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Abstract: Retranslation and particularly retranslation of literary texts constitutes a common 

practice. First translations tend to be followed by retranslations after some time has passed. 

Despite the commonality of the phenomenon, it hasn’t been studied in detail. The purpose of 

this paper is to illustrate the nature of the relationship between the practice in question and the 

changes brought in the target-culture by the lapse between the translations. The issues 

discussed in this paper concern the meaning the word «retranslation» assumes when used to 

describe various realities, the relationship between literary translation and retranslation, the 

norms that affect translation. A study of a corpus that consists of Charles Dickens’ Hard 

Times and two Greek translations is used to support the theories in respect to the data. The 

paper concludes that all the factors examined are tightly connected (a particular chronological 

period is marked by different norms that affect translators) and result in the production of new 

translations. 
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 1. Εισαγωγή 

 

Το θέµα το οποίο µελετάται είναι η επαναµετάφραση των λογοτεχνικών κειµένων µε 

στόχο την κατάδειξη της φύσης της σχέσης της συγκεκριµένης πρακτικής µε τις 

αλλαγές που επιφέρει το πέρασµα του χρόνου στην κουλτούρα υποδοχής. Αφού 

παρατεθούν οι σηµασίες που αποδίδονται στην «επαναµετάφραση» και οι θεωρίες 

που έχουν διατυπωθεί, δίνεται έµφαση στο ότι η λέξη «επαναµετάφραση» ενέχει τον 

όρο «µετάφραση».Η ενασχόληση µε λογοτεχνικά κείµενα φέρνει σε ισχύ τις θεωρίες 

οι οποίες έχουν διατυπωθεί σχετικά µε την πρακτική που ακολουθείται κατά τη 

µετάφραση των εν λόγω κειµένων. Γίνεται εποµένως λόγος για τη σχέση 

µεταφραστικής πρακτικής και λογοτεχνίας. 

Αναφέρονται οι «νόρµες» (norms) οι οποίες επηρεάζουν το συγκεκριµένο 

µεταφραστικό εγχείρηµα και αναλύεται ο ρόλος τους αρχικά στη µετάφραση και 

κατά συνέπεια στην επαναµετάφραση λογοτεχνικών κειµένων καθώς και ο βαθµός 

κατά τον οποίο συγκεκριµένες νόρµες επηρεάζουν την επαναµετάφραση ορισµένων 

κειµένων ως στοιχεία ώθησης ή αποτροπής της πρακτικής.  

Μελετάται το κατά πόσο η επαναµετάφραση είναι απόρροια της παλαιότητας 

του κειµένου ή ανάγκη η οποία επιτάσσεται από τα χαρακτηριστικά του κειµένου-

πηγή ή από τις ανάγκες και τις αλλαγές που παρατηρούνται στο σύστηµα της 

κουλτούρας που υποδέχεται το µετάφρασµα. 

 

2. Όρος «Επναµετάφραση» 

 

Η επαναµετάφράση λογοτεχνικών κειµένων αποτελεί θέµα το οποίο 

ξεκίνησε να ερευνάται στη δεκαετία του 90. Αν και αποτελεί συνήθη πρακτική, λίγος 

λόγος γίνεται για το εν λόγω φαινόµενο καθαυτό. Οι επαναµεταφράσεις ερευνώνται 

και αναλύονται σπασµωδικά εξυπηρετώντας περισσότερο τη διασαφήνιση άλλων 

πτυχών της έρευνας που αφορά στη µετάφραση. 



 Για παράδειγµα ο Chesterman (2007: 1-16) χρησιµοποιεί την θεωρία για 

την επαναµετάφραση για να δείξει πώς οι υποθέσεις περιγράφουν διαφορετικά 

µοντέλα στη µεταφρασεολογία. Τι εννοούµε όµως µε τον όρο «επαναµετάφραση»; 

Ο όρος «επαναµετάφραση» χρησιµοποιείται είτε σε σχέση µε λογοτεχνικά 

κείµενα είτε µε µη λογοτεχνικά όπως για παράδειγµα τεχνικά, επιστηµονικά, νοµικά 

κ.λ.π. και καλείται να περιγράψει πρακτικές οι οποίες σχετίζονται µε τις πολλαπλές 

µεταφράσεις κειµένων  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην επαναµετάφραση λογοτεχνικών κειµένων, 

και χωρίς αυτό να αποκλείει τη χρησιµοποίηση του όρου µε το ίδιο περιεχόµενο για 

αναφορά σε τεχνικές που σχετίζονται και µε τις µεταφράσεις άλλου είδους κειµένων, 

ο όρος φορτίζεται κάθε φορά µε το περιεχόµενο των συνθηκών µέσα στις οποίες 

λαµβάνει χώρα η επαναµετάφραση του κειµένου. 

• Γίνεται λόγος για επαναµεταφράσεις κειµένων οι οποίες λαµβάνουν χώρα 

στην ίδια ιστορική περίοδο και οι οποίες διακρίνονται από τη διαφορετική 

ερµηνεία που αποδίδεται στο εκάστοτε λογοτεχνικό κείµενο. 

• Επαναµεταφράσεις για τις οποίες δε χρησιµοποιείται ως κείµενο-πηγή το 

πρωτότυπο κείµενο, αλλά κάποια µεταφρασµένη εκδοχή του και οι οποίες 

γίνονται είτε την ίδια χρονική περίοδο είτε όχι (Zhao Ning 2008: 74). 

• Μετέπειτα µεταφράσεις κειµένων ή µέρους κειµένων, οι οποίες διεξήχθησαν 

µετά από την αρχική µετάφραση η οποία εισήγαγε αρχικά το εν λόγω κείµενο 

στη γλώσσα-στόχο
 
(Sarajeva 2003: 1-36). 

• Ως επαναµεταφράσεις χαρακτηρίζονται και οι βελτιώσεις µεταφρασµάτων. 

 

3. Σχετικά µε την επαναµετάφραση 

 

 Οι επαναµεταφράσεις σχετίζονται συνήθως µε το «γήρας» των 

µεταφρασµάτων, ειδικότερα των λογοτεχνικών, δηµιουργώντας την αντίληψη ότι 

είναι προϊόν αναζήτησης τέλειων µεταφράσεων, η έλλειψη των οποίων οδηγεί σε 

επαναµεταφράσεις (Berman 1990: 1). Πιστεύεται ότι είτε θα παράγουν περισσότερο 

κατάλληλα και ‘πιστά’ κείµενα, είτε θα ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες και τις 

ικανότητες των µοντέρνων αναγνωστών. Με άλλα λόγια, οι θεωρητικοί που 

ασχολήθηκαν µε τη µελέτη των επαναµεταφράσεων κλίνουν είτε προς τη µελέτη του 

κειµένου-πηγή, της διαφορετικότητάς του και του κατά πόσο η µετάφρασή του είναι 

ικανοποιητική, είτε προς τις αναµενόµενες προσδοκίες των σύγχρονων αναγνωστών. 

Και οι δυο απόψεις φέρουν την έννοια της βελτίωσης, την πεποίθηση ότι οι 

επαναµεταφράσεις θα είναι ‘καλύτερες’ από τις προηγούµενες µεταφράσεις. 

Η πρώτη άποψη τείνει να θεωρεί ότι µε την επαναµετάφραση γίνεται 

προσπάθεια να αποκατασταθεί στο µετάφρασµα κάτι από το πρωτότυπο. Κάτι που 

είχε χαθεί στις προηγούµενες µεταφράσεις. Υιοθετείται δε από εκείνους οι οποίοι 

πιστεύουν ότι οι αρχικές µεταφράσεις ως επί το πλείστον αφοµοιώνουν το κείµενο 

πηγή στη γλώσσα στόχο και έχουν την τάση να ελαττώνουν την διαφορετικότητά του 

(Sarajeva 2002: 3) . 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Berman (1990: 1), υποστηρικτή της πρώτης 

άποψης, η βελτίωση στις επαναµεταφράσεις πραγµατοποιείται καθώς οι διαδοχικές 

µεταφράσεις επιτυγχάνουν όλο και περισσότερο την µετάδοση της ουσίας του 

κειµένου-πηγή, ώστε να επιτευχθεί µια τέλεια µετάφραση. Κατά τον  Berman οι 

επαναµεταφράσεις περνάνε τα εξής στάδια: η πρώτη απόδοση του κειµένου-πηγή 

πρόκειται για κατά λέξη µετάφραση, ακολουθούν µεταφράσεις οι οποίες είναι 

ελεύθερες και έχουν προσανατολισµό προς το κείµενο-πηγή και έπειτα µεταφράσεις 

οι οποίες είναι πιο κοντά στο κείµενο-στόχος. 



Ο Bensimon ( 1990: IX) εξηγεί τον λόγο για τον οποίο οι µεταφράσεις που 

προηγούνται χρονικά είναι περισσότερο προσανατολισµένες προς το κείµενο-στόχος 

σε σχέση µε εκείνες που ακολουθούν και οι οποίες είναι προσανατολισµένες προς το 

κείµενο-πηγή. Καταλήγει ότι αρχικά το κείµενο προσαρµόζεται στην κουλτούρα 

υποδοχής ώστε να γίνει αποδεκτό. Αργότερα, εφόσον το κείµενο έχει ήδη εισαχθεί, 

δεν αποτελεί ξένο κείµενο και οι µεταφράσεις του µπορούν να προσανατολίζονται 

προς το κείµενο-πηγή. 

«Retranslation Hypothesis» ονοµάστηκε από τους θεωρητικούς η άποψη ότι 

οι πρώτες µεταφράσεις προσανατολίζονται περισσότερο προς το κείµενο-στόχος ενώ 

οι επαναµεταφράσεις προς το κείµενο-πηγή. Η άποψη αυτή τίθεται υπό έλεγχο από 

θεωρητικούς οι οποίοι την αντιµετωπίζουν περισσότερο ως άποψη η οποία πρέπει να 

ελεγχθεί παρά ως αυθαίρετη αλήθεια (Brownlie 2006: 148). 

Η δεύτερη άποψη που θέλει ως στόχο της επαναµετάφρασης το να καταστεί 

το κείµενο-πηγή περισσότερο προσιτό στον σύγχρονο αναγνώστη δίνει έµφαση στον 

παράγοντα ‘χρόνο’. Η Du-Nour (1995: 328) αναφέρει ότι η προσοχή εστιάζεται σε 

µεταφράσεις του ίδιου κειµένου οι οποίες έγιναν σε διαφορετικές περιόδους. Ο 

Gambier (1994: 414) αναφέρει ότι οι επαναµεταφράσεις φέρουν διαφορές επειδή έχει 

αλλάξει η εποχή. Οι Paloposki and Ottinen (2000: 383) αναφέρουν ότι κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήµατος που πέρασε από την τελευταία µετάφραση ενός 

κειµένου συνέβησαν πολλές αλλαγές στην ιστορική, πολιτιστική και γλωσσική 

κατάσταση του συστήµατος υποδοχής. Οι ίδιοι θέτουν σε δοκιµασία την 

«retranslation hypothesis», µε την οποία δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν απόλυτα 

τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. Ναι µεν εντοπίζουν ότι οι αρχικές µεταφράσεις 

είναι περισσότερο προσανατολισµένες προς το κείµενο-στόχος, αλλά αντιπροτείνουν 

ότι αυτό µπορεί να είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης φάσης στην οποία 

βρίσκεται η εξέλιξη της λογοτεχνίας.  

 

4. Επαναµετάφραση και λογοτεχνική µετάφραση 

 

 Σηµαντικό ρόλο στη θεωρία σχετικά µε την επαναµετάφραση παίζουν οι 

επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες. Κάθε κείµενο συνδέεται µε µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο και ένα συγκεκριµένο τόπο, µε ένα συγκεκριµένο κειµενικό 

περιβάλλον. ∆ιαφορετικές εποχές διέπονται από διαφορετικού είδους µεταφραστικές 

νόρµες και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προσδοκίες (Hagfors 2003). Αιτία για τις 

διαφορές ανάµεσα στις αρχικές µεταφράσεις και στις επαναµεταφράσεις πιστεύεται 

ότι αποτελούν οι επικρατούσες νόρµες στην κουλτούρα-στόχος στις διαφορετικές 

χρονικές περιόδους κατά τις οποίες λαµβάνει χώρα η µετάφραση (Brownlie 2006: 

150). 

Ο όρος «νόρµες» σύµφωνα µε τον Hermans (1996: 163) αναφέρεται σε µια 

τυπικότητα ως προς την αναµενόµενη συµπεριφορά των µελών µιας κοινότητας όταν 

βρεθούν σε συγκεκριµένες καταστάσεις, σε συνδυασµό µε την γνώση των 

προσδοκιών τους. Ο βαθµός στον οποίο τα µέλη µιας κοινότητας συµφωνούν γενικά 

µε το αν µια πράξη θεωρείται «σωστή» ή όχι, καθιστά το περιεχόµενο του όρου 

«νόρµες» (Tianmin 1997). Οι νόρµες συνδέονται άρρηκτα µε τις επικρατούσες αξίες 

σε µια κοινωνία και οι αξίες µε τη σειρά τους αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις ισχύος 

στην εν λόγω κοινωνία. Συνεπώς οι µεταφράσεις δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν 

ανεξάρτητα από τις αξίες (Schäffner 1998: 7). 

Οι νόρµες οι οποίες επηρεάζουν τη µετάφραση είναι οι γλωσσικές, οι 

λογοτεχνικές και οι µεταφραστικές (Brownlie 2006: 150). Η γλώσσα και οι έννοιες 

της µεταφραστικής συµπεριφοράς η οποία είναι αποδεκτή δεν µένουν σταθερά, 



εξελίσσονται µε το πέρασµα του χρόνου. Κατά συνέπεια τα κείµενα είτε θεωρούνται 

παλιά, είτε δεν είναι αποδεκτά εφόσον δεν συµβαδίζουν µε τον σύγχρονο τρόπο 

σκέψης και οδηγούν στην ανάγκη ύπαρξης επαναµεταφράσεων. 

Για τον Hermans (1999: 141) οι µεταφραστικές νόρµες καθορίζουν την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και εποµένως καθορίζουν το είδος της ισοδυναµίας 

ανάµεσα στο πρωτότυπο κείµενο και στο µετάφρασµα. Θεώρησε τις νόρµες 

περισσότερο ως περιορισµούς στην συµπεριφορά του µεταφραστή ώστε να 

ανταποκριθεί στους περιορισµούς του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Ο Toury (1980: 54) προσδιορίζει τις νόρµες ως κεντρικής σηµασίας 

στοιχεία στην πράξη και το προϊόν της µετάφρασης. καταλήγει και εκείνος στο 

συµπέρασµα ότι οι νόρµες καθορίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη 

µετάφραση λογοτεχνικών κειµένων. Περιγράφει τα εξής σηµεία επιρροής: 

• Οι νόρµες καθορίζουν την εισαγωγή ενός κειµένου στο λαµβάνων 

σύστηµα. 

• Αφού αποφασιστεί η εισαγωγή του, καθορίζουν αν θα ο 

µεταφραστής θα επικεντρωθεί στο κείµενο-πηγή ή στην κουλτούρα-

στόχος . 

• Οι νόρµες επηρεάζουν τις πιο λεπτοµερείς αποφάσεις που πρέπει να 

λάβει ο µεταφραστής. 

Εφόσον υιοθετηθεί η σπουδαιότητα που προσδίδεται από τον Toury στις 

νόρµες θα πρέπει να απαντηθούν ορισµένα ερωτήµατα που γεννώνται (Schäffner 

1998: 6). Με ποιόν τρόπο θα προσδιοριστούν οι επικρατούσες σε µια συγκεκριµένη 

εποχή έννοιες σχετικά µε τη µετάφραση; Πώς σχετίζονται οι έννοιες αυτές µε τις 

γενικότερες ιδέες σχετικά µε τη µετάφραση οι οποίες επικρατούσαν σε άλλες 

κοινωνίες ή και σε άλλες χρονικές περιόδους; Πώς επήλθαν οι αλλαγές στις νόρµες 

και για ποιο λόγο έγιναν αποδεκτές; 

Οι επιλογές του µεταφραστή ωθούµενες από τις επικρατούσες κάθε φορά 

νόρµες και από τα γενικότερα χαρακτηριστικά που ενέχονται στη διαδικασία της 

µετάφρασης λογοτεχνικών κειµένων, τα οποία όχι µόνο προσδιορίζουν τη µετάφραση 

αλλά και την επαναµετάφραση των εν λόγω κειµένων, αποτελούν στοιχείο 

κατάδειξης της σχέσης που υφίσταται τόσο ανάµεσα στο πρωτότυπο κείµενο και στο 

µετάφρασµα, όσο και ανάµεσα στα µεταφράσµατα.  

Για τον Lefevere (Tianmin 2004) οι περιορισµοί είναι συνθήκες που 

µπορούν είτε να ακολουθηθούν είτε όχι. ∆εν πρόκειται για απόλυτους παράγοντες. 

Κάθε µεταφραστής µπορεί να επιλέξει το αν θα τους ακολουθήσει ή όχι. Αναφέρεται 

στην ιδεολογία του µεταφραστή (translator’s ideology) η οποία έχει να κάνει µε το 

προσωπικό σύνολο αξιών του εκάστοτε µεταφραστή.  

Αν µελετήσουµε κάθε φορά τις νόρµες που επικρατούν στο σύστηµα στο 

οποίο εισάγεται το κείµενο-πηγή την εποχή που λαµβάνει χώρα η διαδικασία της 

µετάφρασης και αν δεχτούµε την εξέλιξη που υφίστανται οι νόρµες λαµβάνοντας 

υπόψιν και τον προσωπικό παράγοντα που αφορά τον κάθε µεταφραστή ξεχωριστά 

γίνεται σαφής η άρρηκτη σχέση των επαναµεταφράσεων και της εποχής µέσα στην 

οποία τοποθετείται κάθε φορά το µετάφρασµα. Οι νόρµες επηρεάζουν τη µετάφραση, 

και συνεπώς, η αντιπαραβολή των επαναµεταφράσεων λογοτεχνικών κειµένων 

καθιστά σαφή την µεταβολή που έχουν υποστεί οι νόρµες µε το πέρασµα του χρόνου. 

 

5. Παραδείγµατα 

 

Αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένα παραδείγµατα τα οποία φανερώνουν τις 

αλλαγές που έχουν υποστεί οι µεταφραστικές νόρµες µε το πέρασµα του χρόνου. 



Προέρχονται από δύο µεταφράσεις µε απόσταση δεκαετίας του λογοτεχνικού έργου 

του Κ. Ντίκενς «∆ύσκολα Χρόνια» (1854) 

Το όνοµα Thomas Grandgrind 

Αναφέρεται στο µετάφρασµα του 1979 ως Θωµάς Γκράντγκράιντ 

Ενώ στο µετάφρασµα του 1989, µετά από µια δεκαετία αναφέρεται ως 

Τόµας Γκράντγράιντ. 

 

Η πρόταση As if Mr. Bounderby had been Mrs. Grundy, µεταφράζεται 

στο πρώτο µετάφρασµα Λες και ο κ. Μπαουντερµπάη ήταν ο κ....Μπαµπούλας. 

παραλείποντας το όνοµα της κυρίας και προσδίδοντας κατευθείαν στον κ. 

Μπαουντερµπάη το χαρακτηριστικό γνώρισµά της σε µια προσπάθεια απλοποίησης 

του κειµένου. Στο δεύτερο µετάφρασµα µεταφράζεται: Θαρρείς και ο κ. 

Μπάουντερµπυ ήταν η κ. Γκράντυ* µε προσθήκη υποσηµείωσης στην οποία ο 

µεταφραστής εξηγεί την ταυτότητα της κ. Γκράντυ. Παρατηρείται αλλαγή στις 

µεταφραστικές νόρµες που αναφέρονται σε αλλαγές σε σχέση µε το κείµενο-πηγή και 

σε περιπτώσεις υποκατάστασης στοιχείων µε άλλα. 

 

Οι στίχοι: Good malt makes good beer, 

 Walk in and they will draw it here; 

 Good wine makes good brandy, 

 Give us a call, and you’ll find it handy. 

Μεταφράζονται αρχικά; 

Το κριθάρι το καλό φτιάχνει την καλή την µπύρα· 

 Πέρνα µέσα· τέτοια µπύρα µόνο εδώ θα την βρεις. 

 Μόνο απ’ το καλό κρασάκι βγάνει το ρακί το φίνο. 

 Πέρνα µέσα·σε προσµένει το ποτήρι σου να πιεις. 

Και αργότερα, 

Το κριθάρι το καλό κάνει µπύρα εκλεκτή 

 Έµπα συ, και θα τη βρεις εκεί. 

 Το καλό κρασί κάνει το καλό το µπράντυ 

 ∆ώσε την παραγγελία και θα το ‘χεις µάνι-µάνι 

 

Και στις δυο µεταφράσεις γίνεται σεβαστή η νόρµα που επιτάσσει οι στίχοι 

να έχουν οµοιοκαταληξία. Στην πρώτη περίπτωση η λέξη brandy µεταφράζεται ως 

ρακί σε µια προσπάθεια προσανατολισµού του κειµένου ως επί το πλείστον προς τον 

αναγνώστη του κειµένου-στόχος. Οι µεταφραστικές νόρµες άλλαξαν και στο δεύτερο 

κείµενο επιλέγεται λέξη η οποία είναι περισσότερο ‘πιστή’ στο κείµενο-πηγή. 

 

6. Συµπεράσµατα 

 

Τα συµπεράσµατα τα οποία διεξάγονται σχετικά µε την επαναµετάφραση είναι τα 

εξής: 

• Τα µεταφράσµατα διαφέρουν µεταξύ τους λόγω της δηµιουργίας τους σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους οι οποίες διέπονται από διαφορετικές 

συνθήκες οι οποίες ενέχουν τις διαφορετικές προσδοκίες των αναγνωστών, τις 

διαφορετικές επικρατούσες νόρµες και τις προσωπικές επιλογές του 

µεταφραστή. 

• Η αντιπαραβολή των µεταφρασµάτων καταδεικνύει την µεταβολή των 

συνθηκών. 

 



6.1. Περεταίρω έρευνα 

 

Άλλα ερωτήµατα τα οποία απασχολούν τους θεωρητικούς της µετάφρασης 

και τα οποία χρήζουν περεταίρω έρευνας είναι τα εξής: 

- Οι πρώτες µεταφράσεις παλιώνουν σε όλες τις περιπτώσεις; 

- Η ανάγκη για επαναµεταφράσεις δηµιουργείται επειδή θεωρούνται παλιές 

οι προσανατολισµένες προς το κείµενο-στόχος µεταφράσεις; 

- Οι µεταφράσεις παλιώνουν εξαιτίας της εµπλουτισµένης γνώσης µας 

σχετικά µε τη γλώσσα-πηγή, ή πρόκειται για απόδοση καινούριας 

ερµηνείας; 
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