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Abstract: The purpose of this paper is to discuss the (im)possibility of poetry translation and 
the presence, or lack thereof, of any criteria for its evaluation.  
In the first part, the difficulties of translating poetry into English in general as well as the issue 

of assessing poetry translations will be discussed. An overview of historical approaches to the 

translation of poetry as well as a discussion of historical theories will be briefly mentioned.  

The second part will show that in the case of the translation of Modern Greek poetry into 

English and specifically the case of the Greek poet C.P. Cavafy (1863-1933) there was a lack of 

any specific translatological tools and/or strategies on the part of the poet’s English translators.   

I will predominately focus on the case of Cavafy because firstly he is variously and repeatedly 

translated into English and secondly he is the most widely translated poet of Modern Greece.      

I will also trace some aspects of the Cavafian language whose rendition into English has proven 

to be difficult. Specific examples will be offered. Finally, I will conclude by outlining my 

personal translatological tools.  
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1. Εισαγωγή – Αναδροµή στις µεταφράσεις του Καβαφικού έργου 

 

Ο Κ.Π. Καβάφης (1863-1933) παραµένει µέχρι σήµερα ο πιο πολυµεταφρασµένος 

ποιητής στον αγγλόφωνο κόσµο, πράγµα που καθιστά την ποίησή του µεταφραστικό 

φαινόµενο.  

Η πρώτη µετάφραση καβαφικού ποιήµατος γίνεται το 1897 από τον αδελφό του 

ποιητή, John Cavafy. Πρόκειται για το ποίηµα «Τείχη»
1
. Η πρώτη όµως πλήρης 

µετάφραση
2
 του έργου του γίνεται το 1951 από τον John Mavrogordato, Καθηγητή 
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Βυζαντινής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. 

Ακολουθεί το 1961 η µετάφραση της Rae Dalven (1905-1992), Ελληνοεβραίας 

καθηγήτριας Ελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης και τέλος, το 

1975, η πιο γνωστή στον αγγλόφωνο κόσµο µετάφραση την οποία ανέλαβαν ο Edmund 

Kelley, Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Πρίνστον και ο Phillip Sherrard, συγγραφέας 

και µελετητής. Η εν λόγω µετάφραση στηρίχθηκε στον κανόνα του Γ.Π. Σαββίδη ενώ 

οι µεταφράσεις του Mavrogordato και της Dalven βασίστηκαν στην έκδοση της Ρίκας 

Σεγκοπούλου, συζύγου του Αλέκου Σεγκόπουλου, κληρονόµου τη ποιητή. Ακολουθούν 

οι µεταφράσεις των: Μεµά Κολαΐτη τo 1980, Θεοχάρη Θεοχάρη το 2001, Στρατή 

Χαβιαρά το 2004, Aliki Barnstone το 2006, Ευάγγελου Σαχπέρογλου το 2007, Alan L. 

Boegehold το 2008, φτάνοντας έτσι στην πολυαναµενόµενη µετάφραση του Daniel 

Mendelsohn, η οποία συνοδεύεται από έναν δεύτερο τόµο ο οποίος περιλαµβάνει το 

σύνολο των ηµιτελών µεταφράσεων και κυκλοφόρησε στις 7 Απριλίου 2009 από τον 

εκδοτικό κολοσσό των ΗΠΑ Αlfred Α. Κnopf, συνιστώντας αδιάσειστη απόδειξη της 

τεράστιας σηµασίας του ποιητικού του έργου, πόσο µάλλον αν λάβουµε υπόψη τα 

διθυραµβικά σχόλια µε τα οποία υποδέχθηκαν τα δύο βιβλία τόσο οι Αµερικανοί 

συγγραφείς και ποιητές όσο και οι κριτικοί, µε κυριότερα το άρθρο “As Good as Great 

Poetry Gets” που φέρει την υπογραφή του µεταφραστή Daniel Mendelsohn
3
 και 

συνιστά τον πρόδροµο της µετάφρασής του και το εκτενές αφιέρωµα του Dan Chiason
4
 

στο “New Yorker”.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1992 οι Keeley-Sherrard δηµοσίευσαν τη δεύτερη 

διευρυµένη και αναθεωρηµένη έκδοση της µετάφρασής τους, το 2007 ο Χαβιαράς 

προχώρησε στη δίγλωσση πλέον επανέκδοση του Κανόνα κρατώντας ωστόσο την 

αρχική του µετάφραση αυτούσια και τέλος το 2009 κυκλοφόρησε η δίγλωσση έκδοση 

της µετάφρασης των Keeley-Sherrard του 1992.  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία που συνέταξε ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος
5
 υπό 

τον τίτλο «Βιβλιογραφία του Κ.Π. Καβάφη» και εξέδωσε το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας το 2003, µαζί µε τα λοιπά στοιχεία που προέκυψαν στην πορεία, έχουν 

δηµοσιευθεί µέχρι σήµερα 176 µεταφράσεις µεµονωµένων ποιηµάτων σε περιοδικά και 

εφηµερίδες.  

 

2. Η απήχηση της  Καβαφικής ποίησης 

 

Η ιδιαίτερη απήχηση της καβαφικής ποίησης διακρίνεται στα λόγια του  σπουδαίου 

Άγγλου ποιητή W.H. Auden στην εισαγωγή του στην µετάφραση της Dalven (Auden : 

vii): «Σταθερά από τότε που (...) εδώ και τριάντα χρόνια τώρα, πρωτογνώρισα την 
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ποίησή του, ο Κ.Π. Καβάφης επηρεάζει το δικό µου γράψιµο. Θέλω να πω, πως µπορώ 

να σκεφτώ ποιήµατα που, αν ο Καβάφης µου ήταν άγνωστος, θα τα έγραφα εντελώς 

διαφορετικά ή δεν θα τα είχα ίσως γράψει καθόλου. Κι όµως δεν ξέρω ούτε µια λέξη 

της νέας ελληνικής. Την ποίηση του Καβάφη µπορώ να την πλησιάσω από τις αγγλικές 

και γαλλικές µεταφράσεις της.» 
6
  

Ποιό είναι όµως αυτό το χαρακτηριστικό στην ποίηση του Καβάφη που 

δικαιολογεί την τεράστια αυτή απήχηση στον αγγλόφωνο ιδιαίτερα κόσµο;  Ο Καβάφης 

γνώριζε πολύ καλά αγγλικά και ήταν εξοικειωµένος µε την αγγλική λογοτεχνία. Όταν    

ο πατέρας του πέθανε το 1870, ακολούθησε µια σειρά µετακινήσεων στην Αγγλία, 

πρώτα στο Λίβερπουλ και στη συνέχεια στο Λονδίνο, όπου ο Καβάφης έλαβε 

βρετανική παιδεία. Λέγεται επίσης ότι ο Καβάφης µιλούσε ελληνικά µε ελαφρά 

βρετανική προφορά. Κατά την παραµονή του στην Αγγλία ο Καβάφης διάβασε 

Shakespeare, Tennyson και Browning και αναπόφευκτα επηρεάστηκε από την ποίησή 

τους σε τέτοιο βαθµό που να δικαιολογείται το ευµετάφραστο του έργου του στην 

αγγλική γλώσσα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι η πρώτη στροφή του 

Ανέκδοτου Ποιήµατος «Προς τας Κυρίας»
7
 συνιστά ελεύθερη µετάφραση µέρους του 

χωρικού της δεύτερης πράξης του Σαιξπηρικού «Πολύ Κακό για το Τίποτα»
8
. 

Ο Auden παρατηρεί επίσης ότι το στοιχείο εκείνο που παραµένει ανέπαφο στις 

µεταφράσεις της καβαφικής ποίησης είναι ο τόνος της φωνής του και συµπληρώνει 

(Auden: viii): «∆ιάβασα αµέτρητες µεταφράσεις του Καβάφη καµωµένες από πολλούς 

και διάφορους, αλλά κάθε µια τους µπορούσε αµέσως ν’ αναγνωριστεί πως είναι 

ποίηµα του Καβάφη – κανείς άλλος δεν ήταν δυνατό ποτέ να το είχε γράψει». 

Ο Seamus Heaney στον πρόλογό του στην µετάφραση του Χαβιαρά τονίζει ότι    

η θεµατολογία του είναι εκείνη που τον καθιστά διαχρονικό υπογραµµίζοντας ότι 

(Heaney: vi): «Τα ποιήµατα του Κωνσταντίνου Καβάφη διασώζονται κατά τη 

µετάφρασή τους, καλύτερα από πλείστα άλλα. Ένας λόγος γι’ αυτό έχει να κάνει µε τη 

λάµψη του περιεχοµένου τους: κρυφά οµοφυλοφιλικά συµβάντα τοποθετηµένα σε 

εξωτικά σκηνικά, η οδυνηρή µοίρα των τυράννων, σοφιστές, περιπλανώµενοι και 

προφήτες των οποίων τα πεπρωµένα διασταυρώνονται - ο τρόπος που πραγµατεύεται 

τέτοια θέµατα είναι αρκετός να πείσει έναν µη ελληνόφωνο αναγνώστη για τη 

µεγαλοφυΐα του. Χάρη στην ψυχολογική και πολιτική τους οξυδέρκεια, την ευρύχωρη 

οικειότητα µε την οποία δεξιώνονται το ερωτικό στοιχείο και την πόλη, τα ποιήµατά 
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 Γ.Χ. Όντεν, «Κ.Π. Καβάφης.» Μτφρ. Στρατής Τσίρκας, στην έκδοση λόγου και τέχνης Το ∆έντρο, 
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 Προς τας Κυρίας                                                                             

Κυρίαι µη εις στεναγµούς                                                                

            περνάτε τον καιρόν· 

δόλιον είναι σµήνος το γένος των ανδρών. 

            Επί της γης ο εις των πους, 

            κι' ο άλλος στο νερόν, 

επιµονήν δεν δείχνουν εις έργον ή σκοπόν. 

            Μη στενάζετε, λοιπόν, 

            µη πενθήτε δια λεπτόν, 

ίνα ευτυχισµέναι ήσθε ζήσετε µακράν αυτών! 
8
 Sigh no more, ladies, sigh no more, 

Men were deceivers ever, 

One foot in sea, and one on shore, 

To one thing constant never. 

Then sigh not so, but let them go, 

And be you blithe and bonny, 

Converting all your sounds of woe 

Into hey nonny nonny. 

Much Ado About Nothing Act 2, scene 3, 62–69 



του πείθουν αµέσως και θα µπορούσαν, πιθανόν, να σταθούν εξίσου καλά, ακόµα και 

αν µεταφράζονταν σε πεζό λόγο»
9
.  

Εάν συλλογιστούµε επίσης την κυρίαρχη θέση που έχει η αγγλική γλώσσα καθώς 

τείνει να επηρεάζει το παγκόσµιο λογοτεχνικό γίγνεσθαι, λαµβάνοντας υπόψη τον 

µεγάλο αριθµό των αγγλικών µεταφράσεων των ποιηµάτων του, και τη συνδροµή του 

βρετανού συγγραφέα Φόρστερ στη διάδοση και µεταλαµπάδευση του ποιητικού του 

έργου θα καταλάβουµε για ποιο λόγο ο Καβάφης θεωρείται ένας διεθνής ποιητής.  

 

3. Η ιδιοτυπία της Καβαφικής ποίησης  

 

Προχωρώντας στη µετάφραση του καβαφικού έργου, κάθε επίδοξος µεταφραστής έχει 

να αντιµετωπίσει ορισµένα ιδιαίτερα προβλήµατα. Ίσως το πιο δύσκολο πρόβληµα, 

επειδή δεν υπάρχει λύση στα αγγλικά, αφορά στη χρήση από τον Καβάφη ενός 

µείγµατος δηµοτικής και καθαρεύουσας τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στη σύνταξη. 

Πρόβληµα που επισηµαίνει και ο Auden τονίζοντας ότι στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν 

µόνο κλασσικά αγγλικά και διάφορες διάλεκτοι, υπογραµµίζοντας παράλληλα το 

αµετάφραστο του ύφους του Καβάφη.  

∆εύτερο πρόβληµα αποτελεί η µετρική του Καβάφη και κυρίως η 

οµοιοκαταληξία των πρώιµων ποιηµάτων, πρόβληµα που οι περισσότεροι µεταφραστές 

τείνουν να αγνοήσουν, ενώ υπάρχει και η περίπτωση του Μαυροκορδάτου ο οποίος 

στην προσπάθειά του να αναπαράγει την οµοιοκαταληξία του πρωτότυπου αποκλίνει 

αναγκάζοντας να προσθέσει λέξεις που δεν υπάρχουν στο ελληνικό κείµενο, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό του «Καισαριώνα» (1918)
10
.  

Άλλα µορφικά σχήµατα του Καβάφη που δηµιουργούν προβλήµατα στο 

µεταφραστή του είναι η άνευ κανόνων ορθογραφία και στίξη του
11
, η επανάληψη 

ορισµένων λέξεων ή εκφράσεων καθώς και η περίπλοκη δοµή του στίχου, της στροφής 

ή του ποιήµατός του όπως και ο ιδιάζων λανθάνων µετρικός ρυθµός
12
 – µορφικά 

σχήµατα που αν και γίνονται εκουσίως από τον Καβάφη, επιτυγχάνουν τη δηµιουργία 

µίας ποιητικής γραφής µοναδικής στην ποιητική του γλώσσα, ωστόσο είναι δύσκολο να 

αποδοθούν στην αγγλική γλώσσα
13
. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα περίπλοκης 

δοµής βρίσκεται στο ποίηµα «Εν τω µηνί Αθύρ» (1917)
14
. Το πρώτο πρόβληµα που 
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 Τείχη (1897) 

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ  

µεγάλα κι υψηλά τριγύρω µου έκτισαν τείχη. 

Και κάθοµαι και απελπίζοµαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτοµαι: τον νουν µου τρώγει αυτή η τύχη 

διότι πράγµατα πολλά έξω να κάµω είχον 

Ά όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να µην προσέξω [..]. 
13
 Παρήχηση: Κ’ η Θέτις ξέσκιζε τα πορφυρά της ρούχα (Απιστία, 1904)  

14
 Εν τω Μηνί Αθήρ  

Με δυσκολία διαβάζω   στην πέτρα την αρχαία. 

«Κύ[ρι]ε Ιησού Χριστέ».   Ένα «Ψυ[χ]ήν» διακρίνω. 

«Εν τω µη[νί] Aθύρ»        «Ο Λεύκιο[ς] ε[κοιµ]ήθη». 

Στη µνεία της ηλικίας   «Εβί[ωσ]εν ετών», 

το Κάππα Ζήτα δείχνει   που νέος εκοιµήθη. 



αντιµετωπίζει ο µεταφραστής στο ποίηµα αυτό είναι η µορφολογική ιδιαιτερότητα που 

παρουσιάζουν οι τυπογραφικές αγκύλες οι οποίες προσδίδουν µεγαλύτερη ένταση στη 

λέξη δυσκολία. Ας µην ξεχνάµε επίσης ότι ο µεταφραστής δεν έχει µόνο να 

αντιµετωπίσει αυτά και πολλά άλλα προβλήµατα, αλλά να παραγάγει ένα κείµενο που 

λειτουργεί ως ποίηµα και στη δική του γλώσσα και κουλτούρα. Τέλος θα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη µας ότι οι δυσκολίες που έγκεινται στην µετάφραση της ποίησης είναι 

πολύ περισσότερες από αυτές που παρουσιάζει η µετάφραση ενός πεζού ή 

επιστηµονικού κειµένου, σε σηµείο που πολλές φορές να αµφισβητείται η 

µεταφρασιµότητα του ποιητικού λόγου.  

 

4. Προσεγγίσεις – Προβλήµατα – Προτάσεις  

 

Προχωρώντας στην µεθοδολογία που ακολουθείται στην µετάφραση της ποίησης,         

ο Lefevere (in Bassnett 1998 : 81) προτείνει εφτά στρατηγικές: την φωνηµατική ή 

φωνολογική µετάφραση, την κυριολεκτική µετάφραση, την έµµετρη µετάφραση, την 

µετάφραση σε πεζό λόγο, την οµοιοκατάληκτη έµµετρη µετάφραση, τη µετάφραση 

µέσω οργανικού έµµετρου λόγου και τέλος την ερµηνεία. O Connolly (2000 : 190-191) 

διαπιστώνει ότι στην προσπάθειά τους οι µεταφραστές να κάνουν µια µετάφραση 

ισοδύναµη µε το πρωτότυπο ποιητικό κείµενο καλούνται να αντιµετωπίσουν τα 

προβλήµατα που προκύπτουν σε τρία επίπεδα: το σηµασιολογικό, το υφολογικό και το 

πραγµατολογικό. Παρόµοια είναι και η πρόταση του Gontcharenko (1985 : 143),            

ο οποίος προτείνει τη σηµασιολογική, την υφολογική και τέλος την αντιληπτική ή 

πραγµατολογική ισοδυναµία. Οµοίως το µοντέλο του Holmes (1988 : 85) βασίζεται σε 

τρεις αντιστοιχίες: τη σηµασιολογική, τη µορφολογική και την λειτουργική. Τέλος,      

O Jones (1989: 190) εντοπίζει τρία κύρια στάδια: το στάδιο της κατανόησης, το στάδιο 

της ερµηνείας και το στάδιο της δηµιουργίας. 

Ο µελετητής όµως των µεταφρασµένων ποιηµάτων καλείται να αντιµετωπίσει και 

ένα ακόµα πρόβληµα: την απουσία παράθεσης από µέρους του µεταφραστή της 

µεθοδολογίας που ακολούθησε. Οι µεταφραστές του Καβαφικού Κανόνα τείνουν να 

περιορίζονται σε γενικές πληροφορίες για τη ζωή του ποιητή και το έργο του, γεγονός 

που δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο το έργο της αξιολόγησής της. Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί η περίπτωση της µετάφρασης των Keeley-Sherrard: Σε άρθρο του το 1989,     

ο Keeley, σχολιάζοντας την µετάφραση του 1975 του ολοκληρωµένου έργου του 

Καβάφη λέει (σε µτφρ. David Connolly): «η καινούρια µας απόδοση ήταν, προφανώς, 

κάπως φανταχτερή, υπερβολικά κοντά στην καθοµιλουµένη, και δεν έδειχνε τον 

αρµόζοντα σεβασµό για το ποικίλο, ιδιόρρυθµο ύφος του Καβάφη» και στη συνέχεια 

προσθέτει: «Κι έπειτα, αποτύχαµε να αναπαραγάγουµε µια αίσθηση από την ενίοτε 

περίτεχνη και παιχνιδιάρικη οµοιοκαταληξία του Καβάφη, ιδίως στα πρώτα του 

ποιήµατα πριν κυριαρχήσει στο έργο του ο ελεύθερος στίχος» (Keeley 1986 : 62).  

Στην προσπάθεια µου να αποκωδικοποιήσω την στρατηγική των µεταφραστών 

του συνολικού έργου του Καβάφη, συναντήθηκα µε τέσσερις από αυτούς (Barnstone, 

Σαχπέρογλου, Keeley και Χαβιαρά
15
). Στο ερώτηµά µου σχετικά µε τη µεθοδολογία 

                                                                                                                                               
Μες στα φθαρµένα βλέπω   «Aυτό[ν]... Aλεξανδρέα». 

Μετά έχει τρεις γραµµές   πολύ ακρωτηριασµένες· 

µα κάτι λέξεις βγάζω —   σαν «δ[ά]κρυα ηµών», «οδύνην», 

κατόπιν πάλι «δάκρυα»,   και «[ηµ]ίν τοις [φ]ίλοις πένθος». 

Με φαίνεται που ο Λεύκιος   µεγάλως θ’ αγαπήθη. 

Εν τω µηνί Aθύρ   ο Λεύκιος εκοιµήθη. 
15
 Τα στοιχεία που παραθέτω εδώ είναι το αποτέλεσµα προσωπικών συνεντεύξεων που µου 

παραχώρησαν οι εν λόγω µεταφραστές. 



που ακολουθήθηκε οι απαντήσεις και των τεσσάρων ήταν λίγο πολύ οι ίδιες: δεν 

ακολούθησαν καµία απολύτως θεωρία αλλά προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν όπως ο 

καθένας έκρινε ορθότερα: Ειδικότερα, η Μπάρνστόουν ακολουθώντας, µε απόλυτη 

πιστότητα, το µέτρο, την µουσική, το νόηµα. Ο Σαχπέρογλου διατηρώντας, όσο 

περισσότερο γίνεται, τον αριθµό των λέξεων. Χώρισε το µεταφραστικό του εγχείρηµα 

σε δύο στάδια: την εννοιολογική απόδοση (ιδιαίτερα στα φιλοσοφικά ποιήµατα που 

έχουν δυσνόητα ποιητικά στοιχεία) και τον διαχωρισµό των ποιηµάτων σε 5 ενότητες: 

ερωτικά, ιστορικά, φιλοσοφικά, λυρικοαισθηµατικά και ατµοσφαιρικά. Ο δε Keeley δεν 

σκέφτηκε ποτέ τη χρήση συγκεκριµένης µεθοδολογίας, ήθελε απλά να δηµιουργήσει 

ένα ποίηµα απονέµοντας παράλληλα δικαιοσύνη στο πρωτότυπο. Τέλος, η περίπτωση 

του  Χαβιαρά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι ο µόνος από τους 

µεταφραστές του καβαφικού κανόνα στον οποίον ανατέθηκε η µετάφραση. Μετέφρασε, 

όπως δήλωσε, ως ποιητής, ως Έλληνας, ως Αµερικανός, δίχως να ακολουθήσει κάποια 

θεωρία. Είχε στη διάθεσή του µόλις 45 µέρες για να µεταφράσει 154 ποιήµατα και έτσι 

τα µετέφρασε αυθόρµητα και γρήγορα.  

Ένα άλλο πρόβληµα που εµφανίζεται είναι η απουσία δήλωσης των στόχων του 

µεταφραστή. ∆εν γνωρίζουµε δηλαδή, εκτός σπανίων περιπτώσεων, τους λόγους για 

τους οποίους ο µεταφραστής αποφάσισε να µεταφράσει το συγκεκριµένο ποίηµα. Αν 

δηλαδή του ανατέθηκε η µετάφραση ή αν το µεταφραστικό του εγχείρηµα ήταν µια 

προσπάθεια να κάνει τον ποιητή και το έργο του γνωστό στην χώρα του. Η δήλωση των 

στόχων του µεταφραστή είναι σηµαντική για την ορθή αξιολόγηση της µετάφρασης.     

Ο Friar (1973 : 652) υπογραµµίζει: «∆εν υπάρχει µόνο ένα είδος µετάφρασης ή ένα 

είδος ‘καλύτερο’ από το άλλο, γιατί αυτό εξαρτάται από την πρόθεση. Από τη στιγµή 

που ένας µεταφραστής δηλώνει καθαρά την πρόθεση και το σκοπό του, η εργασία του 

πρέπει να κριθεί σύµφωνα µε το κατά πόσο κατόρθωσε να φέρει εις πέρας αυτή του την 

πρόθεση και δεν θα πρέπει να κατακριθεί για κάτι που δεν επεδίωξε. Όλα τα είδη της 

µετάφρασης είναι νόµιµα και πρέπει να κρίνονται το καθένα ανάλογα µε τους δικούς 

του κανόνες». Άποψη µε την οποία συµφωνεί απόλυτα και ο Connolly ο οποίος 

υπογραµµίζει την σηµαντικότητα της δήλωσης της προσέγγισης του µεταφραστή για 

τον αναγνώστη και των κριτικό ούτως ώστε να διακρίνουν το περίγραµµα του 

πρωτότυπου πίσω από την µετάφραση (2000 : 188).  

Παρόµοια εικόνα εµφανίζεται και στην κριτική µεταφράσεων. Οι κριτικοί στην 

πλειοψηφία τους είναι φιλόλογοι - ενώ απουσιάζει σχεδόν η περίπτωση µεταφραστών 

που αξιολογούν µεταφράσεις. Οι περισσότεροι περιορίζονται στην απλή επισήµανση 

λαθών σε λεξικολογικό επίπεδο. Επίσης, δεν γίνεται καµία απολύτως µνεία στις 

επιτυχηµένες επιλογές των µεταφραστών. Ο κριτικός της µετάφρασης δεν προσπαθεί  

να διακρίνει εάν η οποιαδήποτε απώλεια ή τροποποίηση οφείλεται στην προσπάθεια 

του µεταφραστή να υπερκεράσει προβλήµατα που εµπεριέχει το πρωτότυπο ή στην 

ανικανότητα του µεταφραστή να κατανοήσει το πρωτότυπο λόγω ελλιπούς γνώσης της 

γλώσσας του ή και διακειµενικών (εθνικών, ιστορικών, γεωγραφικών, θρησκευτικών, 

φυσικών, πολιτιστικών) στοιχείων της πατρίδας του ποιητή. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο 

ότι ακόµα και στην περίπτωση όπου ο κριτικός λάβει υπόψη το σηµασιολογικό, 

υφολογικό και πραγµατολογικό επίπεδο του ποιήµατος, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η 

πλήρης αντιστοιχία δεν είναι πάντοτε εφικτή. Την εικόνα αυτή περιγράφει και               

ο Gontcharenko (1985 : 142): «Χωρίς να υπάρχει µια γενική µεταφραστική 

µεθοδολογία, οι κριτικοί ενίοτε έχουν παράλογες απαιτήσεις σε συγκεκριµένες 

µεταφράσεις αδυνατούν να τις αξιολογήσουν σύµφωνα µε τα κριτήρια που επιβάλλεται 

να αξιολογηθούν» Την ανάγκη διαµόρφωσης συγκεκριµένων κριτηρίων υπογραµµίζει 

και ο Connolly (2000 : 186) λέγοντας: «Η ίδια η κριτική µπορεί να γίνει για εκείνες τις 

υποκειµενικές αξιολογικές κρίσεις από κριτικούς οι οποίοι συνοψίζουν τη µετάφραση 



σε µια λέξη ως «εξαιρετική» ή «ακριβή», χωρίς όµως να δηλώνουν σε ποια κριτήρια 

στηρίζονται αυτές οι κρίσεις». Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η κριτική της νέας 

µετάφρασης του Mendelsohn στην Ελευθεροτυπία
16
. 

Στο σηµείο αυτό και µε βάσει τα όσα ειπώθηκαν νωρίτερα, θα ήθελα να προτείνω 

κάποια γενικά κριτήρια για την µετάφραση της ποίησης, βασιζόµενη στα σχόλιά µου 

σχετικά µε την µεθοδολογία της ποιητικής µετάφρασης που παρέθεσα παραπάνω. 

Συνοπτικά, τα κριτήρια έχουν ως εξής:  

i. Εννοιολογική απόδοση: ο ίδιος ο κριτικός οφείλει να ερµηνεύσει το 

ποίηµα, να έχει την πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που το ίδιο το ποίηµα 

εµπεριέχει στην µετάφραση του. (Ο Newmark (1998 : 184)    δηλώνει ότι 

ο κριτικός θα µπορούσε να επιχειρήσει να το αποδώσει και ο ίδιος, αν και 

πρόκειται για µια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα). Σπάνιες περιπτώσεις 

άλλωστε υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, βλ. Μαρωνίτη, Νάσο Βαγενά, 

Αναγνωστάκη όπου είναι ταυτόχρονα κριτικοί και λογοτέχνες.  

ii.  Αντιστοιχία και ακρίβεια σε επίπεδο: σηµασιολογικό, υφολογικό και 

πραγµατολογικό. 

iii. Ρόλο του πρωτότυπου έργου στην εποχή του (ποιό ήταν το οικογενειακό, 

ιστορικό, πολιτικό-κοινωνικό υπόβαθρο του ποιητή, πότε και πού 

γράφτηκε το ποιητικό έργο, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, ποιες ήταν οι 

επικρατούσες λογοτεχνικές τάσεις της εποχής και κατά πόσον επηρέασε 

το ίδιο τη λογοτεχνική πορεία της εποχής του) σε συνδυασµό µε τις 

ιστορικό-πολιτικό-οικονοµικές καταστάσεις κατά την εποχή δηµιουργίας 

της µετάφρασης. Νοµίζω πως αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για τον 

κριτικό διότι οι ενίοτε τάσεις και καταστάσεις επηρεάζουν τη γραφή του 

πρωτοτύπου αλλά και διαµορφώνουν τις διάφορες µεταφράσεις.  

iv. ∆ήλωση των στόχων του µεταφραστή, για τους λόγους που ειπώθηκαν 

παραπάνω.    

Παρά όµως τα µεταφραστικά προβλήµατα και την έλλειψη σταθερών κριτηρίων, 

οι µεταφράσεις του καβαφικού έργου αποτελούν τη καλύτερη απάντηση στη γνωστή 

κοινότοπη άποψη ότι η ποίηση χάνεται στη µετάφραση (άποψη που αποδίδεται στον 

Frost). Η σηµερινή απήχηση της καβαφικής ποίησης στους Έλληνες όσο και στους 

ξένους αναγνώστες της αποδεικνύει ότι ένα τέτοιο επιχείρηµα δεν ευσταθεί, 

τουλάχιστον στον αγγλόφωνο κόσµο, όπου την τελευταία δεκαετία έχουµε συνολικά 

επτά µεταφράσεις του Καβαφικού Κανόνα. 
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 Ο Μέντελσον µελέτησε πολύ καλά τα ποιήµατα του Καβάφη που µετέφρασαν στα αγγλικά οι 

Εντµουντ Κίλι και Φίλιπ Σέραρντ στα τέλη της δεκαετίας του '70. Θεώρησε, όµως, ότι οι δυο τους 

συνειδητά δεν ασχολήθηκαν µε τον ρυθµό του Αλεξανδρινού, αναζητώντας σε αντιδιαστολή τη 

µυστηριώδη πειθαρχία στους στίχους του. Ο Μέντελσον, αντίθετα, ασχολήθηκε µε το µέτρο. «Οσο 

περισσότερο βυθιζόµουν στους στίχους του τόσο συνειδητοποιούσα ότι δεν χρειάζονταν απλώς µια νέα 

µετάφραση, αλλά ένα πλήρες επίµετρο µε ερµηνευτικά σχόλια για έξυπνους, αλλά όχι µυηµένους 

αναγνώστες, που επιθυµούν να µάθουν περί τίνος πρόκειται», εξηγεί στη συνέντευξή του στο 

advocate.com. «Ένας φίλος µου, διαπρεπής κλασικιστής, µου είπε: "∆εν µπορούµε να καταλάβουµε τα 

ποιήµατα του Καβάφη εάν δεν καταλάβουµε τις ειρωνείες που κρύβονται πίσω από τις ιστορικές 

λεπτοµέρειες". Προσπάθησα επιπλέον να επαναφέρω το µέτρο, τη συνήχηση, τον ρυθµό. Οι 

προηγούµενες µεταφράσεις επιδίωξαν να παρουσιάσουν τον Καβάφη ως έναν προσιτό ποιητή και 

"ίσιωσαν" τα ποιήµατά του. Εγώ θέλησα να αναδείξω τη λάµψη τους» (Μπάρκα, Φωτεινή. «Ο Καβάφης 

ξαναχαµογελά από το περιθώριο του 20
ου
 αιώνα.» In Eleftherotypia, Thursday 16 April 2009. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=35970.      
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