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Με τις γλώσσες του κόσμου να αριθμούν, σήμερα, πάνω από επτά χιλιάδες, η 

μελέτη των λογοτεχνικών ή οποιονδήποτε άλλων κειμένων σε μετάφραση 

αποτελεί αδιαμφησβήτητη ανάγκη ακόμα και για τους πιο ταλαντούχους 

πολύγλωσσους και γλωσσολόγους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν, που η 

Θεωρία και οι Σπουδές της Μετάφρασης αναπτύσσονται ραγδαία και 

συμπεριλαμβάνονται, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, στα προγράμματα των 

τμημάτων των Σπουδών Λογοτεχνίας παγκοσμίως.  

 

Γι’ αυτό το λόγο, και προτού στραφώ στην μεταφραστική μου ενασχόληση με την 

ποίηση του Ανδρέα Γεωργαλλίδη, θα παραθέσω μια πάρα πολύ σύντομη ιστορική 

αναδρομή, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ούτως ώστε να εξηγηθεί o τρόπος 

με τον οποίο τα ιστορικά, ιδεολογικά και αισθητικά συμφραζόμενα μιας εποχής 

επηρεάζουν την προσέγγιση που υιοθετεί ο μεταφραστής απέναντι στο 

πρωτότυπο κείμενο αλλάζοντας συνεπώς – μερικές φορές ριζικά – το αποτέλεσμα 

της μετάφρασης. 
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Ήδη από την προ Χριστού περίοδο, όταν οι Ρωμαίοι αποκτούν την ανάγκη 

αξιοποίησης των Αρχαίων Ελληνικών έργων, αναπτύσσεται όχι μόνο η πρακτική 

αλλά και η Θεωρία της μετάφρασης. Ο Ρωμαίος φιλόσοφος, πολιτικός, δικηγόρος 

και ρήτορας Κικέρωνας, που έζησε από το 106 μέχρι το 43 π.Χ., καθιερώνει τις 

βασικές αρχές της μετάφρασης, η οποία, λίγο πολύ, κατανοείται σαν μια μορφή 

πολιτιστικού ιμπεριαλισμού. Προτεραιότητα δεν είναι η όποια πιστότητα ή ο 

σεβασμός στο πρωτότυπο αλλά η απόδοση του νοήματος στη γλώσσα του 

μεταφραστή με έναν τρόπο «φυσικό», δημιουργώντας την εντύπωση ή την 

ψευδαίσθηση ότι το μεταφρασμένο κείμενο δεν υπέστη ποτέ καμία μετάφραση, 

αλλά ότι είχε γραφεί στην δεύτερη γλώσσα εξαρχής.  

 

Ο Άγιος και διανοούμενος Ιερώνυμος (ο οποίος μετέφρασε την Ελληνική Βίβλο 

στα Λατινικά τον 5ο αιώνα μ.Χ.), γράφει ότι «ο μεταφραστής αντιμετωπίζει το 

νόημα του πρωτοτύπου ωσάν να είναι παγιδευμένο ή φυλακισμένο, και το οποίο 

(νόημα), ο μεταφραστής εμφυτεύει στην δική του γλώσσα με την ισχύ και τον 

ετσιθελισμό του κατακτητή».1 Μέχρι και την εποχή της Αναγέννησης που 

απλώνεται από τον 15ο μέχρι και τον 17ο αιώνα, και παρόλη τη στροφή στον 

κλασικό πολιτισμό και τον θαυμασμό που απολάμβαναν οι κλασικές γλώσσες 

και τα κλασικά κείμενα, η νοοτροπία όσον αφορά στη μετάφραση ακολουθεί ως 

επί το πλείστον, αυτή την πρώτη θεωρία μετάφρασης βασισμένη στις αρχές του 

Κικέρωνα. 

 

Αυτή η νοοτροπία αλλάζει ριζικά γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα με την εμφάνιση 

του κινήματος του Ρομαντισμού, μέσα στο οποίο οι έννοιες της αυθεντικότητας 

και της πνευματικής ιδιοκτησίας εξασφαλίζουν τον απόλυτο σεβασμό στη φύση 

και τις ιδιαιτερότητες του πρωτότυπου κειμένου. Ο φιλόσοφος, γλωσσολόγος, 

διπλωμάτης και μεταφραστής Βίλχελμ φον Χούμπολτ (1767-1835), επισημαίνει ότι 

«οι ασάφειες οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο και οι οποίες είναι 

αναπόσπαστο μέρος του χαρακτήρα και της φύσης του έργου, θα πρέπει να 

διατηρούνται και στη μετάφρασή του».2 Μια τέτοια προσέγγιση όμως, συχνά 

οδηγεί στην αυστηρή και συντηρητική θέση η οποία αξιώνει ότι η μετάφραση 

είναι κάτι το αδύνατο, δηλαδή, δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί. Ξεγελάμε τον 

εαυτό μας όταν νομίζουμε ότι ένα κείμενο αποδίδεται σε μετάφραση με ακρίβεια. 

Είναι σε συνάφεια με αυτή τη λογική που έχουν διατυπωθεί στερεότυπες πλέον 

θέσεις, όπως: «καμία μετάφραση δεν είναι τόσο καλή όσο το πρωτότυπο», «η 

μετάφραση περιέχει μίαν παραδοξότητα», «ο μεταφραστής είναι προδότης», κλπ.  

 

 
1 Βλ. Hugo Friedrich, “On the Art of Translation”. Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to 

Derrida, eds. Rainer Schulte and John Biguenet. Chicago: University of Chicago Press, 1992, p.12. 

2 Βλ. John Dryden, “On Translation”. Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, 
eds. Rainer Schulte and John Biguenet. Chicago: University of Chicago Press, 1992, p.16. 
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Μία πιο μετριοπαθής αξίωση αλλά μέσα στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι μια 

μετάφραση είναι μόνο μία κατά-προσέγγιση απόδοση του πρωτοτύπου και ότι στη 

μετάφραση χάνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό σε ένα βαθμό είναι αλήθεια, 

και ειδικότερα όταν πρόκειται για την μετάφραση ενός ποιήματος. Κάτι που 

ξεχωρίζει την ποίηση από την πεζογραφία είναι, ακριβώς, ότι στην ποίηση, η 

σχέση μεταξύ μορφής ή φόρμας (δηλαδή, του ποιητικού μέτρου, του ρυθμού, της 

ενδεχόμενης ομοιοκαταληξίας, της συγκεκριμένης σύνταξης, της χρήση των 

σημείων στίξης , κ.λπ) από τη μία πλευρά, και του νοήματος, από την άλλη, είναι 

πολύ πιο ισχυρή. Άρα, μπορεί κάποιος να μεταφράσει με περισσότερη ακρίβεια 

το νόημα θυσιάζοντας το ρυθμό και την ενέργεια του ποιήματος ή, αντίστροφα, 

μπορεί να επιλέξει μία πιο πιστή απόδοση του ρυθμού, θυσιάζοντας, σε κάποιο 

βαθμό, την εννοιολογική υπόστασή του.  

 

Το τι αλλάζει όμως, με το τέλος του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, είναι η 

ιδεολογική ματιά με την οποία αντιμετωπίζεται η πρόκληση της μετάφρασης. Με 

άλλα λόγια, αντί να θρηνούμε τον χαμό μίας κατά τα άλλα άπιαστης έννοιας 

όπως είναι το απόλυτο ή το αυθεντικό νόημα του πρωτότυπου κειμένου, 

γιορτάζουμε τη μετάφραση σαν τη διαδικασία μέσα από την οποία το πρωτότυπο 

όχι μόνο δεν χάνει αλλά κερδίζει καθώς και σαν την ευκαιρία να γεννηθούν 

καινούριες ιδέες και νοήματα σε έναν «τρίτο χώρο», αυτόν της κίνησης και της 

μεταβολής παρά της στατικότητας, και διαφορετικό και από τη μία και από την 

άλλη γλώσσα. Αυτή η θέση, η οποία αδιαμφησβήτητα πρόσκειται στους 

ιδεοχώρους του μεταμοντερνισμού και του μεταδομισμού, συνεπάγεται την 

παραδοχή ότι κάθε κείμενο κερδίζει με κάθε ανάγνωσή του. Αυτές οι προτάσεις ή 

υποθέσεις, μας οδηγούν, συνεπώς, στην αδιαμφισβήτητη αρχή ότι κάθε 

μεταφραστική προσέγγιση παραμένει άρρηκτα δεμένη με την τέχνη της 

ερμηνευτικής. Αυτό απλά σημαίνει, ότι η ανάγνωση δεν αποτελεί την εκσκαφή 

ενός καλά κρυμμένου, μοναδικού νοήματος, αλλά την έννοια του αναγνώστη.  

 

Όπως εξηγεί ο Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ στο θεμελιώδες του έργο Αλήθεια και 

Μέθοδος που δημοσιεύθηκε το 1960, η ερμηνεία ενός κειμένου βασίζεται σε μια 

διαλογική σχέση μεταξύ του κόσμου του κειμένου από τη μία (απουσία των 

όποιων προθέσεων του συγγραφέα), και του κόσμου του αναγνώστη από την 

άλλη. Ο δεύτερος, δηλαδή ο κόσμος του αναγνώστη, αποτελεί ένα κράμα των 

εμπειριών του, του μορφωτικού του επιπέδου, των ιδεολογικών του θέσεων και 

του συναισθηματικού του υποβάθρου. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε, ότι ο 

μεταφραστής είναι ένας αναγνώστης. Υπό μίαν οντολογική έννοια, λοιπόν, η 

μετάφραση αποτελεί ανάγνωση, η οποία εξ’ ορισμού προϋποθέτει και εμπεριέχει 

το στοιχείο της υποκειμενικότητας.  

 

Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι ο Γκάνταμερ δεν ασπάζεται την απόλυτη 

σχετικότητα ή τον μηδενισμό. Δηλαδή, η θεωρία της ερμηνευτικής δεν 

συνεπάγεται ότι όλες οι αναγνώσεις – άρα όλες οι ερμηνείες – είναι οι ίδιες, ή ότι 
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είναι εξίσου καλές. Οι μεταφραστές, ωστόσο, αξίζουν, πιστεύω, να θεωρούνται 

άριστοι αναγνώστες του κειμένου που μεταφράζουν, όχι γιατί αυτοί – και όχι 

άλλοι – ξεκλειδώνουν το απόλυτο νόημα του κειμένου, αλλά γιατί η δική τους 

ερμηνεία είναι αποτέλεσμα πολλής δουλειάς και ενδελεχούς μελέτης. Αυτό 

ισχύει, σε πρώτο στάδιο, λόγω της άριστης γνώσης τους στις συγκεκριμένες 

γλώσσες (λεξιλόγιο, γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες) αλλά και στα 

άγραφα, κοινωνικά κωδικοποιημένα νοήματα των γλωσσών με τις οποίες 

δουλεύουν. Πιο σημαντικό από αυτά όμως, είναι η εξαιρετικά στενή ανάγνωση 

που διεξάγουν, η εμβάθυνση στον εννοιολογικό χώρο ενός κειμένου, αλλά και η 

ιδιαίτερη προσοχή που δίνουν στη γλώσσα και τη μορφή. 

 

Η διαλογική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον αναγνώστη-μεταφραστή 

και την ποιητική γραφή του Ανδρέα Γεωργαλλίδη, είναι γεμάτη δυσκολίες, 

εμπόδια και παγίδες. Καταρχήν, η επιγραμματικότητα των ποιημάτων – και για 

να παραμείνω στο πνεύμα του ποιητή θα αναφέρομαι, στο εξής, στα ποιήματα ως 

«αντι-στίχους» – είναι εντελώς δυσανάλογη με τη «βαρύτητα» του περιεχομένου 

τους και, συνεπώς, της δυσκολίας που παρουσιάζουν στη μετάφρασή τους. Με την 

ολοκλήρωση αυτής της μετάφρασης οφείλω να παραδεχθώ πως παραμένω 

έκπληκτος αλλά και γοητευμένος με την πολυπλοκότητα, το βάθος και την 

κομψότητα αυτών των «αντι-στίχων», ίσως το καλύτερο δείγμα δουλειάς του 

Γεωργαλλίδη μέχρι σήμερα· καλύτερο υπό την έννοια της συμπύκνωσης της 

ποιητικής φόρμας και ταυτόχρονα της φιλοσοφικής απελευθέρωσης η οποία 

επιτρέπει το ποιητικό παιχνίδισμα με το ανέκφραστο μέσα στους χειροπιαστούς 

χώρους της σιωπής και της απουσίας που είναι για τον Γεωργαλλίδη – οντολογικά 

και εννοιολογικά – τόσο σημαντικές όσο και η φυσική υπόσταση των λέξεων, των 

στίχων και των νοημάτων.  

 

Οι «αντι-στίχοι» αυτοί επιδεικνύουν όχι μόνο τη διαχρονικά έντονη φιλοσοφική 

διάθεση του ποιητή αλλά και την ωριμότητα στην ποιητική του έκφραση. Ο 

Γεωργαλλίδης παίζει με τη γλώσσα επιδέξια και κάποτε «ενοχλητικά», 

τεντώνοντάς την και σπρώχνοντάς την στα άκρα, με σκοπό να δείξει όχι μόνο τις 

δυνατότητες αλλά και τα όριά της. Η έκταση και η ένταση αυτής της κίνησης προς 

τα όρια της γλώσσας και της λογικής – φιλοσοφική κληρονομιά του ποιητή από 

την πολύχρονη μελέτη του έργου του Αυστριακού φιλοσόφου της Γλώσσας 

Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν – καθιστά τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή σχεδόν 

«αποκαλυπτική». Οι «αντι-στίχοι» στο βιβλίο αυτό μας επιτρέπουν να 

φανταστούμε την εμπειρία της αποκάλυψης σε επίπεδο γλωσσικό, μορφολογικό 

και λογικό.  

 

Ο αναγνώστης είναι δυνατό να εκτιμήσει τις επίμονες αναφορές του ποιητή στις 

σιωπές και στις σκιές αλλά και στην έντονη — έστω διαισθητική — του επιθυμία 

για ήχο και φως. Αυτό είναι κάτι που ο ποιητής αναγνωρίζει, ειδικά, όταν μας 

υπενθυμίζει ότι βαδίζει «στο χώρο των αφαιρέσεων» μέσα στον οποίο πρώτα απ’ 
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όλα ο ίδιος αυτοπροαφαιρείται. Τόσο η φόρμα όσο και το περιεχόμενο των «αντι-

στίχων» είναι το αποτέλεσμα μίας αφαιρετικής άσκησης, η οποία επιτυγχάνεται 

μέσω συχνών αναφορών στο «λίγο», μία τόσο δύσκολη λέξη για να μεταφράσει 

κανείς χωρίς να την υποβαθμίσει σε έναν απλό ποσοτικοποιητή. Ο ποιητής 

επιτυγχάνει να μετατρέψει την εξαρτώμενη επιρρηματική λέξη («λίγο») σε 

ουσιαστικό («το λίγο»). Η σχεδόν απελπισμένη του κραυγή για όλο και λιγότερο, 

εκφράζεται, ίσως, καλύτερα εδώ: «λίγο περισσότερο ‘λίγο’ σας παρακαλώ».  

 

Παρόλα αυτά, με τη χρήση των οριστικών άρθρων και των κτητικών επιθέτων, η 

(αντι)ποίηση του Γεωργαλλίδη επαναπροσγειώνεται μέσω μίας 

συγκεκριμενότητας που προδίδει, την ίδια στιγμή, την πιο οικεία αλλά και 

διακριτική αυτοβιογραφικότητα: «οι σταγόνες», «αυτός ο χορός», «le Penseur», «ο 

κρύος καφές» και «το βαρύ βιβλιοπωλείο στο Παρίσι», «αυτή η θάλασσα», «ο 

γκρίζος ποταμός», «η Τρακταριανή σκάλα» και «το νερό μου». 

 

Σε κάθε έναν από αυτούς τους «αντι-στίχους», ο Γεωργαλλίδης φτιάχνει εικόνες 

και τοπία των οποίων η σουρεαλιστική διάθεση (π.χ. «ένα οικόπεδο στον αέρα να 

καίγεται ανάποδα») είναι δυνατό να σείσει τα θεμέλια της εννοιολογικής γνώσης 

του αναγνώστη. Αυτοί οι «αντι-στίχοι» αμφισβητούν, υπό μία έννοια, τις 

αριστοτελικές οντολογικές κατηγορίες με βάση τις οποίες θεωρείται ότι 

κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της έμφασης και της 

υπερβολής (π.χ. «μια θάλασσα βρεγμένη», «σιωπηρών σιωπών», «της μορφής των 

μορφών»), μέσω ασυνήθιστων συνδυασμών αντικειμένων και ιδιοτήτων (π.χ. «ο 

απόηχος του χρώματος», «ακούγοντας το φως να γλιστρά», «το τρένο 

απομακρύνεται απάνεμα») αλλά, κυρίως, μέσω παράτολμων αντιφάσεων (π.χ. 

«μιας στεγνής θάλασσας», «ένας υπόγειος ουρανός», «ένας ακίνητος ποταμός»). 

Με βάση τη δική μου ανάγνωση, θεωρώ ότι αυτές οι (αντι)ποιητικές κατασκευές 

αποτελούν εννοιολογικές και γλωσσικές ασκήσεις και όχι μεταφορικά σχήματα.  

 

Συνεπώς, η πρόκληση για τον μεταφραστή, είναι να προβάλει αυτόν τον τολμηρό 

ποιητικό πειραματισμό όσο το δυνατό πιο καθαρά χωρίς να παραβιάσει τους 

κανόνες της αγγλικής γραμματικής και έκφρασης. Χρησιμοποίησα αγγλικά 

ουσιαστικά που αντιστοιχούν στα ουσιαστικοποιημένα ελληνικά επίθετα (π.χ. 

«το άδειο»: «emptiness»). Όπου όμως δεν υπήρχαν τέτοια ουσιαστικά, η απόφαση 

μου δεν ήταν εύκολη. Σε αυτό το σημείο, τίθεται, για παράδειγμα, το ερώτημα αν 

θα πρέπει ο μεταφραστής να τεντώσει την αγγλική για να χωρέσει εκφράσεις του 

τύπου «after the after?» σεβόμενος τη μετατροπή του αφηρημένου χρονικού 

επιρρήματος σε ουσιαστικοποιημένη έννοια («μετά το μετά;») ή να προσαρμοστεί 

σε κάτι που να μπορεί η αγγλική να ανεχτεί πιο εύκολα, έστω και αν το 

αποτέλεσμα θα έχει λιγότερη ένταση («after after?»). Αυτό είναι το μεγάλο 

δίλημμα του μεταφραστή που πρώτος διατύπωσε ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ 

Σλάιερμαχερ στην πραγματεία του «Σχετικά με τις διαφορετικές μεθόδους 

μετάφρασης».  
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Ο μεταφραστής έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα να διαλέξει μεταξύ των εξής 

δύο: είτε να φτιάξει ένα κείμενο (τη μετάφραση) το οποίο να ικανοποιεί εξ 

ολοκλήρου τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα γούστα του αναγνώστη στη 

γλώσσα της μετάφρασης, θυσιάζοντας έτσι τα «ξένα» στοιχεία που περιέχει το 

πρωτότυπο, είτε να τα διατηρήσει, δημιουργώντας έτσι, πιθανώς, ένα κείμενο 

λίγο παράξενο και ξένο σε σχέση με τον αναγνώστη της μετάφρασης και τις 

προσδοκίες του. Ο Σλάιερμαχερ ήταν θερμός υποστηρικτής της δεύτερης μεθόδου 

εξηγώντας ότι «όπως το έδαφος της χώρας μας γίνεται πλουσιότερο και πιο 

γόνιμο, και το κλίμα μας ομορφότερο και γλυκύτερο με τη μεταφύτευση ξένων 

φυτών, έτσι και η γλώσσα μας […] ανθεί, και αναπτύσσει τη δική της τελειότητα 

μέσα από την επαφή με ξένα στοιχεία».3   

 

Στην ποίηση του Γεωργαλλίδη, αυτά τα ξένα στοιχεία είναι πολλά και όχι τόσο 

λόγω πολιτισμικών διαφορών – αφού οι αναφορές του ανήκουν, θα μπορούσε να 

πει κανείς, σε ένα παγκόσμιο υπαρξιακό πεδίο – αλλά λόγω της φιλοσοφικής του 

άποψης, η οποία εκφράζεται μέσα από τη διατάραξη των γλωσσικών και 

εννοιολογικών πλαισίων οποιασδήποτε γλώσσας και κουλτούρας. Το γεγονός 

αυτό επιτρέπει να διατηρηθεί μία ισορροπία μεταξύ συνηθισμένων και πιο 

παράξενων ή ασυνήθιστων μοτίβων στη μετάφραση όπως υπάρχει και στο 

πρωτότυπο. Η έλλειψη μίας και μόνο προσέγγισης έκανε τη διαδικασία της 

μετάφρασης να μοιάζει με άσκηση ακροβασίας, μεταξύ γλωσσικής πιστότητας 

(λέξη προς λέξη μετάφραση), λειτουργικότητας και παραδοξότητας η οποία 

ενυπάρχει στους «αντι-στίχους» του Γεωργαλλίδη. Εξάλλου, μία τέτοια άσκηση 

δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να ακολουθεί τα βήματα του ίδιου του ποιητή 

όταν πορεύεται προς το «είναι» του είναι, βήματα ανάμεσα σε ήχο και σιωπή, 

παρουσία και απουσία, νόημα και α-νοησία. 

 

 
3 Βλ. Friedrich Schleiermacher, “On the different methods of translating”. The Translation Studies Reader, ed. 
Lawrence Venuti. London: Routledge, 2012, pp.43-63. 


