηγξάςεη ηελ κεηάθξαζε σο ερώ, θαζξέθηε πνπ όρη κόλν αληαλαθιά αιιά 

θαη εθπέκπεη θσο, θαη δηάθαλν γπαιί ζπλαληώληαη όρη κόλν ζηελ ηξίηε θάζε ηνπ 

Steiner, αιιά θαη ζε άιιεο ζεσξίεο όπσο ηνπ Walter Benjamin θαη ηνπ Georges 

Mounin. 

Η αμία θαη ην ηαιέλην ηνπ κεηαθξαζηή αλαδεηθλύνληαη κέζα από ηελ ζθιεξή 

δνπιεηά ηνπ, ε νπνία παξνκνηάδεηαη από ηνλ Hugo ([Les Traducteurs]: 623) κε κηα 

«πάιε δπζαλάινγε αλάκεζα ζε δπν άληζεο δπλάκεηο», ηνλ κεηαθξαζηή θαη ηνλ 

ζπγγξαθέα. Μηα ηέηνηα πάιε αθήλεη λα ελλνεζεί θαη ν Steiner (1978: 281, 283) όηαλ 

καο ιέεη όηη ν κεηαθξαζηήο «ζθύβεη πάλσ από ηνλ αληίπαιό ηνπ, ην θείκελν» θαη όηη 

ζπρλά ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη λέεο ηδέεο θαη λνήκαηα ζηε γιώζζα ηνπ. Απηό απνηειεί 

κηα κεγάιε πξόθιεζε θαζώο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ή θαηαζηξνθηθά ζε 

δπν επίπεδα : 1) ζε επίπεδν θαηαλόεζεο θαη απόδνζεο ηνπ θεηκέλνπ, όπνπ νη αηέιεηεο 

ηεο κεηάθξαζεο, ηδίσο όηαλ απηή «δελ ζηέθεηαη ζην ύψος ηεο», εζηηάδνπλ ζηα 

αδιαθανή κένηρα ηης ιδιαίηερης «ευφυΐας» ζηο πρωηόησπο, (Γνύηζνο 2001:114) θαη 2) 

ζε επίπεδν γιώζζαο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ, 

κπνξεί όκσο λα απνβεί θαη θαηαζηξνθηθό ηόζν γηα ην θείκελν θαη ηε γιώζζα ηνπ 

ζπγγξαθέα, όζν θαη – καθξνπξόζεζκα – γηα ηε γιώζζα ππνδνρήο. Ο κεηαθξαζηήο 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο ζηελ επηινγή ιέμεσλ θαη αθόκε πεξηζζόηεξν 

βέβαηα όηαλ πξόθεηηαη γηα εηζαγσγή λέσλ ζηνηρείσλ ζηελ γιώζζα, όπσο νη εθθξάζεηο 

θαη νη λενινγηζκνί. 

Έηζη πεξηγξάθεηαη ην ηέηαξην επίπεδν ηεο εξκελεπηηθήο θίλεζεο ηνπ Steiner. 

Ο κεηαθξαζηήο πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ ρακέλε ηζνξξνπία. Πνιιέο θνξέο 

απηό απαηηεί ρξόλν θαη αλαζεσξήζεηο, άιιεο πάιη θνξέο απηέο νη αλαζεσξήζεηο 

νδεγνύλ ζηελ ηειηθή απόξξηςε ηνπ έξγνπ πνπ είρε αξρηθά επηιεγεί πξνο κεηάθξαζε. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν δηθαηνινγεί ν Steiner ηελ πξνδνζία ηεο αξρηθήο εκπηζηνζύλεο 

ηνπ κεηαθξαζηή γηα ην έξγν θαη ηνλ ζπγγξαθέα. Από ηελ αμία πνπ απνδίδεη ν 

κεηαθξαζηήο ζην πξσηόηππν απνξξέεη ε αλάγθε γηα κεηάθξαζε, αιιά θαη γηα 

επαλεμέηαζε ηεο κεηάθξαζεο θαη ελδερνκέλσο γηα αλακεηάθξαζε.  

Η κεηάθξαζε εμειίζζεηαη θαη αλαπηύζζεηαη αλεμάξηεηα από ην πξσηόηππν 

θαη, ζύκθσλα κε ηνλ Antoine Berman, ππόθεηηαη ζηνλ ρξόλν. Μαθξνπξόζεζκα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί απαξραησκέλε ή ειιηπήο, εμ νπ θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο 

αλακεηάθξαζεο, ε νπνία είλαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ θύζε ηεο κεηάθξαζεο : θακία 

κεηάθξαζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε κηα θαη κνλαδηθή. Ο Benjamin ππνζηεξίδεη 

όηη ην έξγν αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ηεο γιώζζαο θαη 

ππνγξακκίδεη, αλάκεζα ζε άιια, ηελ ζηαζεξή θύζε ηνπ πξσηόηππνπ ζε αληίζεζε κε 

απηή ηεο γιώζζαο ηνπ κεηαθξαζκέλνπ έξγνπ πνπ αιιάδεη, όπσο αιιάδεη θαη ε 

γιώζζα ηνπ κεηαθξαζηή. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ κεηαθξαζηή λα αθνινπζεί βήκα – 

βήκα ηελ δηαδηθαζία σξίκαλζεο θαη ηηο αιιαγέο ηόζν ηεο γιώζζαο ηνπ πξσηόηππνπ 

όζν θαη ηεο γιώζζαο πξνο ηελ νπνία κεηαθξάδεη. Απηή ε αλάγθε γηα αλακεηάθξαζε 

δηαθξίλεηαη θαη κέζα ζηα θείκελα ηνπ Hugo θαη κάιηζηα αξθεηέο θνξέο σο 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαιύηεξε απόδνζε ηνπ έξγνπ ζε κεηάθξαζε. 



Άιισζηε αλάκεζα ζηηο πνιπάξηζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ ν κεηαθξαζηήο έρεη θαη έλα 

άιιν κεγάιν θαζήθνλ : θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ πξσηόηππνπ.  

Μέζα από ηα θείκελα ηνπ Hugo (« Préface pour la nouvelle traduction…»: 

466), ε κεηάθξαζε πξνάγεηαη ζε «ηζηνξηθή θαη θξηηηθή δεκηνπξγία. Παίδεη έλα ξόιν 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαζώο εηζάγεη ζηελ κελ γιώζζα λέεο ηδέεο θαη έλλνηεο, ζηε δε 

ινγνηερλία έλα λέν έξγν, θαη θάπνηεο θνξέο ίζσο θαη έλα λέν ινγνηερληθό είδνο. 

Φάξε ζην κεηαθξαζηή έλα έζλνο γίλεηαη πην πινύζην πλεπκαηηθά, ε γιώζζα 

ελδπλακώλεηαη θαη ην ινγνηερληθό έξγν μαλαδεί». Τν κεηαθξαζκέλν έξγν απνηειεί 

πιένλ κέξνο ηεο εγρώξηαο ινγνηερλίαο. Ο ίδηνο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά (« Préface pour 

la nouvelle traduction…»: 466): « Σην εμήο δελ ζα ππάξρεη βηβιηνζήθε 

νινθιεξσκέλε ρσξίο Σαίμπεξ. Μηα βηβιηνζήθε ρσξίο Σαίμπεξ είλαη ηόζν ειιηπήο 

όζν κηα βηβιηνζήθε ρσξίο Μνιηέξν». Ο κεηαθξαζηήο, σο «γέθπξα αλάκεζα ζηνπο 

ιανύο», ζηηο γιώζζεο ηνπο θαη ζηνπο πνιηηηζκνύο ηνπο, εθπιεξώλεη κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν ηελ ππνρξέσζή ηνπ απέλαληη ζηηο δπν ηνπ ρώξεο, απέλαληη ζηηο δπν ηνπ 

γιώζζεο. Γηα ηνλ Hugo, ν γηόο ηνπ « εμέθξαζε κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ επγλσκνζύλε 

ηνπ ζε δπν έζλε. Υπάξρεη θάηη ην επιαβηθό θαη ην ζπγθηλεηηθό ζε απηή ηε δσξεά πνπ 

έλαο Γάιινο θάλεη ζηελ παηξίδα».  

Καη ζηα δπν θείκελά ηνπ ν Hugo ππνηάζζεη ηνλ κεηαθξαζηή ζηελ ηδηνθπία 

ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ νπνίν απνδίδεη απνθιεηζηηθά ηνλ ξόιν ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ηνπ 

«εκπινπηηζηή» ηεο γιώζζαο. Δληνύηνηο ε αμία ηνπ κεηαθξαζηή όρη κόλν δελ 

κεηώλεηαη, αιιά αλαδεηθλύεηαη θαζώο ν Hugo δελ παύεη λα επαλαιακβάλεη ηα 

ραξίζκαηα πνπ πξέπεη λα έρεη αιιά θαη λα αλαπηύμεη ν κεηαθξαζηήο, ηηο γλώζεηο πνπ 

νθείιεη λα απνθηήζεη θαη ηνλ ζθιεξό αγώλα ζηνλ νπνίν επηδίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθέξεη λα ππεξπεδήζεη ηα αλαξίζκεηα εκπόδηα θαη λα επηηύρεη ηελ πνηόηεηα πνπ 

απαηηείηαη.  
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