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Abstract: 

Literary translation is the original subjective activity at the centre of a complex network of social and 

cultural practices. Starting with the predominance of the expressive function in literature and the 

predominance of the aesthetic function in poetry, this paper brings out the dilemmas and the most 

important issues that come up in literary translation, while it discusses the results of the failure of many 

translators to understand that a literary text is made up of a complex set of systems existing in a 

dialectical relationship with other sets outside its boundaries. 

The field of research includes two main areas, poetry and prose. Poetry represents writing in its 

compact, condensed and highlighted form, in which the language is predominantly connotational rather 

than denotational and in which content and form are inseparably linked. On the other hand, the structuring 

of a prose text is by no means as linear, as the chapter divisions might indicate. The analysis also 

comprises the equivalence demands in literary translation, as well as the important role of functionalism. 

The paper concludes that all literary translators struggle to combine their pragmatic reading with the 

dictates of the TL cultural system and that all translations reflect the individual translators’ interpretations 

and selection of criteria determined by the function both of the translation and of the original text. 
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1. Εισαγωγή 

Η µετάφραση λογοτεχνικού κειµένου είναι ένα λογοτεχνικό γεγονός, εντασσόµενο σε 

έναν κύκλο ανταλλαγών που συνδέει την τέχνη, το εµπόριο και την τεχνολογία. 

Εξαρτάται από έναν εκδότη που επιλέγει τα κείµενα και οργανώνει την παραγωγή και 

διάθεση των βιβλίων. Παράλληλα, απαιτείται η ύπαρξη ενός κοινού µε διαµορφωµένες 

συνήθειες, το οποίο να προσαρµόζει τις προσδοκίες του στα µέτρα των προσφερόµενων 

έργων. 

Και ενώ στα επιστηµονικά και τεχνικά κείµενα ακόµη και η παραµικρή λεπτοµέρεια 

παρουσιάζεται ως απόλυτα αντικειµενική στο αναγνωστικό κοινό, έτσι ώστε να 

δηµιουργείται η εντύπωση ότι τα κείµενα αυτά παράγουν ένα σύνολο συγκεκριµένων 

νοητικών εικόνων, στην περίπτωση των λογοτεχνικών η κατάσταση διαφοροποιείται 

σηµαντικά. 

Ειδικότερα, οι µεταφραστές πρώτα αναλύουν εκτενώς το λογοτεχνικό κείµενο της 

γλώσσας-προέλευσης και ύστερα µεταφράζουν στη γλώσσα-στόχο. Η λογοτεχνική 

µετάφραση προϋποθέτει απαραιτήτως την αποκωδικοποίηση του πρωτότυπου κειµένου, 

δηλαδή την αποτίµηση της συνολικής δόµησής του και τη συσχέτισή του µε το χρόνο 

και τόπο παραγωγής του. Οι µεταφραστές προσεγγίζουν το αυθεντικό έργο 

επιστρατεύοντας πολλά και διαφορετικά µέσα. Εποµένως, δεν ενεργούν ως απλοί 

αναγνώστες. Αντιθέτως, η εργασία τους περιλαµβάνει την ερµηνεία αλληγοριών και 

κρυµµένων νοηµάτων, µε αποτέλεσµα τα υπό παραγωγή κείµενά τους να αντανακλούν 

µια δηµιουργική ερµηνεία του αυθεντικού έργου. Ο Peter Bush (όπως αναφέρεται στη 

Baker, 2001: 129) δηλώνει ότι ο λογοτεχνικός µεταφραστής δηµιουργεί ένα νέο σχήµα 

σε µια διαφορετική γλώσσα, βασισµένος στην προσωπική του µελέτη, έρευνα και 

δηµιουργικότητα. Αυτή η καινούργια δηµιουργία µε τη σειρά της καθίσταται η βάση 

για πολλαπλές αναγνώσεις και ερµηνείες, που θα ξεπεράσουν τις προθέσεις τόσο του 

αυθεντικού συγγραφέα, όσο και του µεταφραστή. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί τον καρπό 

χιλιάδων αποφάσεων, ορισµένων σηµαντικών και άλλων αµελητέας αξίας. 

 



 

 

- 2 - 

 

2. Γενικά Γνωρίσµατα της Λογοτεχνικής Μετάφρασης 

Κατά τον Peter Bush (όπως αναφέρεται στη Baker, 2001: 127), η λογοτεχνική 

µετάφραση είναι η αυθεντική και ταυτόχρονα υποκειµενική δραστηριότητα που 

εδράζεται σε ένα σύνθετο δίκτυο κοινωνικών και πολιτισµικών πρακτικών. Η 

ενασχόληση µε αυτήν φέρνει τους µεταφραστές αντιµέτωπους µε λέξεις από τις οποίες 

εξάγεται ένα ιδιαίτερο ηχητικό άκουσµα. Επιπλέον, οι λέξεις αυτές, καρπός της 

έµπνευσης ενός συγγραφέα που ενδεχοµένως να έχει αποβιώσει βιολογικά ή 

µεταφορικά, βρίσκονται σε ένα συγκεκριµένο περικείµενο, που τις αναδεικνύει και 

ταυτόχρονα τις περιορίζει.  

Η λογοτεχνική µετάφραση αποτελεί γενικότερα σύνθετη εργασία, αφού εξαρχής 

απαιτεί, πέρα από άριστη γνώση της γλώσσας-προέλευσης και της γλώσσας-στόχου, 

πολύπλευρη προετοιµασία. Εν ολίγοις, προϋποθέτει την προσεκτική ανάγνωση του υπό 

µετάφραση κειµένου, την ανάλυσή του σε βάθος, την ερευνητική ανάλυση άλλων 

έργων του ίδιου συγγραφέα, καθώς και την ερευνητική ανάλυση άλλων παρόµοιων 

έργων τόσο της γλώσσας-προέλευσης, όσο και της γλώσσας-στόχου. Περαιτέρω, 

απαιτεί ένα στέρεο λογοτεχνικό υπόβαθρο, δηλαδή γενικές θεωρητικές γνώσεις για τη 

λογοτεχνία
1
, αλλά και ειδικότερες γνώσεις αναφορικά µε το συγκεκριµένο λογοτεχνικό 

είδος, το συγκεκριµένο συγγραφέα, το προσωπικό του ύφος και τις ιδιαιτερότητές του, 

τη συγκεκριµένη λογοτεχνική σχολή στην οποία ανήκει το έργο, καθώς και το 

γενικότερο ιστορικό πλαίσιο (ιδεολογικές επιρροές, κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, 

οικονοµικά δεδοµένα, κ.τ.λ.) στο οποίο εντάσσεται η συγγραφή του. 

Άλλη βασική παράµετρος στο συγκεκριµένο είδος µετάφρασης είναι το 

αναγνωστικό κοινό της γλώσσας-στόχου, το οποίο θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά 

υπόψη σε κάθε απόπειρα απόδοσης λογοτεχνίας. Άλλωστε, οι µεταφράσεις ποιηµάτων, 

διηγηµάτων και µυθιστορηµάτων δεν γίνονται απλά για να έχουν απασχόληση οι 

µεταφραστές. Παράγονται για κάποιους αποδέκτες
2
, ήτοι τους αναγνώστες της 

γλώσσας-στόχου. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται, καθώς αυτοί επηρεάζονται 

άµεσα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, από το γενικότερο πολιτισµικό 

πλαίσιο (Kussmaul 1995: 149), τους κανόνες και τα πρότυπα που τους επιβάλλει η 

κοινωνία τους, από τις προσδοκίες τους, από τις γνώσεις τους, από την ηλικία τους, από 

το µορφωτικό τους επίπεδο, καθώς και από τη λογοτεχνία της χώρας τους, που κατά 

πάσα πιθανότητα έχει πλάσει τις δικές της λογοτεχνικές φόρµες, διαφορετικές προς τη 

φόρµα του αυθεντικού έργου. Όλοι οι προαναφερόµενοι παράγοντες θέτουν τους 

µεταφραστές ενώπιον σοβαρών και ταυτόχρονα επωφελών διληµµάτων. Θα είναι άραγε 

η µετάφραση αυτό που περιµένουν να διαβάσουν οι αναγνώστες; Πιο συγκεκριµένα, 

είναι κατάλληλο το περιεχόµενο και η λογοτεχνική της µορφή; Περικλείει µε ακρίβεια, 
σαφήνεια και περιεκτικότητα όλα όσα καταγράφονται ή υπονοούνται από το 

συγγραφέα; Ο José Lambert (όπως αναφέρεται στη Baker, 2001: 132) τονίζει ότι δεν 

µπορούµε να αντιληφθούµε τα κριτήρια, τα πρότυπα και τις στρατηγικές που τίθενται 

σε χρήση σε µια δεδοµένη µετάφραση, όσο τα παραπάνω στοιχεία τα κρίνουµε 

αποµονωµένα, χωριστά από το κυρίαρχο ή περιφερειακό λογοτεχνικό και πολιτισµικό 

                                                 
1
 Ο Andrè Lefevere (1982: 5) επισηµαίνει ότι αυτός που µεταφράζει λογοτεχνία επιβάλλεται να διαθέτει 

λογοτεχνικές γνώσεις, όπως άλλωστε ο µεταφραστής βιοχηµικών κειµένων πρέπει να γνωρίζει βιοχηµεία. 
2
 Ο προτιθέµενος αποδέκτης (receiver) της γλώσσας-στόχου είναι ο παραλήπτης (addressee) της 

µετάφρασης και, ως εκ τούτου, αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα στην παραγωγή του κειµένου-

στόχου (Holz-Mänttäri, όπως αναφέρεται στη Nord, 1997: 22). Ωστόσο, η Nord (1997: 22) προχωρά σε 

µια περαιτέρω διάκριση µεταξύ παραλήπτη και αποδέκτη. Ορίζει ότι ο παραλήπτης είναι ο µελλοντικός 

αποδέκτης από τη σκοπιά του παραγωγού (producer) του κειµένου. Από την άλλη, ο αποδέκτης είναι το 

πρόσωπο, η οµάδα ή το οργανωµένο θεσµικό όργανο που όντως διαβάζει ή ακούει το κείµενο µετά την 

ολοκλήρωση της παραγωγής του.  
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περιβάλλον µέσα στο οποίο µια µετάφραση πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό το 

περιβάλλον είναι περίπλοκο και γενικά καθορίζεται σε αντιστοιχία προς τον πολιτισµό 

της γλώσσας-στόχου, όχι της γλώσσας-προέλευσης.  

 

3. Η Εκφραστική Λειτουργία της Λογοτεχνίας & η Αισθητική Λειτουργία της 

Ποίησης 

Ιδιαίτερες δυσχέρειες προκαλεί στους µεταφραστές ο καθοριστικός ρόλος της 

εκφραστικής λειτουργίας στη λογοτεχνία, καθώς και η ταυτόχρονη συνύπαρξη της 

εκφραστικής και αισθητικής λειτουργίας στην ποίηση. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον 

Karl Bühler (1934), οι τρεις
3
 πρωταρχικές λειτουργίες του λόγου είναι η εκφραστική, η 

πληροφοριακή και η κλητική
4
. Ανάµεσα στα χαρακτηριστικότερα εκφραστικά κείµενα, 

πρώτη εντοπίζεται η λογοτεχνία
5
 µε κυριότερα είδη της τη λυρική ποίηση, τα 

διηγήµατα, τα µυθιστορήµατα και τα θεατρικά έργα.  

Το γεγονός ότι τα λογοτεχνικά κείµενα ανάγονται στην πρώτη των λειτουργιών, δεν 

σηµαίνει ότι δεν διαθέτουν παράλληλα πληροφοριακή και κλητική λειτουργία. Ωστόσο, 

είναι φανερό ότι ο κύριος σκοπός των ποιητών, διηγηµατογράφων, µυθιστοριογράφων, 

δραµατουργών και κωµωδιογράφων είναι να διοχετεύσουν κάπου τα συναισθήµατά 

τους, να τα εκφράσουν για να βρουν οι ίδιοι διέξοδο και ανακούφιση. Κατά δεύτερο 

λόγο και σε µικρότερο βαθµό ασκούνται οι άλλες δύο λειτουργίες, η λογοτεχνία έχει 

δηλαδή σκοπό να ενηµερώσει και να προκαλέσει την αντίδραση του κοινού. 

Το 1960 ο Roman Jakobson συµπλήρωσε το µοντέλο του Karl Bühler µε τρεις
6
 νέες 

λειτουργίες, την αισθητική ή ποιητική
7
, τη φατική

8
 και τη µεταγλωσσική

9
. Η 

                                                 
3
 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τις τρεις λειτουργίες του Karl Bühler, βλέπε Peter Newmark, 

Chapter 4: Language Functions, Text-categories and Text-types, 1988, σσ. 39-42. Και η Christiane Nord 
αναλύει τις συγκεκριµένες τρεις λειτουργίες, σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις τους στη µεταφραστική 

διαδικασία, δηλαδή την εκφραστική (expressive function) (βλ. Nord, A Translation-Oriented Model of 
Text Functions: The Expressive Function in Translation, 1997, σσ. 41-42) και την επικλητική (appellative 
function) (βλ. Nord, A Translation-Oriented Model of Text Functions: The Appellative Function in 
Translation, 1997, σσ. 42-44), µε µόνη διαφορά ότι την κατά τον Peter Newmark πληροφοριακή 
λειτουργία (informative function) την ορίζει ως αναφορική (referential function) (βλ. Nord, A 
Translation-Oriented Model of Text Functions: The Referential Function in Translation, 1997, σσ. 40-
41).  
4
 Στην κλητική λειτουργία (vocative function) έχουν δοθεί και άλλες ονοµασίες, όπως βουλητική 

(conative), οργανική (instrumental), λειτουργική (operative) και πραγµατολογική (pragmatic). 
5
 Στην εκφραστική λειτουργία ανήκουν, κατά δεύτερον, τα κείµενα κύρους, όπως είναι οι πολιτικές 

οµιλίες, τα νοµικά έγγραφα, οι κανονισµοί ιδρυµάτων, καθώς και οι επιστηµονικές, φιλοσοφικές και 

ακαδηµαϊκές εργασίες. Τέλος, από την εν λόγω κατηγορία δεν απουσιάζουν τα αυτοβιογραφικά κείµενα, 

η προσωπική αλληλογραφία και οι απλές σχολικές εκθέσεις (βλ. Newmark, The Expressive Function, 
1988, σσ. 39-40). 
6
 Για περισσότερα στοιχεία αναφορικά µε τις τρεις νεότερες γλωσσικές λειτουργίες του Roman Jakobson, 

βλέπε Peter Newmark, Chapter 4: Language Functions, Text-categories and Text-types, 1988, σσ. 42-44. 
7
 Εκτός της ποίησης, στην αισθητική λειτουργία (aesthetic function) ανάγονται τα παιδικά τραγούδια και 

τα τηλεοπτικά διαφηµιστικά σποτ (βλ. Newmark, The Aesthetic Function, 1988, σσ. 42-43). 
8
 Η φατική λειτουργία (phatic function) χρησιµοποιείται για τη διατήρηση της φιλικής επαφής µε τον 

αποδέκτη τόσο µέσω του τόνου της φωνής, όσο και µε καθορισµένες φατικές φράσεις. Ορισµένες από 

αυτές είναι καθολικές για όλες τις γλώσσες, ενώ άλλες είναι πολιτισµικές και, ως εκ τούτου, ανήκουν σε 

µια µόνο γλωσσική κοινότητα. Εκτός του Peter Newmark, και η Christiane Nord αναλύει τη φατική 

λειτουργία, σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις της στη µεταφραστική πράξη (βλ. Nord, A Translation-
Oriented Model of Text Functions: The Phatic Function in Translation, 1997, σσ. 44-45). 
9
 Η µεταγλωσσική λειτουργία (metalingual function) αναφέρεται στην ικανότητα της γλώσσας να 

εξηγήσει, να ονοµάσει και να επικρίνει τα χαρακτηριστικά της. Εκτός του Peter Newmark, και ο 

Γεώργιος Κεντρωτής αναλύει την κατά τον Jakobson µεταγλωσσική λειτουργία, σε συνδυασµό µε τις 

επιπτώσεις της στη µεταφραστική διαδικασία (βλ. Κεντρωτής, 2.2.2.1.1. Μετάφραση και Μεταγλωσσική 
Ερµηνεία της Γλώσσας, 2000, σσ. 167-174). 
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αναγνώριση της αισθητικής λειτουργίας προκάλεσε νέα προβλήµατα και επιπλοκές για 

τους λογοτεχνικούς µεταφραστές, αφού κατά τη µετάφραση εκφραστικών κειµένων -

ειδικότερα, ποίησης- υπάρχει συχνά σύγκρουση ανάµεσα στην εκφραστική και 

αισθητική λειτουργία, την άσχηµη κυριολεκτική µετάφραση και την όµορφη ελεύθερη 

µετάφραση. Η γλώσσα είναι σχεδιασµένη ώστε να ικανοποιεί τις αισθήσεις, καταρχάς 

διαµέσου των πραγµατικών και φανταστικών ήχων της, κατά δεύτερον διαµέσου των 

µεταφορών της. Ο ρυθµός, η ισορροπία και οι αντιθέσεις των περιόδων, των προτάσεων 

και των λέξεων επίσης παίζουν το ρόλο τους. Τα ηχητικά αποτελέσµατα της αισθητικής 

λειτουργίας συνίστανται σε ονοµατοποιία
10
, παρηχήσεις

11
, συνηχήσεις

12
, ρυθµό, µέτρο, 

επιτονισµό και τόνο.  

Όσο για το ποια µεταφραστική µέθοδος ταιριάζει στα λογοτεχνικά κείµενα, ο Peter 

Newmark (1981: 22) προτείνει τη σηµασιολογική, δηλαδή εκείνη όπου ο µεταφραστής 

αποπειράται να αναπαράγει το ακριβές σηµασιολογικό περιβάλλον που επεδίωκε ο 

συγγραφέας, εντός των συντακτικών και σηµασιολογικών περιορισµών της γλώσσας-

στόχου. Εξηγεί ότι µόνο η συγκεκριµένη µέθοδος έχει την ικανότητα να διαφυλάξει σε 

µεγάλο βαθµό την ιδιαίτερη ατµόσφαιρα της λογοτεχνίας (1981: 45), αφού είναι 

προσωπική και ατοµική, ακολουθεί τις νοητικές διαδικασίες του συγγραφέα, τείνει προς 

την υπέρ-µετάφραση, ενώ παράλληλα αναζητά υπαινικτικές σηµασίες (1988: 47-48). 

 

4. Τα Είδη της Λογοτεχνικής Μετάφρασης 

4. 1. Η Ποίηση 
Είναι γεγονός ότι από όλα τα είδη της λογοτεχνικής µετάφρασης η µεταφρασεολογία 

έχει ασχοληθεί περισσότερο µε την ποιητική. Ο λόγος είναι προφανής. Η µετάφραση 

ενός µυθιστορήµατος ή ενός διηγήµατος αποτελεί ευκολότερη εργασία σε σχέση µε τη 

µετάφραση ενός ποιήµατος. Ο David Connolly (όπως αναφέρεται στη Baker, 2001: 

170) γράφει για την τελευταία ότι πρόκειται για τη δυσκολότερη, απαιτητικότερη και 

πιθανώς ικανοποιητικότερη από πλευράς δικαίωσης κόπων. 

Τα προβλήµατα στην ποιητική µετάφραση έχουν ως αφετηρία τις εν χρήσει πηγές 

των δύο γλωσσών -προέλευσης και στόχου-, οι οποίες στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων βρίσκονται σε αντίθεση. Ειδικότερα, η σύνταξη, το λεξιλόγιο, το ηχητικό 

αποτέλεσµα των λέξεων και ο πολιτισµός δύο γλωσσών συνήθως αλληλοσυγκρούονται. 

Επιπλέον, η γλώσσα της ποίησης απέχει σε µεγάλο βαθµό από την κοινή γλώσσα 

χρήσης. Σύµφωνα µε το David Connolly (όπως αναφέρεται στη Baker, 2001: 171), η 

ποίηση αντιπροσωπεύει το γραπτό λόγο στην πιο µεστή, συνεπτυγµένη και 

καταξιωµένη του µορφή, στην οποία η γλώσσα είναι κατά κύριο λόγο συνδηλωτική, 

παρά καταδηλωτική και στην οποία περιεχόµενο και µορφή είναι αδιάσπαστα 

συνδεδεµένα. Ως εκ τούτου, τα µηνύµατα ενός ποιήµατος δεν διατυπώνονται πάντοτε 

µε σαφήνεια, επιτρέποντας έτσι διαφορετικές ερµηνείες, ανάλογα τον εκάστοτε 

αναγνώστη, καθώς και διαφορετικές µεταφράσεις, ανάλογα τον εκάστοτε µεταφραστή 

και την ατοµική του ερµηνεία. Μονολότι η δοµή στην πεζογραφία έχει να επιδείξει τις 

δικές της ιδιαιτερότητες, παρ’ όλα αυτά, δεν συγκρίνεται µε τη δοµή της ποίησης, αφού 

η τελευταία διαποτίζεται από ένα είδος εσωτερικής µουσικότητας ή ρυθµού, που δεν 

έχει σχέση µε την ύπαρξη κάποιου τυπικού µέτρου, µε αποτέλεσµα το ηχητικό της 

άκουσµα να µην είναι συµπτωµατικό. Τέλος, οι ποιητικοί µεταφραστές δεν καλούνται 

απλά να µεταφράσουν στη γλώσσα-στόχο, καλούνται να παράγουν για αυτήν ένα 

                                                 
10
 Ονοµατοποιία ονοµάζεται ο σχηµατισµός ονοµάτων και λέξεων µέσω της αποµίµησης ήχων. 

Παράδειγµα ονοµατοποιίας είναι το γαβ, από το οποίο σχηµατίστηκε το ρήµα γαβγίζω. 
11
 Πρόκειται για λογοτεχνικό όρο που δηλώνει την επανάληψη του ίδιου φθόγγου σε αλλεπάλληλες 

συλλαβές ή λέξεις. Για παράδειγµα, παρήχηση του χ έχουµε στη φράση «Χάρε, χαρά που χάριζες…». 
12
 Συνήχηση είναι η ταυτόχρονη ήχηση δύο ή περισσότερων φθόγγων. 
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κείµενο που θα λειτουργεί ως ποίηµα. Όλες οι παραπάνω παράµετροι θέτουν σοβαρά 

διλήµµατα και δηµιουργούν πλήθος επιπλοκών στην εργασία των µεταφραστών, για 

αυτό και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

Παρά τη διαδεδοµένη θεώρηση της ποίησης ως τελικά µη µεταφράσιµης, στην 

προκειµένη περίπτωση οι µεταφραστές πρέπει πρώτα να επιλέξουν την κατάλληλη 

ποιητική µορφή για τη γλώσσα-στόχο (δεκατετράστιχο σονέτο, ελεύθεροι 

ανοµοιοκατάληκτοι στίχοι, κ.τ.λ.). Συνήθως πρόκειται για κάποια που παρουσιάζει 

αρκετές οµοιότητες µε την ποιητική µορφή του αυθεντικού έργου. ∆εύτερος στόχος 

τους πρέπει να γίνει η αναπαραγωγή των µεταφορών
13
 και αλληγοριών του ποιήµατος. 

Κατά τρίτον, οφείλουν να δώσουν προσοχή στη γενικότερη διάταξη των λέξεων, 

προκειµένου να δηµιουργήσουν ένα αντίστοιχο ηχητικό άκουσµα, αν και πρέπει να 

σηµειωθεί ότι οι διαφορετικοί ήχοι παράγουν αναπόφευκτα και διαφορετικές σηµασίες 

(Newmark 1988: 165). 

Τα ανάλογα σηµεία στίξης που θα αναπαράγουν τον τόνο του αυθεντικού ποιήµατος, 

σε συνδυασµό µε την ακριβή µετάφραση των µεταφορών, θα διατηρήσουν την 

ακεραιότητα τόσο των λεξικών µονάδων, όσο και των στίχων στη γλώσσα-στόχο. 

Ειδικά πάντως για τις µεταφορές, ο Peter Newmark (1988: 164) ορίζει ότι:  

 

Τις αυθεντικές ο µεταφραστής πρέπει να τις αναπαράγει µε 

σχολαστικότητα, ακόµη και αν αυτές προκαλέσουν πολιτισµικό σοκ. (…). 

Μια πολιτισµική µεταφορά συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ο 

µεταφραστής µπορεί άφοβα να µεταφέρει την εικόνα οποιασδήποτε 

γνωστής µεταφοράς στο πολιτισµικό πλαίσιο της γλώσσας-στόχου. (…). 

(…) υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργήσει µια πολιτισµικά ισοδύναµη 

µεταφορά στη γλώσσα-στόχο, να αλλάξει τη σηµασία της αρχικής 

µεταφοράς ή, όπου υπάρχει τέτοιο περιθώριο, να της προσθέσει νέα 

σηµασία. Ωστόσο, αν ο µεταφραστής θεωρήσει τη µεταφορά σηµαντική, 

τότε το καθήκον του είναι να την µεταφέρει και να την προωθήσει στη 

γλώσσα-στόχο και τον πολιτισµό της.  

 

Ως προς τη µεθοδολογία τώρα που ακολουθείται στη µετάφραση της ποίησης, ο 

Andrè Lefevere (1975) διακρίνει εφτά στρατηγικές, επισηµαίνοντας στην καθεµία τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. Πρόκειται για τη φωνηµατική ή φωνολογική 

µετάφραση
14
, την κυριολεκτική

15
, την έµµετρη

16
, τη µετάφραση σε πεζή µορφή

17
, την 

                                                 
13
 Ο Peter Newmark διακρίνει έξι είδη µεταφορών, τις νεκρές (dead metaphors), τις στερεότυπες (cliché 

metaphors), τις εξ αποθέµατος (stock metaphors / standard metaphors), τις προσαρµοσµένες (adapted 

metaphors), τις πρόσφατες (recent metaphors) και τις αυθεντικές (original metaphors). Για περισσότερα 

στοιχεία σχετικά µε το χειρισµό της καθεµίας, βλέπε Peter Newmark, Chapter 10: The Translation of 
Metaphors, 1988, σσ. 104-113. Επίσης, βλέπε Γεώργιος Κεντρωτής, 2000, σσ. 310-359. 
14
 Στη φωνηµατική ή φωνολογική µετάφραση (phonemic translation) στόχος του µεταφραστή γίνεται η 

ηχητική αναπαραγωγή του ποιήµατος στη γλώσσα-στόχο. Στην περίπτωση αυτή το νόηµα του έργου 

αποδίδεται µε παράφραση, χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να εξασφαλίζει πάντα επιτυχή αποτελέσµατα 

για το σύνολο της µετάφρασης. 
15
 Στην κυριολεκτική µετάφραση (literal translation) τόσο το συντακτικό πλαίσιο του πρωτοτύπου, όσο 

και το νοηµατικό δεν αναπαράγονται στη γλώσσα-στόχο. 
16
 Στην έµµετρη µετάφραση (metrical translation) στόχος του µεταφραστή γίνεται η αναπαραγωγή του 

µέτρου. Όµως, η επικέντρωση στο µέτρο αποβαίνει σε βάρος του αυθεντικού έργου ως σύνολο. 
17
 Στη µετάφραση σε πεζή µορφή (poetry into prose) αλλοιώνεται το νοηµατικό, επικοινωνιακό και 

συντακτικό πλαίσιο του αυθεντικού έργου. Εν τούτοις, ο βαθµός αλλοίωσης είναι µικρότερος σε σχέση 

µε την κυριολεκτική και έµµετρη µετάφραση. 
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οµοιοκατάληκτη µετάφραση
18
, τη µετάφραση µέσω ανοµοιοκατάληκτων στίχων

19
 και 

την ερµηνεία
20
. Από την άλλη, ο James Holmes (1988: 25) διακρίνει τέσσερις 

διαφορετικές στρατηγικές για τη µετάφραση του ποιητικού µέτρου. Πρόκειται για τη 

µιµητική
21
, την αναλογική

22
, την οργανική

23
 και την αποκλίνουσα ή εξωγενή

24
.  

Ως εκ τούτου, το κρίσιµο ερώτηµα που ανακύπτει κατά την επιλογή της 

καταλληλότερης στρατηγικής είναι αν οι ποιητικοί µεταφραστές θα δώσουν 

προτεραιότητα στο περιεχόµενο ή στην ιδιαίτερη µορφή του ποιήµατος (µέτρο, ρυθµό, 

ήχο, δοµή). Εν ολίγοις, αν θεωρούν ως σηµαντικότερη την εκφραστική ή την αισθητική 

λειτουργία της γλώσσας του ποιήµατος. Η υπεροχή της εκφραστικής λειτουργίας στη 

λογοτεχνία δυσχεραίνει αισθητά τη θέση τους. Εκ των πραγµάτων ο ρόλος τους δεν 

περιορίζεται απλά στη µεταφορά νοηµάτων από τη µια γλώσσα στην άλλη. Είναι 

υποχρεωµένοι να ερµηνεύουν ό,τι µεταφράζουν. Από την άλλη, η επικράτηση της 

αισθητικής λειτουργίας στην ποίηση κορυφώνει την ήδη προβληµατική κατάσταση. 

Στην προκειµένη περίπτωση απαιτείται σύγκλιση των δύο λειτουργιών, στο βαθµό 

βέβαια που είναι δυνατό, αφού η µη θεώρηση του ποιήµατος ως µιας ενιαίας και 

οργανικής δοµής οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε µια µετάφραση µε σοβαρές 

αδυναµίες. 

Αναφορικά µε το µέτρο και αν θα πρέπει να αποδίδεται ως έχει στο κείµενο της 

γλώσσας-στόχου, ο David Connolly (όπως αναφέρεται στη Baker, 2001: 174) γράφει 

χαρακτηριστικά ότι: 

 

(…) η αξία µιας συγκεκριµένης ποιητικής µορφής αλλάζει µε το πέρασµα 

του χρόνου και το µετασχηµατισµό των κοινωνικών αξιών και ενδεχοµένως 

αυτή να µην είναι αποτελεσµατική σε µια άλλη εποχή, σε ένα διαφορετικό 

πολιτισµό. Για παράδειγµα, η µορφή του σονέτου δεν έχει για το σηµερινό 

αναγνώστη της Βόρειας Αµερικής τη σπουδαιότητα που είχε για τους 

σύγχρονους του Πετράρχη στην Ιταλία του 14
ου
 αιώνα. Χρησιµοποιώντας 

τη µορφή του αυθεντικού έργου σε µια µετάφραση που απευθύνεται σε µια 

άλλη εποχή και σε ένα διαφορετικό πολιτισµό, ενδεχοµένως να µεταφέρει 

µια αλλιώτικη σηµασία και να παράγει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα 

µιας πιστής απόδοσης. Μια λύση θα ήταν να αναζητήσουµε ένα πολιτισµικό 

ισοδύναµο (…) ή ένα ισοδύναµο της εποχής (για παράδειγµα, ο σύγχρονος 

ελεύθερος στίχος θα µπορούσε να αποδώσει τα κλασσικά ποιητικά µέτρα 

του παρελθόντος).  

                                                 
18
 Στην οµοιοκατάληκτη µετάφραση (rhymed translation) στόχος του µεταφραστή γίνεται η 

αναπαραγωγή της ρίµα και του µέτρου. Σύµφωνα µε τον Andrè Lefevere, αυτή η µέθοδος αποτελεί την 

πλέον ακατάλληλη από σηµασιολογικής άποψης. 
19
 Στη µετάφραση µέσω ανοµοιοκατάληκτων στίχων (blank verse translation) επιτυγχάνεται ο 

µεγαλύτερος βαθµός ακρίβειας και κυριολεξίας, δίχως όµως και εδώ να εκλείπουν οι συνέπειες για το 

επικοινωνιακό και συντακτικό πλαίσιο του πρωτοτύπου, δεδοµένου ότι το µέτρο και η ρίµα 

παραβλέπονται εντελώς. 
20
 Στην ερµηνεία (interpretation) ο Andrè Lefevere διακρίνει δύο κύρια είδη, τη διασκευή (version) και τη 

µίµηση (imitation). Στο πρώτο είδος η µορφή του πρωτοτύπου αλλάζει άρδην, αλλά το βαθύτερο νόηµα 

του έργου παραµένει το ίδιο. Στο δεύτερο είδος ο µεταφραστής δηµιουργεί ένα δικό του τελικά ποίηµα. 

Συγκρινόµενα στη συνέχεια τα δύο κείµενα µεταξύ τους -προέλευσης και στόχου-, διαπιστώνεται ότι 

διαθέτουν από κοινού µόνο τίτλο και σηµείο εκκίνησης. 
21
 Στη µιµητική (mimetic) διατηρείται το µέτρο του αυθεντικού έργου. 

22
 Στην αναλογική (analogical) χρησιµοποιείται ένα πολιτισµικά αντίστοιχο µέτρο της γλώσσας-στόχου. 

23
 Στην οργανική (organic) επίκεντρο γίνεται το σηµασιολογικό υλικό, το οποίο και µορφοποιεί το 

κείµενο της γλώσσας-στόχου. 
24
 Στην αποκλίνουσα (deviant) ή εξωγενή (extraneous) η µορφή που χρησιµοποιείται στη γλώσσα-στόχο 

δεν έχει άµεση σχέση ούτε µε τη µορφή, ούτε µε το περιεχόµενο του αυθεντικού έργου. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν εκλείπουν οι περιπτώσεις όπου η γλώσσα της 

µετάφρασης διαθέτει ένα ιδιαίτερα σύγχρονο λεξιλόγιο και τόνο. Άλλοτε πάλι το 

µεταφρασµένο ποίηµα κατακλύζεται από αρχαϊσµούς. Άλλωστε, σύµφωνα µε τη Susan 

Bassnett (1991: 101), δεν υπάρχει ένας µόνο σωστός τρόπος για να µεταφράσεις ένα 

ποίηµα, όπως επίσης δεν υπάρχει ένας και µόνο σωστός τρόπος για να γράψεις ένα 

ποίηµα. Ο David Connolly (όπως αναφέρεται στη Baker, 2001: 171) σηµειώνει έναν 

ακόµη περιορισµό:  

 

(…) σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες µορφές λογοτεχνικής µετάφρασης, από 

την ποιητική µετάφραση πρέπει να εξάγεται ένα αυτόνοµο ποιητικό 

κείµενο, που να µπορεί να σταθεί χωρίς επεξηγήσεις και σχόλια, είτε αυτές 

παίρνουν τη µορφή υποσηµειώσεων στο κάτω µέρος της σελίδας, είτε 

εµφυτεύονται εντός του κειµένου. 

 

Από την άλλη, η Susan Bassnett (1991: 83) δηλώνει ότι:  

 

Όταν µεταφράζεις ένα κείµενο µια αποµακρυσµένης χρονικά εποχής, το 

µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζεις δεν είναι µόνο ότι ο ποιητής και 

οι υπόλοιποι της εποχής του έχουν αποβιώσει προ πολλού, αλλά ότι έχει 

κάνει το κύκλο της και η σπουδαιότητα του ποιήµατος µέσα στο ευρύτερο 
πλαίσιο. Για παράδειγµα, η βουκολική ποίηση ως είδος έχει ολοκληρωθεί, 
µε αποτέλεσµα όση πιστότητα και να υπάρξει στην αρχική µορφή, φόρµα 

και τόνο, να µην µπορεί να αναγεννηθεί ένας καινούργιος δίαυλος 

επικοινωνίας, (…), εκτός και αν το σύστηµα της γλώσσας-στόχου ληφθεί 
εξίσου υπόψη.  

 

4. 2. Η Πεζογραφία 
Θεωρητικά, οι ποιητικοί µεταφραστές έχουν τη δυνατότητα να τεµαχίσουν το υλικό 

τους σε µικρές µεταφράσιµες µονάδες, δηλαδή σε κάποιους στίχους ή στροφές. Όµως, 

η παραπάνω τεχνική δεν είναι εφαρµόσιµη από τους µεταφραστές της πεζογραφίας που 

έχουν να εκτελέσουν µια πολύπλευρη και πολυσύνθετη εργασία, καθώς δεν µπορούν να 

µεταφράσουν αποσπασµατικά. Η Susan Bassnett (1991: 118) σηµειώνει ότι κάθε 

λογοτεχνικό κείµενο αποτελείται από µια σειρά σύνθετων και 

αλληλοσυµπληρωµατικών συστηµάτων, καθένα από τα οποία έχει µια καθορισµένη 

λειτουργία σε σχέση µε το σύνολο. Με το να θεωρούν οι µεταφραστές της πεζογραφίας 

κάθε πρόταση ή παράγραφο σαν τη µικρότερη µεταφράσιµη µονάδα, δίχως να την 

συσχετίζουν µε το υπόλοιπο κείµενο και χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους ότι ακόµη 

και η αρχική ενότητα αποτελεί επιµέρους τµήµα ενός µεγαλύτερου συνόλου, 

διατρέχουν κίνδυνο να υποπέσουν σε λάθη και να παραχθούν έτσι προβληµατικές 

µεταφράσεις. Για το λόγο αυτό, ο Hilaire Belloc (όπως αναφέρεται στη Bassnett, 1991: 

116-117) καθορίζει έξι γενικούς κανόνες για το µεταφραστή πεζογραφίας: 

(α) Να θεωρεί την εργασία του ως ενιαία και αναπόσπαστη. Η µετάφραση µπορεί να 

διασπαστεί σε ενότητες, αρκεί καθεµία από αυτές να συσχετίζεται µε το υπόλοιπο 

σύνολο.  

(β) Να αποδίδει τον κάθε ιδιωτισµό
25
 µε ιδιωτισµό. Στην προκειµένη περίπτωση 

απαιτούνται ισοδύναµες εκφράσεις της γλώσσας-στόχου. 

                                                 
25
 Σε αυτούς δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί ούτε η σειρά των λέξεων, ούτε η γραµµατική δοµή. 

Επιπλέον, η διαγραφή µίας λέξης, η αντικατάστασή της ή η προσθήκη µίας δεύτερης άσχετης 

αποκλείονται κατηγορηµατικά. Σύµφωνα µε τους Jackson και Ζé Amvela (2004: 66-67), οι περισσότεροι 
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(γ) Να λαµβάνει υπόψη του το σκοπό
26
 της εκάστοτε λέξης, φράσης, έκφρασης, 

πρότασης και να τον µεταφέρει στη γλώσσα-στόχο.  

(δ) Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός µε εκείνες τις λέξεις και δοµές της γλώσσας-

προέλευσης που, αν και φαινοµενικά αντιστοιχούν σε ορισµένες λέξεις και δοµές της 

γλώσσας-στόχου, στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει αντιστοιχία (les faux amis)
27
.  

(ε) Να κάνει γενναίες µετατροπές, προκειµένου να αναστήσει την πεµπτουσία του 

αυθεντικού έργου στη γλώσσα-στόχο.  

(στ) Τέλος, να µη διανθίζει το κείµενό του.  

Είναι φανερό ότι η δόµηση ενός πεζογραφικού έργου δεν είναι γραµµική, όπως 

λανθασµένα ίσως υποδηλώνει η υποδιαίρεση των κεφαλαίων του. Από την άλλη, η 

δηµιουργία ευανάγνωστων πεζογραφικών κειµένων στη γλώσσα-στόχο δεν είναι 

ιδιαιτέρως εύκολη υπόθεση, αφού αυτή προϋποθέτει αποµάκρυνση από το συντακτικό 

πλαίσιο της γλώσσας-προέλευσης και θεώρηση των προτάσεων του αυθεντικού έργου 

ως τµήµατα µόνο της συνολικής δόµησής του. Επί τούτου, ο Wolfgang Iser (1974: 277) 

τονίζει ότι η πρόταση δεν είναι µια απλή δήλωση, αλλά στοχεύει σε πολύ περισσότερα 

από ό,τι πραγµατικά δηλώνει. Ειδικότερα, οι προτάσεις µέσα στα λογοτεχνικά έργα 

είναι πάντα µια ένδειξη των γεγονότων που πρόκειται να συµβούν, των οποίων η 

δόµηση προδιαγράφεται από το εκάστοτε περιεχόµενο.  

Πάντως, προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο απώλειας πολυτίµων στοιχείων, 

οι µεταφραστές πεζογραφίας, προτού ξεκινήσουν τη µεταφραστική διαδικασία, 

επιβάλλεται να αναλύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου. Επιπλέον, καθίσταται 

αναγκαίο να γνωρίζουν το στυλ γραφής του εκάστοτε δηµιουργού, αφού θα πρέπει να 

είναι σε θέση να διακρίνουν ανάµεσα στο προσωπικό του ύφος και τις λογοτεχνικές 

συµβατικότητες κάποιας συγκεκριµένης σχολής ή χρονικής περιόδου. Πέρα από τη 

γενική δόµηση του αυθεντικού έργου, ο χρόνος και ο τόπος όπου γράφτηκε είναι 

παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Επιγραµµατικά, η πεζογραφική 

µετάφραση είναι πιθανό να είναι λίγο µεγαλύτερη σε µέγεθος από το πρωτότυπο, ενώ ο 

µεταφραστής της έχει τη δυνατότητα να προσφέρει µέσα στο κείµενό του 

επεξηγηµατικά σχόλια σχετικά µε πολιτισµικά στοιχεία του αυθεντικού έργου, όχι όπως 

συµβαίνει στην ποίηση ή στο δράµα, όπου είναι αναγκασµένος είτε να τα διαγράψει, 

είτε να τα αποδιώξει σε κάποια σηµείωση ή γλωσσάριο.  

 

5. Ο Λειτουργισµός στη Λογοτεχνική Μετάφραση 

Στη λογοτεχνική µετάφραση δεν περιµένουµε από τους µεταφραστές να µεταφέρουν 

µόνο το µήνυµα του αυθεντικού κειµένου, αλλά και το συγκεκριµένο τρόπο έκφρασης 

του µηνύµατος στη γλώσσα-προέλευσης (Reiss 1971: 42). Ωστόσο, η παραπάνω 

απαίτηση επιβάλλει ισοδυναµία ανάµεσα στα δύο κείµενα -προέλευσης και στόχου- 

                                                                                                                                               
ιδιωτισµοί είναι “παγωµένες” µεταφορές. Οι ιδιωτισµοί ίσως να χαρακτηρίζονται από κάµποσα 

γνωρίσµατα, αλλά µπορούν να συνοψιστούν κάτω από δύο κύριες κεφαλίδες, την ασάφεια και τις 

συντακτικές ιδιοµορφίες. Αναφορικά µε τη µετάφρασή τους στη γλώσσα-στόχο, η πρώτη στρατηγική που 

η Mona Baker προτείνει συνίσταται στη χρήση ενός σχετικού ιδιωτισµού ως προς τη σηµασία και τη 

µορφή (βλ. Baker, 3.2.4.1. Using an idiom of similar meaning and form, 1992, σσ. 72-73). Η δεύτερη 
δυνατή στρατηγική συνίσταται στη χρήση ενός σχετικού ως προς τη σηµασία ιδιωτισµού, αλλά 

παράλληλα άσχετου ως προς τη µορφή και τους όρους (βλ. Baker, 3.2.4.2. Using an idiom of similar 
meaning but dissimilar form, 1992, σ. 74). Η αδυναµία αντιστοίχησης οδηγεί υποχρεωτικά στη λύση της 
παράφρασης (βλ. Baker, 3.2.4.3. Translation by paraphrase, 1992, σσ. 74-77) ή της διαγραφής (βλ. 
Baker, 3.2.4.3. Translation by omission, 1992, σσ. 77-78). 
26
 Με τη λέξη σκοπός ο Belloc εννοεί το βάρος που έχει κάθε λέξη, φράση, έκφραση, πρόταση σε ένα 

δεδοµένο περικείµενο της γλώσσας-προέλευσης. 
27
 Για παράδειγµα, η ορθή µετάφραση του γαλλικού ρήµατος demander στην αγγλική γλώσσα είναι to 

ask, όχι to demand. 
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τόσο από πλευράς λειτουργίας, όσο και αποτελέσµατος. Επιπλέον, αξιώνουµε από το 

µεταφρασµένο κείµενο αφενός µεν να διαθέτει αυτοδύναµη θέση στον πολιτισµό της 

γλώσσας-στόχου, αφετέρου δε να αναπαράγει ταυτόχρονα τη λογοτεχνική δοµή του 

αυθεντικού έργου (Nord 1997: 89). Αυτές οι αξιώσεις οδηγούν την Christiane Nord 

στην έννοια της ισοδυναµίας και, ειδικότερα, σε τέσσερις προϋποθέσεις αναφορικά µε 

την ερµηνεία
28
, τη λειτουργία του κειµένου

29
, την πολιτισµική απόσταση

30
 και το 

αποτέλεσµα του κειµένου
31
, για να καταλήξει κατόπιν στη λειτουργική προσέγγιση της 

λογοτεχνικής µετάφρασης (1997: 92-93) και, ειδικότερα, στις ακόλουθες τέσσερις 

προτάσεις: 

(α) Ο µεταφραστής ερµηνεύει το κείµενο-προέλευσης όχι µόνο αναφορικά µε την 

πρόθεση του αποστολέα
32
, αλλά επίσης αναφορικά µε τη συµβατότητά του προς την 

κατάσταση-στόχος.  

(β) Το κείµενο-στόχος πρέπει να συντίθεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνει 

στην κατάσταση-στόχος λειτουργίες συµβατές µε την πρόθεση του αποστολέα.  

(γ) Ο κειµενικός κόσµος της µετάφρασης θα πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε την 

προτιθέµενη λειτουργία του κειµένου-στόχος. 

(δ) Τα κωδικοποιηµένα στοιχεία θα πρέπει να επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

το αποτέλεσµα του κειµένου-στόχος να ανταποκρίνεται στις προτιθέµενες λειτουργίες 

του. 

 

6. Συµπεράσµατα 

Εποµένως, κάθε µεταφρασµένο λογοτεχνικό κείµενο απεικονίζει τελικά την ερµηνεία 

του εκάστοτε µεταφραστή, καθώς και τα κριτήρια που επέλεξε προκειµένου να 

εκπληρώσει τη λειτουργία της µετάφρασης και του αυθεντικού κειµένου. Επιπλέον, 

αντανακλά την αγωνιώδη του προσπάθεια να συνδυάσει στα παραπάνω την ατοµική 

του πραγµατολογική θεώρηση αναφορικά µε το πρωτότυπο και τις επιταγές του 

πολιτισµού-στόχος. 

Ωστόσο, οι λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε τη φύση των λογοτεχνικών 

κειµένων, οδηγούν συχνά πολλούς µεταφραστές σε ορισµένες συγκεκριµένες πλευρές 

του προς µετάφραση έργου. Ειδικότερα, η µη αναγνώριση της σύστασης των 

λογοτεχνικών κειµένων ως σύνθετα σύνολα συστηµάτων που βρίσκονται σε διαλεκτική 

σχέση µε άλλα πολύπλοκα σύνολα (Bassnett 1991: 77), οδηγεί στην επικέντρωση σε 

συγκεκριµένες πλευρές του κειµένου, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος του συνόλου της 

µετάφρασης. Η έλλειψη προσοχής και η παράβλεψη ορισµένων µη αµελητέων όψεων 

του προς µετάφραση έργου καταδικάζει το κείµενο της γλώσσας-στόχου σε σοβαρό 

βαθµό απώλειας. Για παράδειγµα, η παράβλεψη διαφόρων στοιχείων, όπως της 

ειρωνείας, του κυνισµού ή του χιούµορ από µέρους του συγγραφέα, που µπορεί να 

                                                 
28
 Η ερµηνεία του µεταφραστή θα πρέπει να είναι ίδια µε εκείνη του αποστολέα (Nord 1997: 89). 

29
 Ο µεταφραστής θα πρέπει να αποδίδει λεκτικά την πρόθεση του αποστολέα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το 

κείµενο-στόχος να είναι σε θέση να επιτύχει την ίδια λειτουργία στον πολιτισµό-στόχος µε εκείνη που 

επιτυγχάνει το κείµενο-προέλευσης στον πολιτισµό-προέλευσης (Nord 1997: 90). 
30
 Ο αποδέκτης-στόχος θα πρέπει να αντιλαµβάνεται τον κειµενικό κόσµο της µετάφρασης µε τον ίδιο 

τρόπο που αντιλαµβάνονται οι αποδέκτες-προέλευσης τον κειµενικό κόσµο του αυθεντικού έργου (Nord 

1997: 90). 
31
 Το αποτέλεσµα που έχει η µετάφραση στους αναγνώστες της θα πρέπει να είναι ίδιο µε εκείνο του 

αυθεντικού έργου στους δικούς του αναγνώστες (Nord 1997: 90-91). 
32
 Αποστολέας (sender) είναι το άτοµο, η οµάδα ή το οργανωµένο θεσµικό όργανο που χρησιµοποιεί ένα 

κείµενο της γλώσσας-προέλευσης, µε σκοπό να µεταφέρει ένα συγκεκριµένο µήνυµα. Από την άλλη, 

παραγωγός του κειµένου-προέλευσης (source-text producer) είναι εκείνος που ευθύνεται για όλες τις 

γλωσσικές και υφολογικές επιλογές του κειµένου, οι οποίες εκφράζουν τις επικοινωνιακές προθέσεις του 

αποστολέα. Στην περίπτωση της λογοτεχνίας οι δύο αυτοί ρόλοι -αποστολέα και παραγωγού- 

εκτελούνται από το ίδιο άτοµο (Nord 1997: 21). 
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οφείλεται ακόµη και στη µη αναγνώρισή τους λόγω έλλειψης λογοτεχνικών γνώσεων, 

µπορεί κάλλιστα να αναστατώσει την ισορροπία του µεταφρασµένου λογοτεχνικού 

κειµένου. Ο Theodore Savory (1968: 28) σηµειώνει ότι ο τρόπος γραφής του 

αυθεντικού συγγραφέα ενδεχοµένως να διακρίνεται από ρεαλισµό ή διακριτικότητα, 

δισταγµό ή ευχέρεια λόγου, σοβαρότητα ή ευθυµία, επιβλητικότητα ή ταπεινότητα. Η 

µετάφραση µπορεί να διακρίνεται από οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά, αρκεί 

ο µεταφραστής να διαθέτει την ανάλογη ευστροφία και ικανότητα. 

Κλείνοντας, είναι πλέον φανερό ότι η µετάφραση ενός λογοτεχνικού κειµένου, είτε 

πρόκειται για ποίηση ή πεζογραφία, δεν είναι µία µονόπλευρη και απλή εργασία, για 

αυτό και πολλοί µεταφραστές δεν είναι σε θέση να επωµιστούν µία τέτοια δύσκολη 

αποστολή. Η µεθοδικότητα και η υπευθυνότητα που απαιτούνται, υποδηλώνονται από 

τον Theodore Savory (1968: 165), ο οποίος γράφει ότι:  

 

(…) κατά τη µετάφρασή τους τα επιστηµονικά κείµενα υπόκεινται σε µικρό 

ή ανύπαρκτο βαθµό απώλειας. (….). Ένα επιστηµονικό κείµενο δεν 

διαθέτει δύο µεταφράσεις στην ίδια γλώσσα. Αντιθέτως, οι µεταφράσεις 

(…) της Θείας Κωµωδίας είναι αναρίθµητες. 

 

Τέλος, η Susan Bassnett (1991: 101) προσθέτει ότι:  

 

Η µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε ένα αυθεντικό κείµενο και ένα µετακείµενο 

είναι ότι το πρώτο είναι καθορισµένο χρονικά και τοπικά, το δεύτερο 
µεταβλητό. Υπάρχει µόνο µια Θεία Κωµωδία, αλλά υπάρχουν αναρίθµητες 
αναγνώσεις και θεωρητικά αναρίθµητες µεταφράσεις της.  
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