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Abstract:
The present paper discusses the way that the teacher of translation extracts the “translational degree of
difficulty” especially in the case of the so-called “dynamic” texts (that may to a certain degree overlap
with the hybrid texts as they usually involve more than one subject fields). The translational degree of
difficulty constitutes a most useful methodological tool for both teaching and professional purposes.
The latter involves the tracking process, the specification, the diagnosis and the calibration of the
translational difficulties met in the SL text and more specifically it is categorized into three different
types. Moreover, our whole attempt is realized at each linguistic level and is accordingly graded before
the conclusive discussion of the overall difficulty degree of the SL text.
Therefore, we discuss the whole process of a translational and evaluative approach based on the use of the
key-concept and tool of the translational difficulty degree and we actually and thoroughly present the
process with reference to a specific example of a quite dynamic and demanding text.
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Στην παρούσα εισήγηση πραγµατευόµαστε την έννοια του Βαθµού Μεταφραστικής
∆υσκολίας (ΒΜ∆) και συγκεκριµένα πως εξάγεται ο τελευταίος, πως αναλύεται και
πως βοηθά ουσιαστικά στη διδακτική της µετάφρασης.
Προκειµένου δε να ασχοληθούµε µε το ΒΜ∆ οφείλουµε να διευκρινίσουµε πως για
να είναι εφικτή η χρήση αυτού του µεθοδολογικού εργαλείου, χρησιµοποιούµε ένα
επικοινωνιακό µοντέλο της µετάφρασης. Εν προκειµένω, η θεώρηση της µετάφρασης
ως επικοινωνιακής πράξης κατέχει αξιωµατική θέση στην παρούσα εισήγηση και βάσει
αυτής θα αναλυθεί η µεταφραστική διαδικασία. Συνακόλουθα, αξιωµατικά υιοθετούµε
τους ακόλουθους ορισµούς:
-Συµβατικά ο µεταφραστής δρα πάνω στη λεκτική καταγραφή µιας επικοινωνιακής
πράξης, ανάµεσα στον συγγραφέα / οµιλητή και τους αναγνώστες / ακροατές στη Γ.Π.
και επιχειρεί να µεταφέρει, µε µια ξεχωριστή επικοινωνιακή πράξη, τις αντιληπτές
νοηµατικές αξίες σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες στη Γ.Σ..1
-Η µετάφραση είναι µια διαδικασία που σκοπό έχει να κατασκευάσει βάσει του
µοντέλου ενός κειµένου-πηγή, ένα κείµενο-στόχο του οποίου η πληροφόρηση θα είναι
–σε καθεµιά από τις διαστάσεις της: αναφορική, πραγµατολογική, γλωσσική και
υφολογική- όσο το δυνατό πλησιέστερη σε αυτήν που περιέχεται στο κείµενο-πηγή.2
Στο διδακτικό, λοιπόν, συγκείµενο µελετάµε το πρωτότυπο και το µετάφρασµα ως δύο
ξεχωριστές επικοινωνιακές πράξεις, των οποίων η συγκριτική ανάλυση και επεξεργασία
οδηγεί στην αξιολόγηση του µεταφραστικού αποτελέσµατος. Η εξαγωγή δε και
επεξεργασία του ΒΜ∆ δρα σε όλες τις φάσεις της µετάφρασης και της διδασκαλίας,
καθώς µας επιτρέπει να διαγνώσουµε το βαθµό της δυσκολίας του Κ.Π., να
ταξινοµήσουµε το προς µετάφραση υλικό, να υιοθετήσουµε µια διδακτική µέθοδο
κλιµακούµενης µεταφραστικής δυσκολίας, να συγκρίνουµε και να αναλύσουµε µε
αντικειµενικότητα (την περισσότερο δυνατή, βέβαια, γιατί πάντα µιλάµε για γλωσσικές
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πράξεις, όπου, ακόµα και σε αξιόπιστα µοντέλα, ο βαθµός µιας κάποιας αυθαιρεσίας
είναι αναπόφευκτος) τα µεταφράσµατα, να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα προς
επανατροφοδότηση (feedback) της διδασκαλίας µας.
Επιπλέον, χρησιµοποιώντας το υπό συζήτηση µοντέλο εξοπλίζουµε το µελλοντικό
επαγγελµατία µεταφραστή µε ένα χρήσιµο εργαλείο αξιολόγησης και σε δεύτερο χρόνο
κοστολόγησης της δουλειάς του.
Μετά από την εισαγωγική αυτή παρουσίαση του ΒΜ∆, µπορούµε να περάσουµε
στην πιο αναλυτική επεξεργασία του. Έχουµε, λοιπόν, το προς µετάφραση κείµενο, το
Κ.Π. και το κατατέµνουµε σε µεταφραστικές ενότητες. Αξιωµατικά, νοούµε ως
µεταφραστική ενότητα τη νοηµατική ενότητα, η οποία: « …δεν περιλαµβάνει
υποχρεωτικώς ένα µόνο γλωσσικό σηµείο, αλλά όσα απαρτίζουν ελάχιστη νοηµατική
ενότητα»3.
Ακολούθως, εξετάζουµε παραµέτρους του ΒΜ∆, ήτοι:
Ι. τον αριθµό των επιµέρους επιπέδων στα οποία εκφέρεται η µεταφραστική ενότητα,
Β.Μ.∆.:1-6.: σε πρώτο, δηλαδή, χρόνο εξάγουµε το ΒΜ∆1, που αφορά στον αριθµό
των επιπέδων (λεξιλογικό, µορφολογικό, συντακτικό, σηµασιολογικό, πραγµατολογικό,
υφολογικό) στα οποία εκφέρεται η κάθε ενότητα. Ούτως ειπείν, µια ενότητα που
απαιτεί επεξεργασία σε 3 επίπεδα έχει ΒΜ∆1: 3.
ΙΙ. το βαθµό ερµηνείας που απαιτεί το κάθε επίπεδο της µεταφραστικής ενότητας,
Β.Μ.∆.:1-3: αναλύεται συνακόλουθα ο παράγοντας που εδώ ονοµάζουµε ΒΜ∆2, που
άπτεται του βαθµού ερµηνείας του κάθε επιπέδου. Ακολούθως, αθροίζονται οι βαθµοί
δυσκολίας κάθε επιπέδου και διαιρούνται δια του αριθµού τους. Ο λόγος των δύο
αυτών βαθµών µας δίνει το ΒΜ∆2. Για παράδειγµα: µια ενότητα του πρωτοτύπου
κειµένου απαιτεί ανάλυση σε 5 επίπεδα και ο βαθµός ερµηνείας του καθενός από αυτά
υπολογίζεται ως εξής: Λ2, Μ1, Σ2, Σηµ2, Πρ2. Το άθροισµα του Β.Ε. (βαθµός
ερµηνείας) επιπέδων διηρηµένο δια του 5 µας δίνει ΒΜ∆2:1,8. Βεβαιότατα, αυτός ο
βαθµός αφορά στο µέσο βαθµό ερµηνείας που απαιτούν όλα τα εκφερόµενα επίπεδα.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως κάθε επίπεδο διαφοροποιείται, καθώς τα ανώτερα
γλωσσικά επίπεδα σαφώς και απαιτούν µεγαλύτερη µεταφραστική προσπάθεια. Εδώ,
όµως, επιχειρείται η εξαγωγή του µέσου ΒΜ∆, και για αυτό το λόγο συνυπολογίζουµε
τα γλωσσικά επίπεδα.
ΙΙΙ. η τρίτη παράµετρος του ΒΜ∆ αφορά στο σύστηµα της γλώσσας –στόχος, το οποίο
είτε επιτρέπει τη διατήρηση, είτε επιβάλλει τη µετατόπιση του τρόπου εκφοράς της
Μ.Ε., µε Β.Μ.∆.3: 1-2». Ο ΒΜ∆3 είναι και ο ευκολότερα εντοπίσιµος, παίρνει τιµές 12, όπου η µονάδα αφορά στη διατήρηση του τρόπου εκφοράς από τη γλώσσα-στόχος,
ενώ η τιµή 2 αφορά στην επιβεβληµένη µετατόπιση του τελευταίου.
Συνολικά, εν τέλει, ο συνολικός, µέσος Βαθµός Μεταφραστικής ∆υσκολίας µιας
ενότητας εξήχθη από το λόγο του αθροίσµατος των ΒΜ∆1, ΒΜ∆2 και ΒΜ∆3:
ΒΜ∆1+ΒΜ∆2+ΒΜ∆3 : 3 = ΒΜ∆.
Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία αξιολόγησης του ΒΜ∆ του πρωτοτύπου απαιτεί την
προσεκτική ανάλυση κάθε ενότητας του κειµένου. Παρόλα αυτά, στο βαθµό που το
γλωσσικό σύστηµα επιτρέπει την αντικειµενική αξιολόγηση των εκφράσεών του, η εν
λόγω
αξιολογική µέθοδος προσδίδει αντικειµενικότητα στον εντοπισµό των
δυσκολιών και της επεξεργασίας που προαπαιτεί το κείµενο-πηγή.
Μετά από αυτήν την παρουσίαση, µπορούµε να περάσουµε στη κειµενική
επεξεργασία ενός αποσπάσµατος από Κ.Π. στα ελληνικά. Είναι γνωστό πως η
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αντίστροφη µετάφραση, από τη µητρική γλώσσα προς την ξένη, ενέχει µεγαλύτερη
δυσκολία. Εν προκειµένω, δε, θα ασχοληθούµε µε ένα ιδιαίτερα δυναµικό κείµενο, που
είναι ειδικό και χαρακτηρίζεται ως νοµικό.
Σε πρώτο χρόνο µπορούµε να παρουσιάσουµε το K.Π. ως εξής:
Είδος κειµένου: νοµικό/θεωρητικό-κλάδος συνταγµατικού δικαίου.
Πηγή: ειδικό νοµικό περιοδικό και ειδική ιστοσελίδα.
Λειτουργία: πληροφοριακό για εξειδικευµένο κοινό.
Γλώσσα-Πηγή: ελληνικά, µεταφράστηκε στα αγγλικά για να δηµοσιευθεί στο
ξενόγλωσσο περιοδικό.
Ειδικά δε για τη λειτουργία του εν λόγω κειµένου, και αν ακολουθήσουµε την
κατηγοριοποίηση του Reiss4, που διακρίνει τα κείµενα σε πληροφοριακά, εκφραστικά
και λειτουργικά/ κλητικά, το Κ.Π. επιτελεί και τις τρεις λειτουργίες, απλώς
χαρακτηρίζεται εντονότερα από την πρώτη.
Μπορούµε τώρα να περάσουµε στην παρουσίαση ενός επιλεγµένου αποσπάσµατος
του εν λόγω κειµένου:
«Το δηµόσιο εν γένει, άρα και το Συνταγµατικό ∆ίκαιο ειδικότερα, έχει στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντός του την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, καθώς και τους µηχανισµούς ελέγχου
της άσκησης αυτής. Το Σύνταγµα ως εργαλείο οργάνωσης της δηµόσιας εξουσίας ταυτόχρονα
οριοθετεί αλλά και οριοθετείται από το πεδίο εφαρµογής, την επικράτεια επί της οποίας η
εξουσία αυτή ασκείται. Είναι συνεπώς σχεδόν αυταπόδεικτο ότι ο ρόλος και η φύση του
κράτους, η κατανοµή της εξουσίας µεταξύ των υποµονάδων του κράτους καθώς και µεταξύ του
κράτους και υπερκρατικών οργανισµών, ο ρόλος και η διάκριση των αρµοδιοτήτων µεταξύ
νοµοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών οργάνων, καθώς και η διατρέχουσα την άσκηση της
εξουσίας θεωρία δηµοκρατικής ή άλλης νοµιµοποίησης αποτυπώνονται στο συνταγµατικό
κείµενο, το τυπικό Σύνταγµα (αν και όπου υπάρχει), ταυτόχρονα, όµως, επηρεάζουν το
πραγµατικό Σύνταγµα, τον τρόπο δηλαδή που το νοµικό δέον µεταφράζεται σε πολιτικό
είναι.»5
Προτού εξάγουµε το ΒΜ∆ µπορούµε να προτείνουµε µια κειµενογλωσσολογική
ανάλυση του πρωτοτύπου, βάσει της θεωρίας των Tatilon , Hatim και Mason. Θα
αναλύσουµε, τοιουτοτρόπως, τόσο τη υφή, όσο και τη δοµή του κειµένου (δηλαδή τη
συνοχή και τη συνεκτικότητά του), αλλά επιπλέον την προθετικότητα, την
καταστασιακότητα, τη διακειµενικότητα και την πληροφορικότητά του. Ακολούθως,
προτείνεται να εξεταστούν οι ενδεχόµενες µεταφραστικές δυσκολίες, να εντοπιστεί η
καθοριστική πληροφορία, καθώς και το γλωσσικό µητρώο του κειµένου σε σχέση µε τις
υφολογικές συµβάσεις και επινοήσεις.
Για τις ανάγκες, µάλιστα, της επεξεργασίας µας, θα παρουσιαστεί σε αυτό το
σηµείο το κείµενο µε µορφή Θέµα και Ρήµα ( η σηµαντικότερη πληροφορία- το Θέµακαι ακολούθως τα συµπληρωµατικά, διευκρινιστικά στοιχεία-το Ρήµα). Η προκείµενη,
δε, παρουσίαση του κειµένου µας επιτρέπει να διακρίνουµε αυτό που η Baker καλεί
“information flow”, τη ροή δηλαδή των πληροφοριών6.Υπό το πρίσµα αυτής της
εξέτασης έχουµε το ακόλουθο σχήµα, από το οποίο προκύπτουν και οι µεταφραστικές
ενότητες:
ΜΕ1
ΜΕ2

Το δηµόσιο εν γένει, άρα και το Συνταγµατικό ∆ίκαιο ειδικότερα,
έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του την άσκηση της δηµόσιας
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εξουσίας,
ΜΕ3 καθώς και τους µηχανισµούς ελέγχου της άσκησης αυτής.
ΜΕ4 Το Σύνταγµα ως εργαλείο οργάνωσης της δηµόσιας εξουσίας ταυτόχρονα
οριοθετεί
ΜΕ5
αλλά και οριοθετείται από το πεδίο εφαρµογής, την επικράτεια επί της
οποίας η εξουσία αυτή ασκείται.
ΜΕ6 Είναι συνεπώς σχεδόν αυταπόδεικτο
ΜΕ7
ότι ο ρόλος και η φύση του κράτους, η κατανοµή της εξουσίας µεταξύ
των υποµονάδων του κράτους,
ΜΕ8 καθώς και µεταξύ του κράτους και υπερκρατικών οργανισµών,
ΜΕ9
ο ρόλος και η διάκριση των αρµοδιοτήτων µεταξύ νοµοθετικών,
εκτελεστικών και δικαστικών οργάνων
ΜΕ10 καθώς και η διατρέχουσα την άσκηση της εξουσίας θεωρία
δηµοκρατικής ή άλλης νοµιµοποίησης
ΜΕ11 αποτυπώνονται στο συνταγµατικό κείµενο, το τυπικό Σύνταγµα (αν και
όπου υπάρχει),
ΘΕΜΑ (οι ΜΕ 11 και 12 αποτελούν το Θέµα/ την κύρια πληροφορία του
αποσπάσµατος)
ΜΕ12 ταυτόχρονα, όµως, επηρεάζουν το πραγµατικό Σύνταγµα,
ΜΕ13 τον τρόπο δηλαδή που το νοµικό δέον µεταφράζεται σε πολιτικό είναι.
Η ροή πληροφοριών στο εν λόγω απόσπασµα επιτυγχάνεται µέσω της συνοχής και
της συνεκτικότητας, καθώς η συντάκτρια του κειµένου χρησιµοποιεί, όπως βλέπουµε
µε την υπογράµµιση, συνοχικούς και συνεκτικούς δεσµούς. Ο λόγος είναι σύνθετος και
δυναµικός, καθώς και µακροσκελής. Μάλιστα η δυσκολία του συγκεκριµένου
αποσπάσµατος έγκειται τόσο στην ιδιαιτερότητα του νοµικού λόγου, όσο και στο
ιδιαίτερο γλωσσικό ύφος της συνταγµατολόγου που το συνέταξε. Επιπλέον, µπορούµε
να παρατηρήσουµε για το γλωσσικό ύφος πως «όταν αναλύουµε ένα κείµενο,
οφείλουµε να λαµβάνουµε υπόψη το ύφος και το γλωσσικό µητρώο του παραγωγού,
καθώς και τους διάφορους πραγµατολογικούς παράγοντες που διέπουν την παραγωγή
του. Για παράδειγµα, προκύπτει το θέµα της κοινωνικής απόστασης, ως οι κοινωνικοί
ρόλοι που υιοθετεί ο παραγωγός κειµένου, για να δηµιουργήσει µια συγκεκριµένη
σχέση ανάµεσα σε αυτόν και τον αποδέκτη»7.
Εν προκειµένω, το γλωσσικό µητρώο που χρησιµοποιείται είναι επιτυχηµένο και
κατάλληλο για την επικοινωνιακή περίσταση, ενώ παράλληλα προσδίδει δυναµισµό στο
κείµενο. Η συντάκτρια απευθύνεται σε εξειδικευµένο κοινό, πληροφοριακά, η
απόσταση ποµπού-δέκτη δεν είναι µεγάλη, η µακροσκελής και ίσως φορτική για το µηειδικό αναγνώστη παράγραφος και οι όροι ενδείκνυνται και επιβάλλονται τελικά από
τον τύπο του κειµένου. Ας µην ξεχνάµε πως, όπως παρατήρησε και ο Newmark, «η
νοµική γλώσσα επιχειρεί να οριοθετήσει αυστηρά και συγκεκριµένα τις κοινές λέξεις»8.
Οι λέξεις, δηλαδή, που σε πρώτο επίπεδο µας φαίνονται κοινές, στο αυστηρό νοµικό
συγκείµενο, προσλαµβάνουν ειδικό βάρος και ορολογική σηµασία. Επιπλέον, το εν
λόγω απόσπασµα το πήραµε από ένα κείµενο του κλάδου του συνταγµατικού δικαίου,
που τυπικά και ουσιαστικά, είναι από τους πλέον θεωρητικούς και αναλυτικούς
νοµικούς κλάδους και συνεπώς αποτελεί προνοµιακό πεδίο για πιο «φιλολογικής υφής»
κείµενα σε σχέση µε πιο άκαµπτους δικαιϊκούς κλάδους.

7
8

Hatim και Mason, σελ.22
στο Gémar, Jean-Claude, σελ.91.

4

Πιο συγκεκριµένα, δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούµε πως τέτοιου είδους και
τύπου κείµενα συχνότατα αποτελούν υβρίδια, καθώς χαρακτηρίζονται από πολυεπίπεδο
γλωσσικό µητρώο, εµπεριέχοντας γλωσσικά στοιχεία και από άλλους δικαιϊκούς
κλάδους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικού τους κλάδου και περίπλοκο
λογοτεχνικό ύφος. Ο εξειδικευµένος αναγνώστης κειµένων περί συνταγµατικού
δικαίου, λοιπόν, το κοινό-στόχος δηλαδή του συγκεκριµένου κειµένου δύναται, έτσι
όπως συνέχονται οι κειµενικοί παράγοντες, να αναγνωρίσει το ιδιαίτερο ύφος του
συνταγµατολογικού κειµένου. Πολλά εξαρτώνται από το δικαιϊκό περικείµενο του
κειµένου, που εν προκειµένω είναι θεωρητικό νοµικό κείµενο, «το οποίο είναι
περισσότερο «λογοτεχνικό και λιγότερο πληροφοριακό-πραγµατολογικό» και
χαρακτηρίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από τα άλλα νοµικά κείµενα, από αυτό που ο
Gémar όρισε ως «πολυφωνία». Τα συγκεκριµένα κείµενα, εν γένει, τα ακαδηµαϊκά
νοµικά δηλαδή, χαρακτηρίζονται ως πολυφωνικά, καθώς «χαρακτηρίζονται από µια
µεγάλη ποικιλία πηγών και µέσων έκφρασης του νοµικού λόγου. Η µορφή τους µπορεί
να διαφοροποιείται, όπως και το ύφος τους. Στα όρια του, ένα τέτοιο κείµενο είναι ένα
λογοτεχνικό έργο που τείνει προς την τέχνη.»9
Η µεταφραστική µας, λοιπόν, προσέγγιση, δε µπορεί να στηρίζεται, απλά, στην
επίτευξη µιας «λειτουργικής ισοδυναµίας». Το εν λόγω κείµενο απευθύνεται σε πρώτο
χρόνο στην επιστηµονική κοινότητα και θεωρείται ανωτέρου επιπέδου. Ο µεταφραστής
οφείλει να λαµβάνει υπόψιν το ίδιο το κείµενο, το συγγραφέα, τη µορφή και τις
υφολογικές επιλογές. Συνεπώς, η ευθύνη του είναι επιστηµονική και αρκετά υψηλή.
Επιπλέον, ο µεταφραστής σε αυτήν την περίπτωση δε µπορεί να αγνοεί την
προσωπικότητα του συντάκτη. Πρωταρχικό του µέληµα είναι η µετάδοση του
περιεχοµένου µε κάθε δυνατή προσπάθεια τήρησης των µεθόδων µετάδοσης του
µηνύµατος που χρησιµοποιεί ο συντάκτης. Έχει, εξάλλου, αποδειχθεί πως η δοµή, η
διάρθρωση ενός κειµένου, αντανακλούν τον προσωπικό τρόπο δόµησης της σκέψης του
συντάκτη.
Μετά από όλες αυτές τις παρατηρήσεις µπορούµε να επιστρέψουµε στην εξέταση
του ΒΜ∆. Ακολούθως παρατίθεται ο πίνακας όπου παρουσιάζεται ο µέσος ΒΜ∆ κάθε
Μ.Ε.:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1.Το δηµόσιο εν γένει, άρα και το
Συνταγµατικό ∆ίκαιο ειδικότερα,
2.έχει στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντός του την άσκηση της
δηµόσιας εξουσίας,
3.καθώς και τους µηχανισµούς
ελέγχου της άσκησης αυτής.
4.Το Σύνταγµα ως εργαλείο
οργάνωσης της δηµόσιας εξουσίας
ταυτόχρονα οριοθετεί
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5.αλλά και οριοθετείται από το
πεδίο εφαρµογής, την επικράτεια
επί της οποίας η εξουσία αυτή
ασκείται.
6. Είναι συνεπώς σχεδόν
αυταπόδεικτο
7. ότι ο ρόλος και η φύση του
κράτους, η κατανοµή της εξουσίας
µεταξύ των υποµονάδων του
κράτους
8. καθώς και µεταξύ του κράτους
και υπερκρατικών οργανισµών
9. ο ρόλος και η διάκριση των
αρµοδιοτήτων µεταξύ νοµοθετικών,
εκτελεστικών και δικαστικών
οργάνων
10. καθώς και η διατρέχουσα την
άσκηση της εξουσίας θεωρία
δηµοκρατικής ή άλλης
νοµιµοποίησης
11. αποτυπώνονται στο
συνταγµατικό κείµενο, το τυπικό
Σύνταγµα (αν και όπου υπάρχει),
12. ταυτόχρονα, όµως, επηρεάζουν
το πραγµατικό Σύνταγµα
13. τον τρόπο δηλαδή που το
νοµικό δέον µεταφράζεται σε
πολιτικό είναι
Συνολικός ΒΜ∆ κειµένου:
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Είναι φανερό πως η πολύπλοκη αυτή διαδικασία αξιολόγησης του ΒΜ∆ του
πρωτοτύπου απαιτεί την προσεκτική ανάλυση κάθε ενότητας του κειµένου. Παρόλα
αυτά, στο βαθµό που το γλωσσικό σύστηµα επιτρέπει την αντικειµενική αξιολόγηση
των εκφράσεών του, η εν λόγω αξιολογική µέθοδος προσδίδει αντικειµενικότητα στον
εντοπισµό των δυσκολιών και της επεξεργασίας που προαπαιτεί το κείµενο-πηγή.
Βεβαιώνεται από την εξέταση αυτού του παραδείγµατος πως ο µεταφραστής ενός
τέτοιου κειµένου, καθίσταται εν δυνάµει ένας µαθητευόµενος νοµογλωσσολόγος. Το
υπό εξέταση κείµενο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό µεταφραστικής δυσκολίας,
καθώς η πρώτη κιόλας παράγραφος του χαρακτηρίζεται µε τιµή πάνω από το 2 και θα
µπορούσε να δοθεί σε φοιτητές τελευταίων ετών. Απαιτεί πολυεπίπεδη ερµηνεία και
νοµικές γνώσεις (για παράδειγµα το νοµικό «δέον» και το πολιτικό «είναι» λόγω της
διακειµενικής εδώ αναφοράς στην ορολογία του γερµανικού συνταγµατισµού
µεταφράζονται στην αγγλική µε τους γερµανικούς όρους “Sein” και “Sollen”
αντίστοιχα, γεγονός που θέτει µεγάλη δυσκολία και δη πραγµατολογική, στον
υποψήφιο µεταφραστή).
∆ιαδικαστικά, αφού περατωθεί ο υπολογισµός της µεταφραστικής δυσκολίας του
Κ.Π. , και δοθεί αυτό προς µετάφραση, ακολουθεί ο υπολογισµός της µεταφραστικής
προσπάθειας. αξιολόγηση της µεταφραστικής προσπάθειας. Συγκεκριµένα, η πρώτη
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διαδικασία αφορά στο κείµενο-πηγή, ενώ η δεύτερη πραγµατεύεται το κείµενο- στόχος:
: «Παρατηρούµε πως ο βαθµός µεταφραστικής δυσκολίας προσδιορίζεται στο
πρωτότυπο κείµενο, συσχετίζεται, συνεπώς, µε τη γλώσσα- πηγή. Αντίθετα, ο βαθµός
µεταφραστικής προσπάθειας αφορά το µετάφρασµα, συσχετίζεται, συνεπώς, µε τη
γλώσσα-στόχος. Η δε µετάβαση από το βαθµό µεταφραστικής δυσκολίας στο βαθµό
µεταφραστικής προσπάθειας συνιστά αυτή ταύτη τη µεταφραστική διαδικασία.»10.
Συµπερασµατικά, η όλη αξιολογική προσπάθεια σχετίζεται µε ένα αδιάκοπο «πήγαινεέλα» ανάµεσα σε πρωτότυπο και µεταφράσµατα, που σκοπό έχει τόσο την
αντικειµενική αξιολόγηση της µεταφραστικής πράξης, όσο και τον εντοπισµό των
δυσκολιών, την προσεκτική επεξεργασία των λανθασµένων επιλογών και εν γένει τη
βελτίωση της διδακτικής µεθοδολογίας.
Για παράδειγµα, εδώ µπορούµε να αξιολογήσουµε τη µεταφραστική προσπάθεια
που καταβλήθηκε κατά τη µετάφραση κάποιων Μ.Ε., ως ακολούθως:
«….αποτυπώνονται στο συνταγµατικό κείµενο, το τυπικό Σύνταγµα (αν και όπου
υπάρχει), ταυτόχρονα, όµως, επηρεάζουν το πραγµατικό Σύνταγµα, τον τρόπο
δηλαδή που το νοµικό δέον µεταφράζεται σε πολιτικό είναι.»

«…are all depicted on the typical Constitution (if there is one) and simultaneously
affect the real Constitution, namely the way that the legal “Sollen” is translated
into the political “Sein”.»
Με µια επιφανειακή αξιολόγηση του µικρού αυτού δείγµατος, παρατηρούµε πως ο
µεταφραστής του κειµένου αντιλήφθηκε, κυρίως, το πνεύµα του κειµένου,
επεξεργάστηκε τους όρους και απέδωσε το ύφος του κειµένου κατά αποτελεσµατικό
τρόπο.
Στα πλαίσια, βέβαια, της παρούσας εισήγησης γίνεται απλά στοιχειώδης αναφορά
στο δεύτερο αυτό στάδιο αξιολόγησης, καθώς κύριο µέληµα υπήρξε η συζήτηση του
ΒΜ∆. Ο Βαθµός Μεταφραστικής Προσπάθειας αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, την ίδια
διαδικασία (της κατάτµησης σε ΜΕ, υπολογισµού του Συντελεστή Μεταφραστικής
Προσπάθειας σε σχέση µε το πρωτότυπο11, ανάλυσης και αξιολόγησης των
µεταφρασµάτων) µε ανάδροµη φορά, από το Κ.Σ. στο Κ.Π.. Εν ολίγοις, η
µεταφραστική προσπάθεια υπολογίζεται σε κλίµακα τιµών 0-5 (όπου η µηδενική τιµή
αφορά στην απουσία µετάφρασης ή στην ολοσχερώς ανεπιτυχή ερµηνεία και η µέγιστη
τιµή αφορά στην περίπτωση επιτυχούς και προσαρµοσµένης στους κανόνες της Γ.Σ. και
της τυπολογίας του κειµένου µετατόπισης).Η προκείµενη αξιολογική διαδικασία
οδήγησε στον έλεγχο µεταφραστικής προσπάθειας ανά επίπεδο λόγου και συνολικά στη
βαθµολόγηση του µεταφράσµατος σε κλίµακα 0-10.
Σε µια τέτοια δε ανάλυση, αξίζει να επισηµάνουµε αξίζει να επισηµάνουµε τη σηµασία
του διπλού ελέγχου του κειµένου-στόχος όπως τον ορίζει ο Tatilon: α. αντιπαραβολή
του κειµένου-πηγή σε σχέση µε το κείµενο-στόχος (έλεγχος µεταφοράς της
πληροφορίας) και β. εκ νέου ανάγνωση του κειµένου-στόχος (έλεγχος διατύπωσης)12.
Γεγονός είναι ότι µια τέτοια προσέγγιση, όπως αυτή που επιχειρήθηκε εδώ, των
προς διδασκαλία κειµένων και των κειµένων στη γλώσσα- στόχο είναι εξαιρετικά
χρηστική, καθώς δύναται να εφαρµοσθεί σε όλους τους τύπους κειµένων. Επιπλέον,
αφ’ης της εφαρµογής της για πρώτη φορά από το διδάσκοντα, η συγκεκριµένη µέθοδος
είναι εφεξής εύκολα εφαρµόσιµη, ενώ η επιµελής ανάλυση όλων των γλωσσικών
10

Μπατσαλιά/ Σελλά-Μάζη, σελ.225
ό.π., σ.226-227.
12
Tatilon, σ.135.
11

7

επιπέδων προσδίδει αντικειµενικότητα, αξιοπιστία και ευελιξία στο διδακτικό έργο.
Επιπλέον, εκ παραλλήλου «ο βαθµός µεταφραστικής δυσκολίας συνεισφέρει έτσι στην
επιλογή κειµένων, αλλά και στη διαβάθµιση αυτών (progression) ως προς τις
απαιτούµενες µεταφραστικές ικανότητες.».13
Συνεπώς, µια τέτοια µεθοδολογία, επικοινωνιακή, χρησιµεύει σε µεγάλο βαθµό στο
σχεδιασµό διδακτικού υλικού, επειδή ουσιαστικά βασίζεται στη µεγάλη µεταφραστική
αλήθεια ότι «τα διαφορετικά είδη κειµένων φαίνεται να θέτουν διαφορετικές
απαιτήσεις στο µεταφραστή, µε συγκεκριµένους δοµές και τύπους να είναι σηµαντικά
απαιτητικότεροι από άλλους.»14
Στην προκείµενη περίπτωση το Κ.Π. ήταν ένα κείµενο υβρίδιο για τους λόγους που
αναλύσαµε παραπάνω. Τέτοιου είδους κείµενα αποτελούν πρώτης τάξης υλικό για
προχωρηµένου επιπέδου φοιτητές της µετάφρασης, (σε δεύτερο χρόνο και της Νοµικής,
στο πλαίσιο της νοµογλωσσολογίας) και δη σε ένα κλάδο που προσφέρεται για
µετάφραση, καθώς συνδυάζουν α) την υβριδική φύση του γλωσσικού µητρώου, β) τις
εναλλαγές των τύπων και λειτουργιών, γ) τα αντιπαρατιθέµενα είδη λόγου, δ) τις
απροσδόκητες κειµενικές δοµές που αποκλίνουν από τις συµβάσεις και ε) την
υφολογικά χαρακτηρισµένη δοµή.
Τελικά, όσο και αν φαίνεται χρονοβόρο και απαιτητικό, ένα τέτοιο µοντέλο είναι
εξαιρετικά λειτουργικό για το µεταφρασεολόγο, τον επαγγελµατία µεταφραστή, το
διδάσκοντα και το διδασκόµενο. Καθώς δε ο κλάδος της Επιστήµης της Μετάφρασης
συχνά βάλλεται από προσεγγίσεις τύπου «ένας ικανός χρήστης της γλώσσας και
γνώστης του σχετικού γνωστικού αντικειµένου αντικαθιστά επάξια το µεταφραστή»,
οφείλουµε να εξοπλιστούµε ως δάσκαλοι και µαθητευόµενοι, γνωρίζοντας εκ βαθέων
τη τεράστια σηµασία της Μεταφρασεολογίας, µε όλο το απαραίτητο γνωστικό και
αξιολογικό υπόβαθρο, όχι για να «δικαιολογήσουµε» την επιστήµη µας, αλλά για να
προετοιµάσουµε µεταφραστές ικανούς να αντεπεξέλθουν όχι µόνο στις κειµενικές
απαιτήσεις, αλλά και σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό και δύσκολο, όπου συχνά θα
κληθούν να υπερασπισθούν το ρόλο τους και να αποδείξουν την ικανότητα και την
απόδοσή τους.
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