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Abstract 
 

Comparisons of different translations of the same literary work can give us insight 
into a variety of interlinguistic and intercultural influences and relationships. In this 
paper, the issue of cultivation of intercultural conscience is addressed by considering 
a number of examples drawn from the English, French, and Bulgarian translation of 
Costas Taktsis’ novel The Third Wedding Wreath.  
It is the cultural and linguistic overlap within the so called “Balkan cultural 
community” that allowed, in the Bulgarian translation, for an almost literal rendering 
of Greek idioms containing Turkish loanwords (such as ‘χαΐρι’, ‘χάλι’, ‘ζόρι’, 
‘χατίρι’, ‘ρεζίλι’, ‘τεμενάς’). In such cases, the American and French translator, 
being faced with “the trial of the foreign” (Antoine Berman), resorted to equivalents 
of their own cultures at the cost of inevitable connotative loss.  
The second category of examples includes similes, symbols, and metaphors which 
originate from the Bible and ancient Greek mythology and are, therefore, deeply 
rooted in the common background of the European cultures (e.g. ‘σαν το απολωλός 
πρόβατο’, ‘ο Κέρβερος του σπιτιού’). Naturally enough, in this case the divergences 
between the Bulgarian translation, on the one hand, and the English and French 
translation, on the other, have been neutralized to a considerable degree. 
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Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μεταφρασεολογία, ως 
διδακτικό αντικείμενο που αποτελεί φυσική προέκταση της διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της διαπολιτισμικής 
συνείδησης των διδασκομένων. Συγκρίνοντας τις μεταφράσεις του ίδιου 
λογοτεχνικού έργου σε διαφορετικές γλώσσες, λόγου χάριν, είμαστε σε θέση να 
δείξουμε ανάγλυφα ποικίλες διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές επιδράσεις και 
διασυνδέσεις. Βασιζόμενοι στην προσωπική μας διδακτική εμπειρία, θα 
επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων 
τα οποία προέρχονται από τη βουλγαρική, την αγγλική και τη γαλλική μετάφραση 
του μυθιστορήματος Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Πιο συγκεκριμένα, θα μας 
απασχολήσουν οι μεταφραστικές λύσεις που αφορούν δύο ξεχωριστά γλωσσικά και 
πολιτισμικά στρώματα από τα οποία αντλεί τον εκφραστικό του πλούτο το έργο του 
Ταχτσή: Τη λαϊκή παράδοση από την περίοδο της συνύπαρξης των βαλκανικών 
λαών στα πλαίσια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αφενός, και, αφετέρου, τη λόγια 
αρχαία και βυζαντινή κληρονομιά. Ως εκ τούτου, η εξέταση θα περιοριστεί, πρώτον, 
σε μερικές στερεότυπες εκφράσεις που περιλαμβάνουν τουρκικές δάνειες λέξεις και, 
δεύτερον, σε μεταφορικές εκφράσεις, παρομοιώσεις και άλλα σχήματα λόγου, 
κληρονομημένα από τις Γραφές και την αρχαία ελληνική μυθολογία. 

Όπως είναι γενικά αποδεκτό, η Βουλγαρία και η Ελλάδα ανήκουν στη λεγόμενη 
Βαλκανική πολιτιστική κοινότητα, η οποία διαμορφώθηκε υπό την επίδραση ποικίλων 
ιστορικών, γεωγραφικών, γενετικών, θρησκευτικών κ.ά. παραγόντων. Η πολιτιστική 
ανταλλαγή στα πλαίσια της βαλκανικής κοινότητας ενισχύθηκε ιδιαίτερα κατά το 
19ο αιώνα με την αυξημένη μεταναστευτική κίνηση, τις νέες δυνατότητες για 
οικονομική δραστηριοποίηση μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία, την πρόσβαση 
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των γειτονικών λαών κ.ο.κ.. Οι εμφανείς ομοιότητες που 
παρουσιάζουν οι βαλκανικές γλώσσες αποτέλεσαν την αφορμή να διατυπωθεί ο όρος 
Βαλκανική γλωσσική ένωση. Ακριβώς η διαπλοκή αυτών των πολιτισμικών και 
γλωσσικών προϋποθέσεων καθιστά δυνατή μια σχεδόν κυριολεκτική απόδοση στα 
βουλγαρικά των ελληνικών φρασεολογισμών1

Όπως γίνεται αντιληπτό στις παρακάτω σειρές παραδειγμάτων (1) και (2), η 
στερεότυπη έκφραση ‘κάνω δέκα τεμενάδες’ εύκολα μεταφέρεται λέξη προς λέξη 
στο βουλγαρικό μετάφρασμα. Ο Αμερικανός μεταφραστής όμως καταφεύγει –και 
στις δύο περιπτώσεις– σε δομικό μετασχηματισμό, αποδίδοντας τη φράση του 
πρωτοτύπου με ρήμα (‘curtsy’ και ‘bow’ αντίστοιχα). Επιπλέον, στο (2) προστίθεται 
μια επεξήγηση του νοήματος της έκφρασης (‘and open the way’). Στο γαλλικό 
κείμενο η προβληματική φράση είτε παραλείπεται είτε αντικαθίσταται από 
ισοδύναμο γαλλικό ιδιωτισμό (‘faire des courbettes’). Είναι προφανές ότι στην 
αγγλική και τη γαλλική μετάφραση, μαζί με την αναφορά σε ένα συγκεκριμένο είδος 
βαθιάς υπόκλισης, συνοδευόμενης από κίνηση του δεξιού χεριού προς το στήθος, το 

 που περιλαμβάνουν τουρκικά δάνεια, 
όπως τα ‘χαΐρι’, ‘χάλι’, ‘ζόρι’, ‘χατίρι’, ‘χαμπάρι’, ‘ρεζίλι’, ‘τεμενάς’, ‘σοκάκι’. 

                                                 
1 Στην ελληνική βιβλιογραφία οι φρασεολογισμοί ορίζονται ως ομαδικοί συνδυασμοί 
λεξημάτων, «των οποίων η σημασία δεν αποτελείται από τη σημασία των συστατικών που 
τους απαρτίζουν, αλλά είναι στενά δεμένη με το νέο σύνολο που προκύπτει» (Συμεωνίδης 
2000: 11). Με την ίδια έννοια χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθοι όροι: στερεότυπη (ή 
παγιωμένη ή τυποποιημένη) έκφραση (ή φράση), ιδιωματισμός, ιδιωτισμός, ιδιωτισμική 
έκφραση (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ευθυμίου 2006: 10). 
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στόμα και το μέτωπο, χάνεται και η ιδιάζουσα ανατολίτικη χροιά που ενυπάρχει στη 
λέξη ‘τεμενάς’ (< τουρκ. ‘temennah’). 

 
1) Και θα του κάνω και δέκα τεμενάδες. [σ. 12]2

 И ще му сторя и десет теманета. [σ. 8] 
  

 And I’ll even curtsy to him – ten times over, if you like… [σ. 7]  
 (∅) [σ. 17] 
 
2) Όπου ακούγανε πως είσαι κυρία Λόγγου, σου ’καναν δέκα τεμενάδες. [σ. 

77] 
 Където чуеха, че си госпожа Лонгу, ти правеха десет теманета. 

[σ. 64] 
 Wherever they heard I was Mrs. Longos, they’d bow endlessly and open 

the way. [σ. 76] 
 Quand on apprenait que j’étais Mme Longos, on me faisait mille 

courbettes. [σ. 93] 
 

Στα παρακάτω παραδείγματα (3), (4) και (5) ο ιδιωτισμός ‘κάνω το χατίρι’ 
αποδίδεται συστηματικά με τον αντίστοιχο βουλγαρικό ιδιωτισμό που περιλαμβάνει 
τη λέξη ‘хатър’ (< τουρκ. hatır), έστω και με μια εναλλαγή του ρήματος (‘кърша’ 
‘σπάω’ ή ‘гледам’ ‘βλέπω’). Αντιθέτως, στο αγγλικό και το γαλλικό μετάφρασμα 
κάθε φορά απαντά διαφορετική έκφραση (‘please’, ‘do sb’s bidding’, ‘pamper sb’s 
whim’, ‘faire plaisir’, ‘satisfaire les caprices’, ‘faire les quatre volontés’), γεγονός 
που οδηγεί σε παραβίαση της εσωτερικής συνοχής του πρωτότυπου κειμένου. Ας 
σημειωθεί επίσης ότι στο (5) απαντά ένα επιπλέον στοιχείο που συμβάλλει στην 
προσέγγιση μεταξύ κειμένου-πηγής και βουλγαρικού μεταφράσματος: το ρήμα 
‘зловиди се’ αποτελεί μεταφραστικό δάνειο που έχει σχηματιστεί σύμφωνα με το 
δομικό και σημασιολογικό σχήμα του ‘κακοφαίνεται’. 

 
3) Πήγα για να κάνω το χατίρι του Αντώνη. [σ. 21] 
 Отидох, за да не скърша хатъра на Андонис. [σ.15] 
 I went so I could please Anthoni. [σ. 15] 
 J’y allais pour faire plaisir à Antoni. [σ.26] 
 
4) Η Μαριέττα, μ’ όλο που την αγαπούσε και τη σεβόταν, δεν της έκανε 

πάντοτε τα χατίρια της. [σ. 27] 
 Мариета, при все че я обичаше и уважаваше, не й гледаше винаги 

хатъра. [σ. 20] 
 Marietta, despite her love and respect, did not always do her bidding in 

that area. [σ. 22] 
 Marietta, bien qu’elle l’aimât et la respectât, ne satisfit jamais tous ses 

caprices. [σ. 33] 
 

                                                 
2 Οι παραπομπές στο Τρίτο στεφάνι και τις μεταφράσεις του βασίζονται στις ακόλουθες 
εκδόσεις: Ταχτσής 1987, Taktsis 1967, Taktsis 1985, Тахцис 1999. 
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5) Γι’ αυτό του κακοφαίνεται τώρα όταν δεν του κάνω τα χατίρια του. [σ. 59] 
 Затова сега му се зловиди, когато не му гледам хатъра. [σ. 48] 
 That’s why he now takes it amiss when I don’t pamper his every whim. [σ. 

55] 
 C’est sans doute pourquoi il réagit si mal, aujourd’hui, quand je refuse de 

faire ses quatre volontés. [σ. 70] 
 

Ομοίως, στο (6) η βουλγαρική απόδοση συμφωνεί απολύτως με το πρωτότυπο, 
όπου η γελοιοποίηση της πρωταγωνίστριας περιγράφεται μέσω του ιδιωτισμού 
‘κάνω ρεζίλι κάποιον’. Στην ισοδύναμη αγγλική έκφραση το ‘ρεζίλι’ (< τουρκ. rezil) 
αντικαθίσταται από τη φράση ‘laughing stock’, ενώ η χρήση του ρήματος 
‘compromettre’ καθιστά τη γαλλική μετάφραση υποδεέστερη του πρωτοτύπου ως 
προς το βαθμό εκφραστικότητας. 

 
6) Μ’ έχει κάνει ρεζίλι στη γειτονιά. [σ. 92] 

 Направи ме за резил пред махалата. [σ. 78] 
 he’s made me the laughing stock of the whole neighborhood. [σ. 

93] 
 Il me compromet dans tout le quartier, le salaud ! [σ. 110] 

 
Στο (7) βρίσκουμε μέσα στην ίδια πρόταση το φρασεολογισμό ‘βρίσκω τον 

μπελά μου’ και τη δάνεια λέξη ‘καβγάς’ (πρβλ. τουρκ. bela, kavga). Τίποτε δεν 
εμποδίζει την κυριολεκτική απόδοση στα βουλγαρικά, ενώ τα άλλα δύο 
μεταφράσματα κατατρέχουν και πάλι στα εκφραστικά μέσα των οικείων γλωσσών 
(‘get oneself into trouble’, ‘s’attirer les pires ennuis’, ‘fight’, ‘disputes’). 

 
7) Ενώ ξέρετε εκ πείρας ότι κάθε φορά, μα κάθε φορά που αναμιχτήκατε 

στις υποθέσεις της Ελένης, βρήκατε πάντα το μπελά σας, πέστε μου, τα 
νύχια σας ξύνετε για καβγά; [σ. 132] 

 Като знаете от опит, че всеки път, ама всеки път, когато се намесите в 
работите на Елени, си намирате белята, кажете ми, да не би да си 
точите зъбите за кавга? [σ. 112] 

 You know very well from experience that every time, every single time 
you’ve gotten mixed up in Eleni’s affairs, you’ve gotten yourself into 
trouble; tell me, on your life, are you readying for a fight again? [σ. 137] 

 Alors que vous savez par expérience que, chaque fois – mais vraiment 
chaque fois – que vous vous êtes mêlée des affaires d’Hélène vous vous 
êtes attiré les pires ennuis! Il faut croire que les ongles commencent à 
vous démanger et que les disputes vous manquent ! [σ. 160] 

 
Το τουρκικό δάνειο ‘χάλι’ (< hal) επίσης διαθέτει ακριβές αντίστοιχο τουρκικής 

προέλευσης στα βουλγαρικά, όπως φαίνεται στα παραδείγματα (8), (9), (10) και 
(11). Στο αγγλικό κείμενο εμφανίζονται διάφορες ad hoc ερμηνείες: ‘κακά χάλια’ vs 
‘bad way’, ‘τρομερό χάλι’ vs. ‘dreadful business’, ‘χάλια’ vs. ‘state’. Στα γαλλικά οι 
μεταφραστικές λύσεις επίσης διαφοροποιούνται: έχουμε μια στερεότυπη έκφραση 
(‘ne va pas fort’), μια παράλειψη και ένα ουσιαστικό (‘mine’). Στο (11) ο 
Αμερικανός και ο Γάλλος μεταφραστής αναγκάζονται να προσθέσουν επιθετικούς 



Dragomira Valtcheva 
 

796 

προσδιορισμούς (‘miserable and run down state’, ‘état lamentable’) για να 
εκφράσουν την έννοια της ελεεινής κατάστασης που δηλώνεται από το ‘χάλι’. 

 
8) Η καρδιά του είναι σε κακά χάλια. [σ. 18] 
 Сърцето му е на лош хал. [σ. 13] 
 His heart is really in a bad way. [σ. 12] 
 Son cœur ne va pas fort. [σ. 23] 
 
9) αυτό το τρομερό χάλι αδερφός να σφάζει αδερφό [σ. 22] 
 тоя ужасен хал брат брата да коли [σ. 16] 
 this dreadful business of brother butchering brother [σ. 17] 
 (∅) [σ. 28] 
 
10) Όταν είδε ο μπαμπάς το πρωί τα χάλια μου, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. 

[σ. 51] 
 Като видя на сутринта на какъв хал съм, татко разбра, че нещо става. 

[σ. 41] 
 In the morning when papa saw the state I was in, he knew something was 

wrong. [σ. 46] 
 En voyant ma mine, papa comprit qu’il s’était passé quelque chose. [σ. 60] 
 
11) Η ιδέα ότι ήμουνα εν μέρει η αιτία που είχε καταντήσει σ’ αυτό το χάλι ο 

μόνος άντρας που είχα αγαπήσει στη ζωή μου, ήταν σα βελόνα στην 
καρδιά μου. [σ. 89] 

 Мисълта, че отчасти бях виновна за хала, до който беше стигнал 
единственият мъж, когото бях обикнала в живота си, ми беше като 
нож в сърцето. [σ. 75] 

 The thought that I was partly to blame for this miserable and run down 
state he was in, the one man I had ever loved in my life, was like a deep 
wound in my heart. [σ. 90] 

 L’idée que j’étais cause de l’état lamentable où se trouvait le seul homme 
que j’eusse aimé dans ma vie me transperçait le cœur comme une aiguille. 
[σ. 107] 

 
Παρόμοιες τεχνικές εφαρμόζονται στην απόδοση του τουρκικού δανείου ‘ζόρι’ 

(< zor) στο (12). Η εμπρόθετη φράση ‘με το ζόρι’ αποδίδεται με παράφραση στα 
αγγλικά και μεταμορφώνεται σε ρήμα (‘obliger’) στα γαλλικά. 

 
12) Μα ο Αντώνης την έπιανε απ’ τον ώμο και την κάθιζε κάτω με το ζόρι. (σ. 

61) 
 Но Андонис я хващаше за рамото и я слагаше да седне със зор. (σ. 50) 
 But Anthoni would take her by the shoulder and sit her back down 

whether she wanted to or not. (σ. 57) 
 Mais Antoni la prenait par l’épaule et l’obligeait à se rasseoir. (σ. 72) 
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Στο κείμενο του Ταχτσή απαντούν συχνά και μεμονωμένες λέξεις τουρκικής 
προέλευσης που δηλώνουν επαγγέλματα (π.χ. ‘σαράφηδες’, ‘μπακάληδες’), μέλη της 
οθωμανικής κοινωνίας (π.χ. ‘χανούμισσες’), αντικείμενα ειδικής χρήσεως (π.χ. 
‘μαγκάλι’) που προσδίδουν στο έργο μια ιδιάζουσα ατμόσφαιρα η οποία 
μεταφέρεται εύκολα στα βουλγαρικά, αλλά εξαλείφεται ολοσχερώς στην αγγλική και 
τη γαλλική μετάφραση. Θα αναφερθούμε σε ένα μόνο παράδειγμα το οποίο είναι 
ενδεικτικό των ανυπέρβλητων εμποδίων που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι 
μεταφραστές. Στο (13) η «απαίσια σαλονικιώτικια προφορά» της κόρης της 
πρωταγωνίστριας που χαρακτηρίζεται από τη χρήση λέξεων όπως ‘η καρντεσίνα’ και 
‘το πεσκίρι’ φαίνεται να ήταν αδύνατο να αναπαρασταθεί με τα μέσα της αγγλικής 
και της γαλλικής. Ο Γάλλος μεταφραστής προτίμησε μάλιστα να αφήσει τη συναφή 
πρόταση εντελώς αμετάφραστη. 

 
13) Απ’ όλα μου τα παιδιά μόνον εκείνη είχε πάρει αυτή την απαίσια 

σαλονικιώτικια προφορά. Άφησε πια το λεξιλόγιό της: την αδερφή την 
έλεγε καρντεσίνα και την πετσέτα του προσώπου πεσκίρι. [σ. 111] 

 От всичките ми деца само тя беше възприела това отвратително 
солунско произношение. Да не говорим пък за речника й: викаше на 
сестра си аркадашка, а на кърпата за лице пешкир. [σ. 94] 

 She was the only one of all my children who had picked up that dreadful 
Salonica accent; she’d use local words for sister or for face towel, and we 
could hardly understand her. [σ. 114] 

 Elle était le seul de mes enfants à avoir pris l’horrible prononciation de 
Salonique. (∅) [σ. 135] 

 
Θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μακρά σειρά παραδειγμάτων με έναν ιδιωτισμό (14) 

στον οποίο συνυπάρχουν φιλικά μια τουρκική (‘χαΐρι’) και μια λίγο-πολύ συνώνυμη 
ελληνική λέξη (‘προκοπή’), οι οποίες συμφιλιώνονται αρκετά αβίαστα και στο 
βουλγαρικό μετάφρασμα. 

 
14) Που χαΐρι και προκοπή να μη δουν εκείνοι που δε μ’ άφησαν να κάνω την 

έκτρωση! [σ. 9] 
 хаир и прокопсия да не видят тия, дето не ме оставиха да пометна! 

[σ. 5] 
 God, may those who stopped me having the abortion then, may they rot in 

hell, and never see the light of day! [σ. 3] 
 Que la terre engloutisse tous ceux qui m’ont empêchée d’avorter ! [σ. 13] 

 
Σε όλα τα προαναφερθέντα παραδείγματα το βουλγαρικό μετάφρασμα ακολουθεί 

πιστά το ελληνικό κείμενο διατηρώντας τα τουρκικά δάνεια ως βασικά συστατικά 
των ιδιωτισμών χωρίς καμία παραδηλωτική απώλεια. Εν προκειμένω, η 
μεταφραστική ισοδυναμία υπαγορεύεται από ένα πολιτιστικό σενάριο που είναι 
εξίσου οικείο για τον Έλληνα και το Βούλγαρο αναγνώστη. Αντιθέτως, ο 
Αμερικανός και ο Γάλλος μεταφραστής, αντιμέτωποι με τη δοκιμασία του ξένου 
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(l’épreuve de l’étranger),3

Στη δεύτερη εξεταζόμενη κατηγορία παραδειγμάτων εμπίπτουν διάφορα 
σχήματα λόγου που προέρχονται από τις Γραφές και την αρχαία ελληνική μυθολογία 
και, επομένως, έχουν πολιτογραφηθεί στο ίδιο το υπόβαθρο του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Όπως θα ήταν αναμενόμενο, σε παρόμοιες περιπτώσεις το βουλγαρικό, 
το αγγλικό και το γαλλικό μετάφρασμα συγκλίνουν στις επιλογές τους σε σημαντικό 
βαθμό. 

 επέλεξαν να κάνουν υποχώρηση προς χάριν των 
αναγνωστών τους και κατέφυγαν σε εθνοκεντρικές στρατηγικές είτε 
υπερμεταφράζοντας (overtranslating) μέσω πρόσθετων εξηγήσεων, είτε 
υπομεταφράζοντας (undertranslating) μέσω αντικαταστάσεων και παραλείψεων. 

Μια παρομοίωση που βασίζεται σε φράση της Παλαιάς Διαθήκης και του κατά 
Λουκάν Ευαγγελίου (Λουκ. 15,6: εύρον το πρόβατόν μου το απολωλός) δε φαίνεται 
να προβλημάτισε τον Αμερικανό και το Γάλλο μεταφραστή, ενώ στο βουλγαρικό 
κείμενο απαντά μια διαφορετική βιβλική έκφραση με όμοια σημασία (ο άσωτος 
γιος). Η αποκλίνουσα συμπεριφορά του βουλγαρικού μεταφράσματος στο (15) 
οφείλεται στο ότι ο Βούλγαρος αναγνώστης θεωρήθηκε ανίκανος να αναγνωρίσει 
την εν λόγω βιβλική αναφορά, η οποία αντικαταστάθηκε από μια άλλη που έχει 
διεισδύσει βαθύτερα στο πολιτισμικό του κεκτημένο. Σε αυτή την περίπτωση ο 
βαθμός μεταφρασιμότητας δεν επηρεάζεται πλέον από την ευρωπαϊκή πολιτισμική 
ταυτότητα του αναγνωστικού κοινού για το οποίο είναι προορισμένο το 
μετάφρασμα, αλλά από την πολιτική συγκυρία στη Βουλγαρία κατά το δεύτερο μισό 
του 20ου αιώνα, η οποία είχε περιθωριοποιήσει τη χριστιανική θρησκεία και τη 
θρησκευτική εκπαίδευση για λόγους ιδεολογικούς.  

 
15) Η Ερασμία τον δέχτηκε σαν το απολωλός πρόβατο [σ. 30] 
 Еразмия го посрещна като блудния син [σ. 23] 
 Erasmia received him like the long lost sheep [σ. 25] 
 Erasmia l’accueillit telle la brebis égarée [σ. 37] 

 
Παρακάτω αντιπαραβάλλονται μερικά άλλα παραδείγματα παρομοιώσεων στις 

οποίες η θέση του comparatum καταλαμβάνεται από εκφράσεις βιβλικής 
προέλευσης:4

 

 ‘άπιστος Θωμάς’, ‘όπως ο Πέτρος όταν ο αλέκτωρ εφώνησε τρις’ 
(πρβλ. Μαρκ. 14, 30), ‘σαν τις εφτά πληγές του φαραώ’ (πρβλ. Έξοδος 7-12). Εδώ 
παρατηρείται πλήρης ισοδυναμία ανάμεσα στο κείμενο αφετηρίας και τα κείμενα 
προορισμού, με μία μόνο εξαίρεση στο (17), όπου ο Γάλλος μεταφραστής αφαιρεί 
την αναφορά στο κλάψιμο του Πέτρου. 

16) Ήμουνα κι εγώ άπιστος Θωμάς σαν και σένα. [σ. 76] 
 И аз бях Тома Неверни като тебе. [σ. 63] 
 I was just as much the doubting Thomas as you are. [σ. 74] 

                                                 
3 Ο όρος ‘l’épreuve de l’étranger’, που προωθήθηκε από τον Antoine Berman, αποτελεί 
απόδοση του γερμανικού όρου ‘Die Erfahrung des Fremden’ με τον οποίο ο Heidegger 
χαρακτήρισε μια πτυχή του μεταφραστικού έργου του Hölderlin (βλ. Berman 1984: 256, 
Berman 2000: 284). 
4 Για τις αναφορές στις Γραφές συμβουλευτήκαμε το λεξικό της Ιωάννας Παπαζαφείρη 
(1995). 
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 J’étais, moi aussi, incrédule, comme Thomas et comme toi. [σ. 91] 
 
17) Θυμήθηκα το περιστατικό και έκλαψα πικρά όπως ο Πέτρος όταν ο 

αλέκτωρ εφώνησε τρις. [σ. 76]  
 плаках горчиво като Петър, когато петелът пропял три пъти. [σ. 

63] 
 I remembered the incident and cried bitter tears, like Peter when the cock 

crowed three times. [σ. 75] 
 l’incident me revint en mémoire et je pleurai amèrement. [σ. 91] 
 
18) Δεν πέρασε πολύς καιρός κι άρχισαν να πέφτουν στο κεφάλι του οι 

συμφορές σαν τις εφτά πληγές του φαραώ. [σ. 88] 
 Не мина много време и бедите се изляха като порой върху главата 

му. [σ. 74] 
 It wasn’t long before he had one calamity after another fall on his head, 

like the seven plagues of Pharaoh. [σ. 88] 
 Peu de temps après, les malheurs commencèrent à pleuvoir sur sa tête 

comme les sept plaies sur Pharaon. [σ. 106] 
 

Στα παραδείγματα (19), (20) και (21) παρουσιάζονται στερεότυπες εκφράσεις 
που παραπέμπουν στην Ακολουθία της Θείας Μετάληψης (‘ψυχή τε και σώματι’) 
και σε λόγια του Ιησού (‘ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω’, ‘το μεν 
πνεύμα πρόθυμο, αλλ’ η σαρξ ασθενής’). 

 
19) Όταν οι γυναίκες αγαπάν’ έναν άντρα, του αφοσιώνονται ψυχή τε και 

σώματι. [σ. 56] 
 Когато жените обичат някой мъж, те му се посвещават телом и 

духом. [σ. 46] 
 When a woman loves a man she devotes herself to him body and soul. [σ. 

52] 
 Quand une femme aime un homme, elle se voue à lui corps et âme. [σ. 66] 
 
20) Πίστευε ακράδαντα στο ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω. [σ. 

77] 
 Вярваше непоколебимо в това, че “тези, които Бог е събрал, човек не 

трябва да разделя”. [σ. 64] 
 She was a steadfast believer in ‘Whom God has joined let no man put 

asunder.’ [σ. 75] 
 Elle croyait dur comme fer, que « l’homme ne peut séparer ce que Dieu a 

uni. » [σ. 92] 
 
21) Όσους όρκους κι αν πάρουν ν’ απέχουν απ’ τα εγκόσμια, το μεν πνεύμα 

πρόθυμο, αλλ’ η σαρξ ασθενής. [σ. 97] 
 С колкото и клетви да се кълнат, че ще избягват светските съблазни – 

духът им готов, плътта немощна. [σ. 82] 
 No matter how many oaths they take to distance themselves from worldly 

things, the spirit may be willing but the flesh is weak. [σ. 98] 



Dragomira Valtcheva 
 

800 

 Ils ont beau faire serment sur serment de fuir le monde et les mondanités, 
l’esprit propose mais la chair dispose. [σ. 117] 

 
Τέλος, θα παραθέσουμε μερικές αναφορές σε πρόσωπα και σύμβολα της αρχαίας 

ελληνικής μυθολογίας και παράδοσης (η Κίρκη, ο Κέρβερος, ο Τειρεσίας, ο 
Οδυσσέας, ο Πολύφημος, ο Δούρειος Ίππος, ομηρικός καβγάς, χρησμός δελφικού 
τύπου) που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ταχτσή ως υλικό για τη δημιουργία 
παρομοιώσεων και άλλων μεταφορικών εκφράσεων. Η απόδοσή τους δε φαίνεται να 
προβλημάτισε καθόλου τους μεταφραστές, εάν παραβλέψουμε την επιμονή του 
Αμερικανού μεταφραστή να αντικαθιστά τον Κέρβερο του πρωτοτύπου με το 
‘watchdog’ στα (24) και (25). 

 
22) Ακόμα και τώρα είμαι βέβαιη ότι ήταν απλώς μια σύμπτωση, ή ένας 

χρησμός δελφικού τύπου. [σ. 33] 
 Даже и сега съм сигурна, че беше просто някакво съвпадение или 

нещо като отговорите на делфийския оракул. [σ. 26] 
 Even now I’m certain it was merely a simple coincidence, or a kind of 

Delphic oracular nonsense. [σ. 2] 
 Même aujourd’hui, je continue de penser qu’il s’est agi d’une simple 

coïncidence ou d’une formule comme celle de l’oracle de Delphes. [σ. 40] 
 
23) Δε χρειάζεται να ’ναι κανένας Τειρεσίας για να μαντέψει το μέλλον. [σ. 

33] 
 не е нужно да бъдеш Тирезий, за да отгатнеш бъдещето. [σ. 26] 
 it doesn’t take Teiresias to guess the future. [σ. 28] 
 point n’est besoin d’être un Tirésias pour deviner l’avenir. [σ. 40] 
 
24) Ακόμα κι ο Κέρβερος του σπιτιού, η Μαριέττα, τη συμπάθησε [σ. 34] 
 даже и церберът на къщата Мариета я хареса [σ. 27] 
 even Marietta, the watchdog of the house, took a liking to her [σ. 30] 
 même Marietta, le Cerbère de la maison, la prit en sympathie [σ. 42] 
 
25) Σωστός Κέρβερος ήμουνα [σ. 130] 
 Бях същински цербер [σ. 111] 
 I was really like a watchdog [σ. 135] 
 J’étais un vrai Cerbère [σ. 158] 
 
26) Επακολουθούσε ομηρικός καβγάς. [σ. 67] 
 Следвали омировски кавги. [σ. 55] 
 And what would follow would be nothing less than a battle of Homeric 

proportions. [σ. 64] 
 Il s’ensuivait des querelles homériques. [σ. 80] 
 
27) Τα μάγια αυτηνής της Κίρκης τον είχαν μεταμορφώσει. [σ. 79] 
 Магиите на оная Цирцея го преобразиха. [σ. 66] 
 The spell of that Circe had altered him. [σ. 78] 
 Les magies de cette Circé l’avaient transformé. [σ. 95] 
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28) Για τη Μαριέττα η Ερασμία ήταν «κανείς» όπως ο Οδυσσέας για τον 

Πολύφημο. [σ. 18] 
 За Мариета Еразмия беше “никой”, както е бил Одисей за циклопа 

Полифем. [σ. 12] 
 For Marietta, Erasmia was “nobody,” just as Odysseus was for 

Polyphemous. [σ. 12] 
 Pour Marietta, Erasmia c’était « personne », tout comme Ulysse pour 

Polyphème. [σ. 22] 
 
29) Από μέσα ήταν κούφιο σαν τον Δούρειο Ίππο, και στην «κοιλιά» του 

κρυβόταν ο προκομμένος ο γιος μου. [σ. 148] 
 Отвътре била куха като троянския кон и в “корема” се криел 

прокопсаният ми син. [σ. 124] 
 But underneath all the goods, the barrow was hollow like the Trojan 

Horse, and in its “belly” my clever son would hide, lying in wait. [σ. 155] 
 Et, à l’intérieur, qui se cachait dans le “ventre” de la voiture comme dans 

celui du cheval de Troie? Mon triste sire de fils ! [σ. 178] 
 
Ο εκτεταμένος κατάλογος των μεταφραστικών αντιστοιχιών που προηγήθηκε 

μπορεί να συμπληρωθεί με μερικούς συμπερασματικούς στοχασμούς προς δύο 
κατευθύνσεις: μια μεταφρασεολογική και μια διδακτική. 

Η λεγόμενη εθνοκεντρική μετάφραση, η οποία έχει καθιερωθεί ως κυρίαρχη 
μέθοδος απόδοσης λογοτεχνικών έργων, βρίσκει τελευταία αρκετούς επικριτές από 
το χώρο των μεταφρασεολόγων. Ο Berman (2005: 41) προσδίδει μάλιστα στο 
ζήτημα μια ηθική διάσταση, υποστηρίζοντας ότι ο ηθικός στόχος της μετάφρασης 
είναι «να οδηγήσει στις όχθες της μεταφράζουσας γλώσσας το ξένο έργο στην 
καθαρή ξενότητά του, θυσιάζοντας σκοπίμως την προσίδια «ποιητική» του 
μεταφράζοντος». Η αντικατάσταση των τουρκικών ιδιωτισμών από ταυτόσημες 
εκφράσεις των γλωσσών προορισμού στα παραδείγματα που εξετάσαμε, 
αντιπροσωπεύει μια από τις παραμορφωτικές τάσεις που ο Berman (2005: 62) ορίζει 
ως εθνοκεντρισμό. Για να αποφευχθεί η «παραμόρφωση» του έργου και, συνεπώς, η 
«εξαπάτηση» του αναγνώστη, «θα ήταν προτιμότερη μια μαθητεία στην ξενότητα» 
(Berman 2005: 70). 

Ακόμη και αν δεν συμφωνήσουμε με τις ακραίες στάσεις του Berman, πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι, ακριβώς για τη μαθητεία στην ξενότητα, η αντιπαραβολική 
εξέταση πρωτότυπων έργων και μεταφρασμάτων μπορεί να είναι αρκετά 
διαφωτιστική. Εφόσον η φρασεολογία έχει έντονα χρωματισμένο εθνικό χαρακτήρα 
και αντικατοπτρίζει μια δεδομένη θεώρηση του κόσμου, η συνειδητοποίηση των 
ομοιοτήτων και των διαφορών στα φρασεολογικά συστήματα των επιμέρους 
γλωσσών είναι δυνατό να προωθήσει τη διαπολιτισμική συνείδηση των 
διδασκομένων. Η πολιτιστική πτυχή της διδασκαλίας των στερεότυπων εκφράσεων 
στο πλαίσιο της ΝΕ ως ξένης γλώσσας έχει ήδη τονιστεί στη συναφή ελληνική 
βιβλιογραφία (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ευθυμίου 2006: 90-91). 

 
 



Dragomira Valtcheva 
 

802 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. και Α. Ευθυμίου (2006). Οι στερεότυπες εκφράσεις και η 

διδακτική της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Berman A. (1984). L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne 
romantique, Paris : Gallimard. 

Berman A. (2000). “Translation and the trials of the foreign”. In L. Venuti (ed.), The 
Translation Studies Reader. London and New York: Routledge, 284-297. 

Berman A. (2005). Η μετάφραση και το γράμμα ή το πανδοχείο του απόμακρου, Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 

Παπαζαφείρη Ι. (1995). Ρήσεις, Γνωμικά, Φράσεις από τις Γραφές, Αθήνα: Σμίλη. 

Συμεωνίδης Χ. (2000). Εισαγωγή στην ελληνική φρασεολογία, Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 

Taktsis C. (1967). Le troisième anneau, Paris : Gallimard. 

Taktsis C. (1985). The Third Wedding Wreath, Athens: Hermes. 

Ταχτσής Κ. (1987). Το τρίτο στεφάνι, Αθήνα: Εξάντας. 

Тахцис К. (1999). Третото венчило, София: Епсилон. 

 


