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Abstract: 

The aim of my presentation is to enter the world of poetry and shed some light on the difficult process of 

translating or re-creating poems into the target language. It is exactly that difficulty that challenges the 

translator, or the “good utopian”, in Ortega y Gasset’s words.  In this process, the role of the translator is 

double: a reader and a critic, on the one hand, and a poet, on the other. The translator, initially a reader-

critic of a poem, becomes its re-creator in the target culture, seizing the “symbols of authority” from the 

“decrowned” author of the original text in a carnivalistic setting. Eventually, the translator “devours” the 

source text; a cannibalistic action, but also an act of respect towards the original. Following the flow of 

Ted Hughes’s River, the source text in itself seems to trace the translation process. From “I lean and 

watch the water, listening to the water/Till my eyes forget me” to “Only birth matters”, the poems in 

themselves, which, according to Hughes, are living entities, constitute a metaphor for the poetic 

translation: translation as birth. 
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1. Ο µεταφραστής: ένας καλός ουτοπιστής 

Οι περισσότεροι µεταφραστές που ασχολούνται µε τη µετάφραση της ποίησης θεωρούν 

τη συγκεκριµένη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, ίσως τη δυσκολότερη από οποιοδήποτε 

άλλο είδος µετάφρασης. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του ποιητικού λόγου, που 

για τον ποιητή Samuel Taylor Coleridge είναι «οι καλύτερες λέξεις στην καλύτερη 

σειρά», σε αντίθεση µε τον πεζό λόγο, δηλαδή «λέξεις στην καλύτερη σειρά τους» 

(Kennedy 1991: 550). Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα του ποιητικού λόγου έκανε 

ανθρώπους των γραµµάτων, όπως το Robert Frost και το Georges Mounin, να µιλήσουν 

για το ακατόρθωτο της µετάφρασης της ποίησης.  

Αυτό το ακατόρθωτο, όµως, αποτελεί, εν τέλει, πρόκληση για το µεταφραστή. Ας 

παρακολουθήσουµε τη συζήτηση ανάµεσα στους δύο ποιητές και µεταφραστές, 

Michael Hamburger και Edwin Honig (1985: 179-180): 

 

MH Κάθε µετάφραση είναι αδύνατη και αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο µεταφράζουµε. Συµφωνώ απόλυτα. [...] 

EH Για αυτό το λόγο η µετάφραση µετατρέπεται σε πράξη ηρωϊκή 

και παράτολµη. 

ΜΗ Λοιπόν, νοµίζω πως όλα όσα αξίζουν να γίνουν είναι αδύνατα. 

Μόνο για τα αδύνατα αξίζει να προσπαθούµε. 

 

Εξάλλου, αυτή η στάση ζωής δεν συνιστά ιδιαίτερο γνώρισµα της ανθρώπινης φύσης; 

Για τον Ισπανό φιλόσοφο, José Ortega y Gasset, «καθετί που αξίζει, καθετί πραγµατικά 

ανθρώπινο – είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο· τόσο πολύ µάλιστα που είναι αδύνατο» 

(1992: 99). Η αναγνώριση της δυσκολίας ενός τέτοιου εγχειρήµατος µοιάζει να είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για έναν καλό µεταφραστή, όσο παράδοξο κι αν φαίνεται. Ο 

µεταφραστής, για το José Ortega y Gasset, είναι ένας «καλός ουτοπιστής» που νοµίζει 

ότι θα ήταν ευκταίο να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τις διαχωριστικές γραµµές 

που τους έχουν επιβάλει οι γλώσσες, αν και υπάρχει µικρή πιθανότητα να το 
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κατορθώσει. Εποµένως, η επίτευξη του στόχου του µπορεί να γίνει µόνο «κατά 

προσέγγιση, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, ενώ το τελικό προϊόν δεν είναι 

οριστικό, αφού πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης, τελειοποίησης: µε άλλα 

λόγια, της ‘εξέλιξης’» (1992: 99).  

  

 

2. Η µετάφραση ως απελευθέρωση ενέργειας 

Προσπερνώντας το σκόπελο του ακατόρθωτου, θα µπορούσαµε να αναφερθούµε στη 

διαδικασία της µετάφρασης αυτής καθ’ αυτής. Προσεγγίσεις της συγκεκριµένης 

διαδιακασίας έχουν επιχειρηθεί πολλές, όλες, όµως, συγκλίνουν στην κατανόηση και 

ανάλυση του κειµένου-πηγή σε πρώτο στάδιο. Κάθε ποίηµα είναι ανοικτό σε διάφορες 

ερµηνευτικές αναγνώσεις κι αυτό ακριβώς εµπεριέχει την έννοια του παιχνιδιού. Για τη 

Φιλανδή ερευνήτρια και µεταφράστρια, Riita Oittinen, ο µεταφραστής σε αυτή τη φάση 

οφείλει να είναι «ατρόµητος» (1996: 148). Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να 

αναφερθούµε στην έννοια του «καρναβαλιού», όπως αυτή περιγράφεται από το Mikhail 

Bakhtin στο διάσηµο έργο του «Ο Rabelais κι ο κόσµος του». Η γιορτή αυτή ήταν µια 

«εφήµερη µεταφορά στον ουτοπικό κόσµο», σε έναν τόπο όπου όλοι οι άνθρωποι 

µπορούσαν να επικοινωνήσουν και να διασκεδάσουν, να γελάσουν και να απολαύσουν 

την αφθονία των φαγητών, πέρα από κοινωνικές τάξεις και ιεραρχίες (Clark & Holquist 

1984: 301). Το καρναβάλι ήταν µία νίκη ενάντια στο φόβο καθώς οι ιεραρχίες 

ανατρέπονταν (οι τρελοί γίνονταν σοφοί, οι βασιλιάδες ζητιάνοι) και κάθε έκφανση της 

εξουσίας γινόταν αντικείµενο κοροϊδίας. Για το µεταφραστή, το καρναβάλι 

συνεπάγεται την απαλλαγή του από «το φόβο, τον τρόµο και την ενοχή», που ίσως 

νιώθει απέναντι στο πρωτότυπο κείµενο, σύµφωνα µε τους Gary Saul Morson και Caryl 

Emerson στο βιβλίο τους για τον Bakhtin (Oittinen 1996: 148). O µεταφραστής 

στέκεται στο ίδιο ύψος µε το συγγραφέα και δεν νιώθει υποδουλωµένος στο 

πρωτότυπο. Αυτή η πρακτική συνεπάγεται υπερβολική ελευθερία, αν ο µεταφραστής 

δεν τη χειριστεί µε υπευθυνότητα.  

Εκτός από µία καρναβαλιστική πράξη, η µετάφραση είναι πάντοτε καλοπροαίρετη 

και υποδηλώνει το σεβασµό που δείχνει ο µεταφραστής προς το πρωτότυπο. O Augusto 

de Campos, εξέχουσα µορφή στο χώρο της µετάφρασης και της ποίησης στη Βραζιλία, 

δηλώνει: «Για να δείξω την αγάπη µου για τα κείµενα τα µεταφράζω ή τα 

καταβροχθίζω» (Bassnett 1996: 67). Η µετάφραση παίρνει την µορφή µία πράξης 

κανιβαλισµού, η οποία, κατά βάθος, είναι µία πράξη σεβασµού προς το άλλο. Ο de 

Campos εξηγεί τη φύση του ανθρωποφάγου, λέγοντας ότι «καταβρόχθιζε µόνο όσους 

εχθρούς του θεωρούσε δυνατούς, για να πάρει από αυτούς το µεδούλι και την πρωτεΐνη 

και έτσι να ενισχύσει και να ανανεώσει τη δική του φυσική ενέργεια» (Bassnett & 

Trivedi 1999: 103). Αυτή η µεταφορά, όσο σκληρή και βίαιη κι αν µοιάζει, 

καταδεικνύει, πάνω από όλα, τη ρήξη µε τη µονογλωσσική αλήθεια και, παράλληλα, το 

θαυµασµό και το σεβασµό προς το πρωτότυπο, αφού ο ανθρωποφάγος καταβροχθίζει 

µόνο όσους θεωρεί δυνατούς. Το πρωτότυπο γεµίζει το µεταφραστή µε ενέργεια, η 

οποία στη συνέχεια απελευθερώνεται µε ένα νέο τρόπο στη γλώσσα-στόχο. Επιπλέον, 

για το Γάλλο ποιητή και δοκιµιογράφο, Yves Bonnefoy, η µετάφραση είναι 

«απελευθέρωση ενέργειας»· όταν ένας µεγάλος ποιητής συγκινεί έναν µεταφραστή, 

τότε απελευθερώνεται ενέργεια, η οποία τον καθοδηγεί σε όλη τη διάρκεια του 

δύσκολου έργου του (1992: 192). 
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3. Η µεταφραστική διαδικασία εν  τη γενέσει:  Ακολουθώντας το «Ποταµό» του     
Ted Hughes 

Επανερχόµενοι στο θέµα της αγάπης, που φαίνεται να έχει εξέχουσα σηµασία για το 

µεταφραστή λογοτεχνίας, ας θυµηθούµε τα λόγια του Octavio Paz: «Ξεκινάµε µε την 

αγάπη. Πρέπει να αγαπάς το κείµενο» (Honig 1985: 160). Ξεκινώντας από την αγάπη, 

λοιπόν, για τη συλλογή «River» του Ted Hughes, η µεταφράστρια  αποφάσισε να 

καταβροχθίσει τα ποιήµατα και να αφήσει την ενέργεια που θα απελευθέρωναν να την 

καθοδηγήσει στο δύσκολο έργο της αναδηµιουργίας τους στην ελληνική γλώσσα.  

Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να σηµειωθεί πώς τα ίδια τα ποιήµατα προς µετάφραση 

αποκάλυπταν την πορεία της αναδηµιουργίας τους στην ελληνική γλώσσα µε µία 

εκπληκτική καθαρότητα, όπως ακριβώς το νερό που κυλά στο «Ποτάµι» του Ted 

Hughes. Με βάση στίχους από τα ποιήµατα, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στη 

διαδικασία της ανα-δηµιουργίας των ποιηµάτων στη γλώσσα-στόχο, όπως τη βίωσε η 

µεταφράστρια. 

 

3.1. Στάδιο Πρώτο 

I lean and watch the water, listening to the water 

Till my eyes forget me 

(Hughes, 1983) 

 

Σκύβω και κοιτάζω το νερό, ακούγοντας το νερό 

Μέχρι που τα µάτια µου µε ξεχνούν 

(Μπουραντάνη, 2000) 

 
Έτσι ξεκινά η διαδικασία της ανάγνωσης των ποιηµάτων. Αυτό είναι το στάδιο της 

προετοιµασίας που περιλαµβάνει την ανάγνωση, την ερµηνεία και την ανάλυση του 

πρωτοτύπου. Σε αυτό το στάδιο, στοιχεία εκτός του κειµένου (όπως η βιογραφία και η 

ποιητική τέχνη του Hughes) και εντός του κειµένου (η αισθητική και απαγωγική 

ανάγνωση των ποιηµάτων) παίζουν σηµαντικό ρόλο. 

Ας αναφερθούµε επιγραµµατικά σε χαρακτηριστικά στοιχεία από τη βιογραφία του 

ποιητή. Ο Ted Hughes, Άγγλος ποιητής και συγγραφέας, που γεννήθηκε το 1930 και 

πέθανε το 1998, άρχισε να µελετά την Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο του 

Cambridge και τελικώς στράφηκε στην Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία. Με τη Sylvia 

Plath, γνωστή ποιήτρια επίσης,  παντρεύτηκε το 1956. Η σχέση τους υπήρξε θυελλώδης 

και κατέληξε στην αυτοκτονία της τελευταίας. Έγραψε πολλές ποιητικές συλλογές, 

κριτικές και βιβλία για παιδιά, ενώ έκανε και αρκετές µεταφράσεις. Επιπλέον, το 1984 

ορίστηκε ποιητής της βασιλικής αυλής.  

Όσον αφορά την ποιητική του τέχνη, για εκείνον η ποίηση «είναι ένα ταξίδι στον 

εσωτερικό κόσµο» ή αλλιώς «εξερεύνηση του αυθεντικού εαυτού» (Skea 1985: 3). Για 

το Hughes, στη σύγχρονη εποχή κυριαρχεί η λογική και η αντικειµενική νόηση εις 

βάρος της φαντασίας και των συναισθηµάτων. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει 

καλλιεργήσει τόσο πολύ τις νοητικές και γνωστικές του ικανότητες, αφήνοντας τον 

εσωτερικό κόσµο των αισθηµάτων, της φαντασίας και των ενστίκτων να ατροφήσει. 

Σκοπός του, λοιπόν, µέσα από την ποίηση είναι να συµφιλιώσει το συνειδητό και το 

υποσυνείδητο. Ο ποιητής, επηρεασµένος από το έργο του Mircea Eliade «Shamanism», 

λειτουργεί ως σαµάνος, που πέφτει σε έκσταση και κάνει συµβολικά ταξίδια στο 

υποσυνείδητο για να θεραπεύσει τους ανθρώπους. Είναι εξοπλισµένος µε τις λέξεις, τα 

σύµβολα, τις εικόνες και τους µουσικούς ρυθµούς, όπως ο σαµάνος έχει πάντα το 

µαγικό του τύµπανο στα ταξίδια του. Έτσι ο ποιητής καταδύεται στον υπόγειο κόσµο 
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και µέσα από διάφορες µυήσεις επιστρέφει στα εγκόσµια µε κάποια αλήθεια για να 

µοιραστεί µε τους υπόλοιπους ανθρώπους.  

Επιπλέον, τα περισσότερα ποιήµατα του Hughes περιγράφουν ζώα ή έχουν ως τίτλο 

τους το όνοµα κάποιου ζώου (π.χ. «A Cormorant»/ «Κορµοράνος», «An Eel»/ «Χέλι»). 

Για το λόγο αυτό, ο Hughes ονοµάστηκε «ποιητής της φύσης» ή «ποιητής των ζώων». 

Εξάλλου, τα ζώα στην ποίησή του χρησιµοποιούνται συνήθως µεταφορικά για τους 

ανθρώπους. Για τον Ted Hughes, το ίδιο το ποίηµα είναι ένα ζώο. Είναι ύπαρξη 

ξεχωριστή ακόµη και από το δηµιουργό του. Όταν κάτι προστεθεί ή αφαιρεθεί από 

αυτό, τότε το ποίηµα-ζώο θα ακρωτηριαστεί ή θα πεθάνει. Μα πάνω από όλα, το κάθε 

ποίηµα έχει µια συγκεκριµένη σοφία που όλοι µας είµαστε περίεργοι να µάθουµε 

(Hughes 1994: 10). Σκοπός, λοιπόν, είναι να παρακολουθήσουµε αθόρυβα το θήραµά 

µας, το ποίηµα µε άλλα λόγια, (συνήθης πρακτική του Hughes κατά την παιδική του 

ηλικία) και όχι να το ανατέµουµε. Για το λόγο αυτό χρειαζόµαστε πνευµατική 

εγρήγορση, ένα καλό λεξικό και αναλυτική σκέψη για να ανακαλύψουµε τα 

µεταφραστικά ευαίσθητα σηµεία, τις προτεραιότητες του κειµένου-πηγή. 

Φεύγοντας από τα γενικά αυτά στοιχεία που αφορούν τη βιογραφία και την ποιητική 

του Hughes, φτάνουµε στο επίπεδο του κειµένου στη γλώσσα-πηγή. Η µεταφράστρια 

έχει µπροστά της τον τίτλο της ποιητικής συλλογής «River» (1983) και τα ποιήµατα: 

λέξεις τακτοποιηµένες σε στίχους, που µοιάζουν µε µαιάνδρους ποταµού, που αντηχούν 

το κελάρυσµα της ροής του. Κι η µεταφράστρια, ως αναγνώστρια αρχικά, απολαµβάνει 

τους στίχους που ξεδιπλώνονται µπροστά της, ακολουθώντας την πορεία του ηλιακού 

έτους, αφού τα ποιήµατα ακολουθούν τον κύκλο των εποχών, τους σολοµούς και τον 

κύκλο της ζωής τους. Και στη συνέχεια, από την αισθητική ανάγνωση η µεταφράστρια, 

ως κριτικός πλέον, οδηγείται στην απαγωγική ανάγνωση, µελετώντας ή αλλιώς 

παρακολουθώντας αθόρυβα κάθε ποίηµα και ανατρέχοντας σε υπάρχουσες κριτικές και 

αναλύσεις, αλλά και σε δικές της ερµηνείες του πρωτοτύπου.  

 

3.2. Στάδιο ∆εύτερο 

Try to speak and nearly succeed 

(Hughes, 1983) 

 

Προσπάθησε να µιλήσεις και σχεδόν κατόρθωσέ το 

(Μπουραντάνη, 2000) 

 

Αυτό είναι το στάδιο της µεταφοράς του κειµένου από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-

στόχο. Σε αυτό το στάδιο, η µεταφράστρια δουλεύει ταυτόχρονα σε επίπεδο κειµένου, 

αναφοράς, συνοχής, και φυσικής ροής του λόγου, για να µπορέσει να µεταφέρει τα 

ποιήµατα στη γλώσσα-στόχο, χωρίς να τα ακρωτηριάσει ή να τα σκοτώσει, αλλά 

διατηρώντας τη ζωντάνια και τη σοφία που φέρουν µέσα τους, ακολουθώντας την τέχνη 

του Hughes. Η µεταφράστρια, πλέον σε ρόλο ποιήτριας, µετουσιώνει την ερµηνεία του 

πρωτοτύπου σε ένα νέο κείµενο στη γλώσσα-στόχο. Βεβαίως, κάθε ερµηνεία δεν 

µπορεί παρά να είναι µερική και να αντανακλά όχι µόνο το συγκεκριµένο κείµενο, αλλά 

και την προσωπικότητα της µεταφράστριας, τις εµπειρίες της, την κουλτούρα της, την 

ιδιόλεκτό της και την εποχή της.  

Σύµφωνα µε την αποδοµιστική προσέγγιση, το συνολικό συγκείµενο είναι 

«άπιαστο», εποµένως, η ανάγνωση και η κατανόηση δεν µπορούν ποτέ να εξαντλήσουν 

το νόηµα (Broeck 1998: 5). Μοιάζει αδιανόητο για το µεταφραστή να µπει στο µυαλό 

του ποιητή, παρόλο που ο Friedrich Schleiermacher ωθούσε τους µεταφραστές να 

κατανοήσουν το κείµενο καλύτερα από το συγγραφέα τη στιγµή που το έγραφε 
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(MacKenzie 1998: 202). Κάτι τέτοιο µοιάζει ακατόρθωτο, ουτοπιστικό, αλλά όπως 

προείπαµε, η λογοτεχνική µετάφραση είναι µία καλή ουτοπία. 

Αυτό ακριβώς το στάδιο, που εµπεριέχει το «µηχανισµό µεταφοράς» κατά το 

γλωσσολόγο και θεωρητικό της µετάφρασης, Eugene Nida, δεν έχει τύχει ιδιαίτερης 

συζήτησης (Μπατσαλιά και Σελλά-Μάζη 1997, Connoly 1996). Για τον Edwin 

Gentzler, θιασώτη της αποδοµιστικής προσέγγισης στη µετάφραση, κατά τη διάρκεια 

της µεταφοράς αυτής καθ’ αυτής του κειµένου-πηγή στην κουλτούρα-στόχο, οι δύο 

γλώσσες αγγίζουν η µία την άλλη. Τη στιγµή αυτής ακριβώς της µοναδικής επαφής «η 

αποκάλυψη των ορίων και του αδύνατου δίνει ζωή σε νέες, εναλλακτικές λύσεις σε µία 

πολύ γκρίζα περιοχή, που δεν είναι ούτε η µία ούτε η άλλη γλώσσα, αλλά ένας 

σιωπηλός αλλιώτικος τόπος, που δεν οριοθετείται από καµία γλώσσα» (Broeck 1998: 

4). Με σχεδόν παρόµοιο τρόπο, περιγράφει και η Marilyn Gaddis Rose, ακαδηµαϊκός 

και ερευνήτρια στο χώρο της µετάφρασης, αυτή τη συνάντηση των δύο γλωσσών: 

«νιώθουµε σαν να ψάχνουµε σε µία γκρίζα περιοχή» (1991: 7). Είναι, λοιπόν, ένα 

στάδιο που δεν περιγράφεται εύκολα. Μοιάζει µε περιπέτεια, µε κατάδυση στο 

άγνωστο ακολουθώντας το συγκείµενο. Στην προκειµένη περίπτωση, ο µεταφραστής, 

περιπλανιέται, ως άλλος σαµάνος, στη Σκοτεινή Νύχτα της ψυχής, εγκαταλελειµµένος 

από το Θεό για να καθαγιαστεί και να γεννηθεί ένας νέος πνευµατικός εαυτός του  

(Gustavsson 1992: 232). 

Είναι προφανές ότι σε αυτή τη φάση κάτι δυσχεραίνει τους θεωρητικούς της 

µετάφρασης, αλλά και τους ίδιους τους µεταφραστές, στην περιγραφή της. Σε αυτό το 

στάδιο, η δηµιουργικότητα κάνει την εµφάνισή της. Εκτός από την αναλυτική σκέψη, 

παράγοντες όπως η διαίσθηση, η αίσθηση και το συναίσθηµα συνεπικουρούν το 

µεταφραστή. Η δηµιουργικότητα, χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης, είναι 

περίπλοκη και ακαθόριστη. Η έµπνευση του ποιητή, δηλαδή «η ιδιαίτερη 

ψυχοσωµατική και πνευµατική κατάσταση, κατά την οποία οι δηµιουργικές δυνάµεις 

του ανθρώπου βρίσκονται σε έξαρση και εκδηλώνονται µε πρωτότυπο και επιδέξιο 

τρόπο» είναι µάλλον ασύλληπτη (Μπαµπινιώτης 1998).  Παρ’ ολ’ αυτά, µε βάση το 

ποίηµα στη γλώσσα-πηγή, ο µεταφραστής πρέπει να βρεθεί σε παρόµοια κατάσταση 

έµπνευσης, όχι για να δηµιουργήσει κάτι τελείως νέο, αλλά για να ανα-δηµιουργήσει το 

δηµιούργηµα του ποιητή στη γλώσσα-στόχο. Αδύνατο, θα λέγαµε, αλλά ο µεταφραστής  

δεν παύει να είναι ένας  καλός ουτοπιστής.  

 

3.3. Στάδιο Τρίτο 

I came back to myself 

(Hughes, 1983) 

 

Επανήλθα στον εαυτό µου 

(Μπουραντάνη, 2000) 

 
Τα ποιήµατα έχουν µεταφραστεί, αλλά το έργο της µεταφράστριας δεν τελείωσε ακόµα. 

Σύµφωνα µε τη Mona Baker, «οι µεταφραστές πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα να 

στέκονται σε κάποια απόσταση και να αναρωτιούνται τι κάνουν και πώς το κάνουν» 

(Wilss 1996: 20). Συνεπώς, θα πρέπει να είναι σε θέση να διακιολογήσουν τις επιλογές 

και τις µεθόδους τους, να αναθεωρήσουν συγκεκριµένα σηµεία του µεταφράσµατος και 

να προβούν σε τυχόν αλλαγές. Όλα αυτά όµως προϋποθέτουν τη συνειδητότητα του 

µεταφραστή για τις ενέργειές του. 

Πιο συγκεκριµένα, στη µετάφραση των ποιηµάτων του Ted Hughes στα ελληνικά, 

εντοπίστηκαν και διευθετήθηκαν αρκετές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την 

µεταφραστική διαδικασία: σηµασιολογική ασάφεια, συντακτική πολυπλοκότητα, 
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λογοπαίγνια, πολυσύνθετες λέξεις, για να αναφέρω µερικές. ∆ιάφορες τεχνικές 

χρησιµοποιήθηκαν για να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες, όπως η αφαίρεση, η 

προσθήκη ή η διεύρυνση, αλλαγή της σύνταξης ή αλλαγή της γραµµατικής κατηγορίας 

των λέξεων. Βασικό, όµως µέληµα της µεταφράστριας, ήταν όταν κάτι χανόταν στη 

µετάφραση να το αναπληρώνει µε κάτι νέο, αντίστοιχης δυναµικής στα ελληνικά, 

προκειµένου το αναδηµιουργηµένο ποίηµα να διατηρήσει τη ζωντάνια και τη σοφία του 

στη γλώσσα-στόχο.  

Εφόσον τα ποιήµατα δεν είναι οριοθετηµένα σε σχέση µε άλλα είδη κειµένων, είναι 

αδύνατον να µορφοποιηθούν κανόνες που θα βοηθούσαν το µεταφραστή στο έργο του. 

Οι µεταφραστές της ποίησης είναι αναγκασµένοι να θέτουν τις δικές τους αξίες και 

σκοπούς προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν στα εκάστοτε 

ποιήµατα. Εξάλλου, ο Ewald Osers, ποιητής και µεταφραστής, πιστεύει ότι  δεν θα 

µπορούσε ποτέ να δηµιουργηθεί µια λεπτοµερής τακτική ή προσχέδιο – εφαρµόσιµο σε 

όλες τις περιπτώσεις (1993: 173). Ο µεταφραστής ποιηµάτων εξαρτάται απόλυτα από 

το συγκείµενο. Ακόµη και στην περίπτωση που θα µπορούσε να επικοινωνήσει µε τον 

ίδιο τον ποιητή, ο µεταφραστής είναι εκείνος που πρέπει να ανα-δηµιουργήσει το 

ποίηµα σε µία άλλη γλώσσα. Αυτή η διαδικασία είναι πάντοτε µοναχική και ο 

µεταφραστής είναι απόλυτα υπεύθυνος για το αποτέλεσµα. 

 

4. Μόνο η γέννηση αξίζει 

Αφού τελειώσει η µετάφραση, το τελικό προϊόν είναι διαθέσιµο στο αναγνωστικό κοινό 

και τους κριτικούς. Όσον αφορά τους κριτικούς, οι µεταφραστές νιώθουν 

ευχαριστηµένοι όταν το πόνηµά τους αναγνωρίζεται ή ανακουφισµένοι όταν αγνοείται 

ή πειραγµένοι όταν οι κριτικοί ασχολούνται τόσο πολύ µε µερικά λάθη που 

ανακάλυψαν σε ένα ολόκληρο βιβλίο. Ασφαλώς, κανείς δεν υπερασπίζεται τα λάθη, 

αλλά συνήθως είναι πιθανές ερµηνείες του πρωτοτύπου. Παρ’ όλ’ αυτά, στην 

περίπτωση που το κείµενο-στόχος διαστρευλώνει τη συνολική ατµόσφαιρα του 

πρωτοτύπου, τότε ο µεταφραστής θεωρείται ότι απέτυχε στο εγχείρηµά του. Όταν, 

δηλαδή, κάποια στοιχεία του κεµένου δεν επιτρέπουν στους αναγνώστες να χαθούν 

στον κόσµο της ποίησης και τους κάνουν να συνειδητοποιούν ότι διαβάζουν ένα έργο 

φτιαγµένο από λέξεις, τότε αυτό είναι αποτυχία. Σε µία καλή µετάφραση, «οι λέξεις 

πρέπει να παρασύρουν, να συγκινούν, να συναρπάζουν, να εµπνέουν τον προσεχτικό 

αναγνώστη» (Pontiero 1992: 306). 

Κάθε µετάφραση γίνεται κτήµα του αναγνωστικού κοινού-στόχου µέχρι που κάποιος 

άλλος µεταφραστής αναλάβει µία νέα προσέγγιση του ίδιου έργου. Επανερχόµενοι στην 

έννοια του καρναβαλιού, η Oittinen λέει ότι «η µετάφραση είναι µία διαδικασία που δεν 

τελειώνει ποτέ» (Oittinen 1996: 150). Για τον Bakhtin, το καρναβάλι εµπεριέχει «την 

ψευδο-στέψη και αφαίρεση στη συνέχεια του στέµµατος από το βασιλιά ή τη βασίλισσα 

του καρναβαλιού» (Oititnen 1996:150). Για τη λογοτεχνική µετάφραση, 

 

σήµερα ο συγγραφέας είναι η βασίλισσα ή ο βασιλιάς, αύριο αυτή/ός χάνει 

το στέµµα και η µεταφράστρια/ο µεταφραστής το δέρπει· τη µεθεπόµενη 

µέρα η µεταφράστρια/ο µεταφραστής χάνει το στέµµα της/του και η 

αναγνώστρια/ο αναγνώστης στη γλώσσα-στόχο λαµβάνει ‘τα σύµβολα της 

εξουσίας’ (Oittinen 1996: 151). 

 

Μέσα σε αυτή τη ρευστότητα και την ταλάντευση, καθώς τα ποιήµατα είναι 

αδιάκοπα αναγνώσιµα και, εποµένως, µεταφράσιµα, υπάρχει κάτι σταθερό ή κάποιος 

λόγος για να προσπαθήσει κανείς τόσο σκληρά για να µεταφράσει ένα ποίηµα ή µία 

ποιητική συλλογή; Η απάντηση µοιάζει να έρχεται από τα ίδια τα ποιήµατα του Ted 
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Hughes: «Μόνο η γέννηση αξίζει» γράφει στο ποίηµα «Αυγά σολοµών» (Hughes 1983: 

78, Μπουραντάνη 2000). Οι ωδίνες της µεταφράστριας πριν φέρει στη ζωή ένα ποίηµα 

συνεπάγονται δυσκολία, σκοτάδι και πόνο πριν µπορέσει να δει το φως ξανά µε το νέο 

ποίηµα στη γλώσσα-στόχο. Στο τέλος, κάτι νέο γεννιέται, κάτι νέο δηµιουργείται. Για 

το Willis Barnstone, «η µετάφραση είναι µία κίνηση από το σκοτάδι στο φως και πίσω 

στο σκοτάδι» (1993: 268). Κάθε µεταφρασµένο ποίηµα είναι µία οντότητα που ζει και 

φέρει κάποια αλήθεια, έστω και µερική. Αξίζει κανείς να τη γνωρίσει σε ένα νεό 

αναγνωστικό κοινό που δεν έχει πρόσβαση στη γλώσσα-πηγή, εµπλουτίζοντας, 

παράλληλα, τα εκφραστικά µέσα της γλώσσας-στόχου. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι ο 

ενθουσιασµός που νιώθει η µεταφράστρια/ο µεταφραστής, που κατάφερε να φέρει σε 

πέρας ένα τόσο δύσκολο εγχείρηµα, που θεωρείται σχεδόν ανέφικτο. Αυτό που τελικά 

έχει σηµασία και αξίζει είναι η ίδια  η γέννηση. 
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