
  
  

"Pronounce – what is thy mission?"  

Του βυρωνικού Μάνφρεντ τα µεταφράσµατα να µελετήσω! 
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Abstract:  
This paper is based on a thesis submitted to the Department of Foreign Languages, Translation and 
Interpretation at the Ionian University for the postgraduate course of studies. Its aim is to study the greek 
translations of one of Byron's most popular works, namely Manfred, the selection of which was made 
with purely emotional or emotive criteria. Although it does not belong to Byron's so-called "works of 
hellenic interest", it still is the one honoured with the most numerous translations in our language since 
the 19th century. For this reason alone, their study is considered to be of particular significance to the 
greek readership. 
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1. Ο ποιητής 

Για τον λόρδο Βύρωνα έχουν ήδη ειπωθεί πολλά: ένας από τους µεγαλύτερους ποιητές 
της Αλβιόνας και το πρωτότυπο του λογοτεχνικού Ροµαντισµού, είναι εύλογα ένας από 
τους δηµοφιλέστερους άγγλους ποιητές στη χώρα µας. Η φιλελληνική του δράση, η 
οποία τον είχε κάνει γνωστό και αγαπητό, προκάλεσε το ενδιαφέρον των µεταφραστών 
για το έργο του ήδη ενώ ζούσε· ο θάνατός του στο Μεσολόγγι το 1824 στάθηκε το 
έναυσµα για µια σειρά µεταφραστικών προσπαθειών µε αντικείµενο κυρίως τα 
δραµατικά έργα του ποιητή που είχαν περισσότερες αναφορές στην Ελλάδα ("Maid of 
Athens", The Curse of Minerva, The Corsair, The Giaour).  

2. Manfred 

Ο Μάνφρεντ δηµιουργήθηκε το καλοκαίρι του 1816, ενώ ο Βύρων διέµενε κοντά στη 
Γενεύη, και έτυχε να διαβάσει κάποια αποσπάσµατα από τον Φάουστ του Γκαίτε.  Η 
πλοκή εκτυλίσσεται στις Άλπεις, στο ίδιο ονειρικό τοπίο1 που του ενέπνευσε αυτή την 
τραγική ιστορία.  

Ο Βύρων χρησιµοποιούσε πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία στην ποίησή του: εδώ, 
συγκεκριµένα, αφορµές για τη δηµιουργία του Μάνφρεντ στάθηκε η ανοµολόγητη 
σχέση µε την ετεροθαλή αδελφή του, Augusta, που καταδίκασε εξ' αρχής το γάµο του2 
και επίσης, η πολιτική κατάσταση που επικρατεί εκείνη την εποχή σε όλη τη γηραιά 
ήπειρο3. Πάνω απ' όλα, όµως, ο ποιητής έπλασε τον χαρακτήρα του Μάνφρεντ "κατ' 
εικόνα και καθ' οµοίωσίν του4": ένα πνεύµα ασυµβίβαστο, που υπερασπίζεται τις θέσεις 

                                                 
1   Leslie A. Marchand, ed., The Selected Poetry of Lord Byron, London: Picador Classics, 1988, σελ. 14-
5: " The scenery seduced him into some unwonted picturesque description." 
2   Bernard Blackstone, Byron: A Survey, London: Longman, 1975, σελ. 232: 
"On the poem's own showing, the "species of remorse" which tortures Byron-Manfred arises from his 
relations with his half-sister Augusta-Astarte, the revelation of which broke up his marriage." 
3 Γεγονότα όπως η τραγική ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και η παλινόρθωση των µοναρχών 
αντανακλώνται στα γεµάτα κυνισµό λόγια της Νέµεσης στην Β' πράξη. "Ο Βύρων δεν λησµόνησε τον 
πολιτικό φιλελευθερισµό του ούτε και όταν περιέγραφε τη µεταφυσική αγωνία του άτυχου Μάνφρεντ", 
γράφει ο Μ. Β. Ραΐζης στην ανάλυση του έργου (Μ. Β. Ραΐζης, Η Ποίηση του Μπάιρον, Αθήνα: 
Gutenberg, 1994, σελ. 221). 
4   Mario Praz, "Metamorphoses of Satan", [in] Byron, A Collection of Critical Essays, Paul West, ed., 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1963, σελ. 44: 
"But however artificial the methods by which Byron cultivated his character of Fatal Man, he possessed 
by nature not only "le physique du role", but also the psychological tendency …" 



  
  

του µε ασίγαστο πάθος και σθένος. Επιδεικνύοντας τιτάνια δύναµη και πίστη στον 
εαυτό του, ακριβώς όπως ο Προµηθέας, επιλέγει τη µόνη ηθικά αποδεκτή ατραπό: τον 
αγώνα5 και, αναπόφευκτα6, την φυσική του καταστροφή. "There is no middle way, no 
compromise and no solution except death."7  

3. Η µορφή 

Το πρωτότυπο έργο αποτελείται από τρεις Πράξεις και συνολικά 1335 στίχους. Είναι 
γραµµένο σε ανοµοιοκατάληκτο δεκασύλλαβο στίχο της αγγλικής θεατρικής 
παράδοσης (blank verse), ενώ η οµοιοκαταληξία εµφανίζεται στα λυρικά µέρη, όπου 
έχουµε απαγγελίες και ρήσεις των πνευµάτων. 

Σε επίπεδο µακροδοµής, η γλώσσα του έργου απέχει από την καθοµιλούµενη µορφή 
της εποχής: είναι ποιητική, µε λυρικές εξάρσεις και χαρακτηρίζεται από την λεκτική 
αλλά και γραµµατική / συντακτική παλαιότητά της, ακόµα και για την εποχή του 
Βύρωνα. Η ανάλυση σε επίπεδο µικροδοµής8, στη δοµή προτάσεων, σειρών και 
ακολουθιών δηλαδή, καταδεικνύει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του τυπικού 
(formal) ύφους γραφής, σύµφωνα µε την House9: προσεκτική δοµή, εκλεπτυσµένo 
λεξιλόγιο, υψηλό βαθµό συνοχής και λογικής αλληλουχίας (συνεκτικότητας). 

Ο ποιητής συνήθιζε να δηλώνει για δικούς του λόγους ότι δεν προόριζε το έργο για 
τη σκηνή· εν τούτοις, θεωρούσε το δράµα ως την ύψιστη καλλιτεχνική µορφή της 
λογοτεχνικής έκφρασης, διότι ήταν αυτή που απεικόνιζε την µυθική και πνευµατική 
σταθερότητα. Έτσι χρησιµοποιεί αφ' ενός το δράµα, αλλά αφ' ετέρου του είναι δύσκολο 
να διατηρήσει την παραδοσιακή φόρµα, για λόγους δραµατουργικής ικανότητας, 
ιδιοσυγκρασίας και προσωπικής φιλοσοφίας. Το αποτέλεσµα είναι ένα ιδιαίτερο ύφος, 
το οποίο απαιτεί περισσή προσοχή από τον φιλόδοξο, προσεκτικό µεταφραστή. 

4. Οι µεταφράσεις του Manfred 

Στη σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση βρέθηκαν αναφορές σε πέντε εκδοθείσες10 
µεταφράσεις: η πρώτη χρονολογικά ανήκει στον Ερρίκο Γκρην (Λόρδου Βύρωνος, Ο 
Μαµφρέδος, 1864), η οποία και επανακυκλοφόρησε 30 έτη αργότερα· η δεύτερη µε τον 
αυτό τίτλο, χαρακτηριζόµενη από το συγγραφέα της Θρασύβουλο Καµαράδο ως 
"µεταγλώττιση", χρονολογείται το 1883. Το 1885 εκδίδεται στη Σύρο από άγνωστο 
µεταφραστή ο Μανφρέδος, ενώ αρκετά χρόνια µετά, το 1924, έπεται η µετάφραση του 
Αναστάσιου Μιλάνου-Στρατηγόπουλου µε τίτλο Μάνφρεντ. Η τελευταία 
καταγεγραµµένη απόδοση του έργου ανήκει στη Λίλα Καρανικόλα και εκδόθηκε το 

                                                 
5   James R. Thompson, "Byron's Plays and Don Juan", [in] Byron's Poetry, Frank D. McConnell, ed., 
New York: W. W. Norton & Co, Inc., 1978, σελ. 413: 
"All of Byron's tragic protagonists are committed; they recognize that commitment itself is moral and 
necessary – they act." 
6   Robert F. Gleckner, "The Giaour as Experimental Narrative" [in] Byron's Poetry, Frank D. McConnell, 
ed., New York: W. W. Norton & Co, Inc., 1978, σελ. 391: 
"… the role of the controlling poet expanded to the point where he could see the fundamental similarity of 
man's eternal predicament on earth. That predicament is simply the inevitability of man's fall." 
7  E. D. Hirsh, Jr., "Byron and the Terrestrial Paradise", [in] Byron's Poetry, Frank D. McConnell, ed., 
New York: W. W. Norton & Co, Inc., 1978, σελ. 447. 
8   Γιώργος Κεντρωτής, Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, Αθήνα: ∆ίαυλος, 1996, σελ. 135. 
9   Juliane House, A Model for Translation Quality Assessment, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1981, σελ. 
47. 
10 Ευγενία Κεφαλληναίου, Πρόλογος στο: Λόρδου Βύρωνος, Ο Γκιαούρ, µετ. Αικατερίνης ∆οσίου, 
Αθήνα: Παρασκήνιο, 1997, σελ. 25: 
"Η λογία Αικατερίνη ∆οσίου… µαζί µε τον σύζυγό της Κωνσταντίνο ∆όσιο µετέφρασαν τα βυρωνικά 
έργα Μάνφρεντ και Λάρα. Οι µεταφράσεις αυτές δεν δηµοσιεύτηκαν παρά την πρόθεση του γιου τους να 
τα φέρει στο φως της δηµοσιότητας." 



  
  

1973. Αποσπάσµατα, τέλος, έχει µεταφράσει και ο καθηγητής του Αθήνησι Τµήµατος 
Αγγλικής Φιλολογίας κ. Μ. Β. Ραΐζης.  

Από αυτά, κρίθηκε ότι η συριανή έκδοση του άγνωστου µεταφραστή δεν εντάσσεται 
άµεσα στο πνεύµα της µελέτης, διότι αποτελεί την ελληνική απόδοση γαλλικής 
µετάφρασης, οπότε και θα υπήρχε µεγάλη απόκλιση από το πρωτότυπο κείµενο. ∆εν 
εξετάστηκε επίσης η "µεταγλώττιση" του Καµαράδου, επειδή απέχει από την πρώτη 
µετάφραση λιγότερο από είκοσι έτη, και, όπως αναφέρει η Ευγενία Κεφαλληναίου, δεν 
υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση από το ύφος και τη γλώσσα αυτής.  

Έτσι, επιλέχθηκαν οι µεταφράσεις του Γκρην, του Μιλάνου-Στρατηγόπουλου και 
της Καρανικόλα. Αυτές αναλύθηκαν αφ' ενός από σηµασιολογικής άποψης, για να 
διαπιστωθεί ο βαθµός απόδοσης του νοηµατικού περιεχοµένου του πρωτοτύπου, και 
αφ' ετέρου, εξετάστηκαν µε βάση τη σύγχρονη θεωρία της Κειµενογλωσσολογίας, και 
ιδίως τους παράγοντες της συνοχής και της συνεκτικότητας, µε σκοπό να εξαχθούν 
συµπεράσµατα (α) για την απόδοση της µορφής και (β) για την αρτιότητα του κάθε 
µεταφράσµατος ως ξεχωριστού, αυτόνοµου κειµένου στην ελληνική. 

5. Συµπεράσµατα 

Η µετάφραση του Μάνφρεντ παρουσιάζει όλες τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο 
µεταφραστής σε ένα κείµενο ποιητικό, το οποίο έχει δοµηθεί µε µια συγκεκριµένη 
αρχιτεκτονική (αριθµός συλλαβών και µέτρο που ανήκουν στην αγγλική θεατρική 
παράδοση). Από την άλλη, είναι θαυµαστός ο τρόπος µε τον οποίο εξισορροπείται το 
µέτρο και ο εσωτερικός ρυθµός µε µια ιδιαίτερη προφορικότητα (παρά το γεγονός ότι ο 
δηµιουργός του δεν το θεωρούσε άξιο να απαγγελθεί). Η γλώσσα, όπως αναφέρθηκε, 
χαρακτηρίζεται από λεξιλογική και συντακτική παλαιότητα, η οποία µπορεί εύκολα να 
παρασύρει σε παρερµηνεία αυτόν που δεν γνωρίζει την εξέλιξη της γλώσσας µέσα στο 
χρόνο. 

∆εν είναι µόνο, όµως, οι µορφικές ιδιαιτερότητες που ανιχνεύονται στο κείµενο, 
αλλά και το περιεχόµενό του. Η κλιµάκωση της πλοκής και η διαγραφή της ψυχολογίας 
του κεντρικού ήρωα µέσα από τις διηγήσεις του παρελθόντος και τις πράξεις του ως το 
τέλος µαρτυρούν ένταση και πληθωρικότητα συναισθηµάτων, µε διακυµάνσεις στην 
ποιότητα και την ποσότητά τους. Επειδή ακριβώς η πλοκή περιστρέφεται γύρω από ένα 
άτοµο που κατατρύχεται από πανανθρώπινα αισθήµατα ενοχής και θρήνου, τα οποία 
είναι ανεξάρτητα από πολιτισµό, δεν απαντώνται στο κείµενο τέτοιου είδους ιδέες ή 
αξίες. Έτσι, δεν δηµιουργούνται πρόσθετες δυσχέρειες στην απόδοση, και συνεπώς ένα 
επιπλέον κριτήριο για την ποιότητά της. 

Μορφή και νόηµα, εποµένως, έχουν ισοσθενή παρουσία στο ποίηµα· θα ήταν 
συνεπώς άδικη, αλλά και εσφαλµένη η µονοµερής έµφαση σε κάποιο από τα δύο, όπως 
τονίζει και ο Beaugrande11. Απέναντι σε όλα αυτά στάθηκαν οι τρεις µεταφραστές µε 
διαφορετικό αποτέλεσµα και βαθµό επιτυχίας. Αντιµετώπισαν αλλιώς τη µορφή και το 
περιεχόµενο, έχοντας θέσει ο καθένας τη δική του προτεραιότητα.  

Αναφορικά µε το πρώτο µετάφρασµα (του Ερρίκου Γκρην), αποτέλεσε µια 
ευχάριστη έκπληξη, παρά το γεγονός ότι είναι γραµµένη σε καθαρεύουσα. Ευχάριστη, 
διότι χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό πιστότητας προς το κείµενο-πηγή, γενικά στο 
υφολογικό επίπεδο, και ειδικότερα στο σηµασιολογικό και πραγµατολογικό. Ο 
µεταφραστής δείχνει ότι, σε πρώτο στάδιο, έχει αποκρυπτογραφήσει πλήρως το 
κείµενο-πηγή – αυτή η εις βάθος κατανόηση είναι εµφανής από την απουσία 
σφαλµάτων στην απόδοση. Στο στάδιο της επαναδιατύπωσης, ο λόγος είναι ζωηρός και 
συµβαδίζει µε το ύφος και το γλωσσικό επίπεδο του πρωτοτύπου, καθώς η 

                                                 
11 Robert de Beaugrande, Factors in a Theory of Poetic Translating, Assen: Van Gorcum, 1978, σελ. 94. 



  
  

καθαρεύουσα µε τον "σοβαρόν, υψηλόν τόνον" της δίνει την ψευδαίσθηση της 
αρχαιόπρεπης µεγαληγορίας – χωρίς αυτό, βεβαίως, να σηµαίνει ότι είναι προτιµητέα 
σε περιπτώσεις παλαιότερων χρονολογικά κειµένων! 

Σηµειώσαµε έναν αριθµό αποκλίσεων σε λεξιλογικό και συντακτικό επίπεδο, λίγες 
προσθέσεις και απαλοιφές στίχων, οι οποίες, ιδίως στη δεύτερη περίπτωση, δεν 
επηρεάζουν την πληρότητα του εκφερόµενου µηνύµατος. Ο ίδιος ο µεταφραστής 
παραδέχεται στον πρόλογο ότι αντιµετώπισε προβλήµατα στην απόδοση κάποιων 
εννοιών µέσα στα πλαίσια του στίχου και χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ερµηνεία ή 
σχολιασµό για να επιτύχει την επιθυµητή κατανοµή (επιβεβαιώνοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τη ρήση του Rossetti12: "A translation, involving as it does the necessity of 
settling many points without discussion, remains perhaps the most direct form of 
commentary"13). 

Τα διάφορα σχήµατα λόγου αντιµετωπίστηκαν µε όλους τους  τρόπους, ανάλογα µε 
την περίπτωση. Κάποιες µεταφορές µεταφράστηκαν κατά το πνεύµα14, άλλες µε την 
αντίστοιχη µεταφορά στη γλώσσα-στόχο15 και κάποιες άλλες µεταφέρθηκαν ad verbum, 
όπου αυτό ήταν δυνατό16, ενώ σε λίγες σχετικά περιπτώσεις απαλείφθηκαν από το 
µετάφρασµα για λόγους κυρίως µετρικούς. Τα ηχητικά φαινόµενα – παρηχήσεις και 
συνηχήσεις – αλλού παραµερίστηκαν για χάρη του νοήµατος17, και σε άλλα σηµεία 
διατηρήθηκε µια αντιστοιχία18 (όπως προτείνει και η σύγχρονη Θεωρία της 
Μετάφρασης19) συχνά µε περισσότερη, οµολογουµένως, επιτυχία από το πρωτότυπο20. 
Σηµαντικό είναι ότι έχει διατηρηθεί η έµµετρη µορφή του έργου, η οποία "είναι και 
αυτή απόλυτη έκφραση της ιδέας κι ο µεταφραστής δεν έχει κανένα δικαίωµα να 
παραιτηθεί από την απόδοσή της"21· το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, 
αποτελεί έµπρακτη απόδειξη ότι ο µεταφραστής κοπίασε πραγµατικά κατά τη διάρκεια 
της όλης διαδικασίας: από το επίπεδο της κατανόησης έως το στάδιο της 
επαναδιατύπωσης, στην αναζήτηση της κατάλληλης ισοδύναµης λέξης ή φράσης µε την 
οποία καλύπτονται οι δηλώσεις και οι υποδηλώσεις. 

Το δεύτερο µετάφρασµα, αυτό του Στρατηγόπουλου, παρουσιάζει µια σηµαντική 
διαφορά από τα υπόλοιπα, καθώς το µεγαλύτερο τµήµα του (τα αφηγηµατικά µέρη) έχει 
αποδοθεί σε πεζό λόγο. Ως αποτέλεσµα έχει αφ' ενός την µεταφορά στο κείµενο-στόχο 
του συνόλου σχεδόν των πληροφοριών, αλλά αφ' ετέρου την απώλεια του ποιητικού 
χαρακτήρα του πρωτοτύπου. Είναι θετικό το γεγονός ότι έχει επιτύχει απόλυτη σχεδόν 

                                                 
12 Dante Gabriel Rossetti, "Dante and His Circle", 1861, [in] Translation / History / Culture, André 
Lefevere ed., London: Routledge, 1992, σελ. 67. 
13 Πρβλ. D. Seleskovitch: "δεν µεταφράζουµε για να κατανοήσουµε, αλλά κατανοούµε για να 
µεταφράσουµε", [in] Μετάφραση και Ερµηνευτική, Μαρία Τσούτσουρα, Αθήνα: Έψιλον, 1997, σελ. 100. 
14 π.χ. "by thy brotherhood of Cain" – "Η χαιρέκακος ψυχή σου όπου πάσα πονηρία / Αναφύεται και όπου 
ενεργεί υποκρισία" (πρ. 1, σκ. 1, στ. 248-9)  
ή 
"on thy brow the seal of middle age / Hath scarce been set" – "Το πρόσωπόν σου µαρτυρεί µεσαίαν 
ηλικίαν" (πρ. 2, σκ. 1, στ 49-50). 
15 "When stripped of this mortality" – " Ότ' αποδύσας την φθοράν" (πρ. 3, σκ. 4, στ. 133). 
16 "I feel my soul / Is ebbing from me" – " αισθανόµενος την άφθαρτην ψυχήν µου / Εκφεύγουσαν" (πρ. 
3, σκ. 4, στ. 99-100). 
17 "Half dust, half deity, alike unfit" – " Μετέχοντες της φύσεως Θεού τε και ανθρώπου" (πρ. 1, σκ. 2, στ. 
40). 
18 "power of the most powerful / παρέχειν δύναντ', απορώ" (πρ. 2, σκ. 2, στ. 45). 
19 P. Newmark, A Textbook of Translation, Hertfordshire: Phoenix ELT, σελ. 168: 
Sound effects are bound to come last for the translator (…) inevitably, he must try to do something about 
them and, if not, compensate, either by putting them elsewhere or substituting another sound". 
20 "Mortal! to thy bidding bowed" – " Εκ του κευθµώνος µου, θνητέ, κατήλθον κατ' ευθείαν" (πρ. 1, σκ. 
1, στ. 50). 
21 Ι. Θ. Κακριδής, Το Μεταφραστικό Πρόβληµα, Αθήνα, 1979, σελ. 18-9. 



  
  

µεταφορά του σηµασιολογικού εύρους του κειµένου-πηγής, µε ταύτιση των υπο- και 
παρα-δηλώσεων, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτή η ηθεληµένη απεγκλώβιση ή 
απελευθέρωση από τον συγκεκριµένο τρόπο δόµησης του πρωτοτύπου συµβάλλει στη 
διατήρηση της ποιητικής φυσιογνωµίας του µεταφράσµατος. Ιδίως στην ποίηση, 
µέληµα του µεταφραστή πρέπει να είναι και η απόδοση της µορφής του έργου, η οποία 
προσδίδει σε αυτό την αίσθηση της οµορφιάς και της τέχνης. "Αυτή η διάκριση µορφής 
και περιεχοµένου σε αντικείµενο που αξιολογούµε αισθητικά, είναι, όπως πολύ ορθά 
παρατηρεί ο Benedetto Croce22, µια πρόληψη που πρέπει να την εγγράψοµε στο 
παθητικό της ιστορίας της Αισθητικής", έγραφε σε σχετικό έργο του ο Παπανούτσος23. 
"∆εν υπάρχει µορφή που να είναι ωραία µόνο ως µορφή, δηλαδή ως καθαρός 
συνδυασµός στοιχείων απλών· ούτε περιεχόµενο που να µας συγκινεί, όπως η οµορφιά 
ξέρει να συγκινεί την ψυχή µας, ανεξάρτητα από τη µορφή που το κλείνει µέσα της." 
Πολύ δε περισσότερο όταν η µορφή, και µάλιστα το συγκεκριµένο είδος, ήταν για τον 
Βύρωνα η ύψιστη καλλιτεχνική µορφή της λογοτεχνικής έκφρασης. Σηµειώνεται εδώ 
ότι τα λυρικά µέρη έχουν αποδοθεί σε έµµετρη µορφή µε ιδιαίτερη επιτυχία και 
ευαισθησία, άρα δεν ήταν ζήτηµα έλλειψης ικανοτήτων για τον µεταφραστή. Η 
απόδοση των αφηγηµατικών µερών έχει απωλέσει εκείνο το στοιχείο που την κάνει 
"µια χωρίς αδυναµίες επικοινωνία, χωρίς έκδηλη προσπάθεια, χωρίς χασµωδίες, µια 
επικοινωνία που δεν θραύει τη φευγαλέα σφαίρα του ποιητικού σύµπαντος"24… 

Ο Στρατηγόπουλος χρησιµοποίησε την απλή δηµοτική για την απόδοση του 
βυρωνικού κειµένου, µε ακόµη πιο δηµώδεις εκφράσεις κατά περίσταση, για να 
αποφύγει την επανάληψη25, ή για να προσδώσει ένα ιδιαίτερο ύφος στην οµιλία 
κάποιου προσώπου26, ιδίως των χωρικών και του αββά. Όσο για τα σχήµατα λόγου, η 
αντιµετώπισή τους δεν διαφέρει κατ' ουσίαν από εκείνη του Γκρην. Αρκετές µεταφορές 
αποδόθηκαν αυτούσιες27, ενώ οι περισσότερες αναπαράχθηκαν µε βάση το νόηµά 
τους28 κυρίως για λόγους φυσικότητας της έκφρασης, εφόσον ο µεταφραστής επέλεξε 
να αποδεσµεύσει το κείµενο από την έµµετρή του µορφή. Από την άλλη πλευρά, δεν 
έχει δώσει ιδιαίτερη σηµασία στο µουσικό στοιχείο των συνηχήσεων και των 
παρηχήσεων του πρωτοτύπου κειµένου. Απορροφηµένος καθώς ήταν από την πιστή 
µετάφραση των λέξεων, παραµέρισε το νόηµα που προσδίδουν σε αυτές οι ήχοι, τα 
µουσικά effets, µε συνέπεια την αποδυνάµωση των συγκεκριµένων στίχων σε κρίσιµα 
για την πλοκή σηµεία. 

Το µετάφρασµα της Καρανικόλα, αρκετά πρόσφατο χρονολογικά, είναι και το 
λιγότερο ωφεληµένο από τη σύγκριση. Έµµετρο µεν (αν και ο ίαµβος δεν επιτυγχάνεται 
πάντα), αλλά µε τέτοια µορφή (επτά ή οκτώ συλλαβές σε κάθε στίχο) που οπτικά 
δείχνει ελλιπέστερο από το πρωτότυπο. Αφ' ετέρου, το νόηµα κάθε στίχου εκτείνεται σε 
βαθµό υπερβολικό συχνά, που κουράζει τον γνώστη του πρωτοτύπου, χωρίς άλλο 

                                                 
22 Benedetto Croce, Brèviaire d' Esthetique, γαλλ. µετ. G. Bourgin, Paris: Payot, 1923, σελ. 42. 
23 Ε. Π. Παπανούτσος, Αισθητική, Αθήνα: Ίκαρος, 1976, σελ. 63. 
24 Paul Valéry, Ποίηση και Αφηρηµένη Σκέψη, µετάφραση Χριστόφορος Λιοντάκης, Αθήνα: Πλέθρον, 
1980, σελ. 79. 
25 "But they avail not / But this availed not" – "µα δε φελάνε / µα δεν µ' ωφέλησε" (πρ. 1 σκ. 1, στ. 17, 
19). 
26 "my breakneck travail" – "τους µόχτους µου" (πρ. 1, σκ. 2, στ. 59). 
27 "but heart – which broke her heart" – "µα µε την καρδιά µου που έσπασε τη δική της" (πρ. 2 σκ. 2, στ. 
117), ή 
"He sinks beyond the mountain" – "ο ήλιος βουλιάζει πίσω απ' το βουνό" (πρ. 3, σκ. 2, στ. 2). 
28 "on thy brow the seal of middle age / Ηath scarce been set" – "η ειδή σου σε δείχνει µόλις µεσόκοπο" 
(πρ. 2, σκ. 1, στ 49-50) ή  
"My long pursued and superhuman art, / Is mortal here" – "η πολυκυνηγηµένη κ' υπεράνθρωπη τέχνη 
µου, σταµατούνε εδώ"  (πρ. 2, σκ. 2, στ. 148-9). 



  
  

προφανή σκοπό από την πλήρωση της οµοιοκαταληξίας. Ιδίως σε σηµεία όπου η 
αφήγηση έχει από το πρωτότυπο κάποια έκταση, το µετάφρασµα χωρίζεται σε τµήµατα 
τα οποία αντιστοιχούν σε είκοσι περίπου αγγλικούς στίχους, µε υπερδιπλάσια, όµως, 
απόδοση – το πρώτο τµήµα, λ.χ., που αντιστοιχεί στους στίχους 1-16 του αγγλικού, 
αποτελείται από 33! Συχνά κάποιοι στίχοι οµοιοκαταταληκτούν σε ένα σχήµα αβαγ, το 
οποίο συχνά δεν είναι συνεπές· επιπλέον, η προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτή η ρίµα 
είτε δηµιουργεί ανύπαρκτους στίχους29, είτε ζηµιώνει κάποιους άλλους30. 

Η γλώσσα του µεταφράσµατος είναι κυρίως δηµοτική, που διανθίζεται µε στοιχεία 
από τη λόγια και περισσότερο τη λαϊκή. Είναι, όµως, ελάχιστα επεξεργασµένη µε 
αποτέλεσµα όχι σπάνια να υποφέρει από εσωτερική συνάφεια. Έτσι, η απόδοση 
παρουσιάζει αρκετά σηµασιολογικά και πραγµατολογικά κενά και αποκλίσεις, που 
οφείλονται συνήθως σε ελλιπή κατανόηση του κειµένου-πηγής. Περιπτώσεις 
πολυσηµιών έχουν παραβλεφθεί ή µεταφερθεί µε µεγάλη διαφοροποίηση επειδή δεν 
αναγνωρίστηκαν σωστά ή και καθόλου. Τµήµατα άλλα µεταφράστηκαν µε τρόπο που 
δεν είναι ακέραιο το σηµασιολογικό τους εύρος και, στην καλύτερη περίπτωση, 
παρουσιάζουν κενά ή, στη χειρότερη, οδηγούν τον αναγνώστη σε παρερµηνείες. 
Μετατοπίσεις παρατηρούνται στο λεξιλογικό και συντακτικό επίπεδο, καθώς 
αναδιατάσσονται οι όροι του εκφωνήµατος ή παραλλάσσεται η επιφανειακή µορφική 
συγκρότηση που έχει ακολουθηθεί στο πρωτότυπο. Συχνά η διαφοροποίηση παραµένει 
µόνο εκεί, αλλά σε άλλα σηµεία η παράβλεψη των µορφοσυντακτικών στοιχείων έχει 
επιπτώσεις στην πληρότητα της πληροφορίας. Γενικότερα, οι υφολογικές αποκλίσεις 
οφείλονται στα επιλεγόµενα δοµικά σχήµατα µε συνέπεια να εµφανίζεται ένα 
µεταφραστικό προϊόν που δεν εναρµονίζεται µε τις γλωσσικές συνήθειες της ελληνικής, 
χωρίς οργανικότητα ή και φυσικότητα, ξένο προς τον αναγνώστη. Συναντήσαµε 
φράσεις ακατάληπτες, χωρίς συνοχή και συνεκτικότητα, "ατάκτως ερριγµένες" µέσα 
στο κείµενο31. 

O Μάνφρεντ αποτελεί ένα από τα πιο προσωπικά32 έργα του Βύρωνα - έκφραση 
κοσµοαντίληψης και βιοθεωρίας, την οποία ο ποιητής εφάρµοζε ως ένα σηµείο και 
επιθυµούσε να έχει το σθένος να την ακολουθεί πλήρως. Η τέχνη του έχει, ως εκ 
τούτου, ένα ψυχολογικό υπόστρωµα, είναι γι΄ αυτόν αναγκαιότητα, καθώς δρέπει 
βασικά στοιχεία της θεµατολογίας του από την προσωπική του ιστορία. Χωρίς να 
διεκδικεί τον τίτλο του δροµοτόµου στην αγγλική λογοτεχνία, είναι βέβαιο ότι 
πρόσθεσε το δικό του ίχνος. Τα σκιρτήµατα της ψυχής του, σε συνδυασµό µε τη 
µουσικότητα της ζωηρής του γλώσσας, καταυγάζουν την ποιητική του ουσία. Είναι (;) 
πολύ απλό: ο νους του κατακλύζεται από ένα όραµα, ένα κυρίαρχο συναίσθηµα, στο 
οποίο δίνει µορφή και το αγλαΐζει µε σπάνια οµορφιά, σε µια απέλπιδα απόπειρα, ίσως, 
να το εξορκίσει. Αν και η θέση του απέναντι στη ζωή προσδιορίζεται ανέκκλητα και 

                                                 
29 "And I have met with good even among men" – "καλό έκανα σ' ανθρώπους / κανένα δεν απάτησα / 
µήτε στους ξένους τόπους" (πρ. 1, σκ. 1, στ. 18) 
ή "death" – " το Θάνατο / τον άγρια αυτόν µονάρχη" (πρ. 2, σκ. 2, στ. 174). 
30 "The Arcadian Evocators to compel / The indignant shadow to depose her wrath" – "Κι ας καλεί / Στη 
Φιγαλία Αρκάδες / Ιεροφάντες, για να πουν / στη Μάγισσα, µαινάδεςl" (πρ. 2, σκ. 2, στ. 188). Όπως είναι 
γνωστό, οι Αρκάδες ιεροφάντες δεν ήταν µαινάδες. 
31 Π.χ. σηµείωση στη σελ. 107: "I plunged amidst mankind – Forgetfulness / I sought in all, save where 
'tis to be found" – "Κυλίστηκα στην ανθρωπιά, / Συχώριο να πιστέψεις;" (πρ. 2, σκ. 2, στ. 45) 
ή "the dead, but sceptered sovereigns" – "τους νεκρούς, µα σκηφτούχους µονάρχες" (πρ. 3, σκ. 4, στ. 40).  
32 Jerome J. McGann, Byron, Oxford: Oxford University Press, 1986, σελ. xii: 
"It is crucial to understand that all of Byron's poetry, even the work which might appear trivial, is self-
conceived in a vast, and finally in an heroic, frame of reference. All of his heroes, we know, are 
surrogates of himself, more or less displaced. (…) Manfred's life is ruled by his "star", and it is thus that 
Byron understands and represents himself in his work. This quality has been aptly called Byron's "need of 
fatality". 



  
  

σταθερά από πεσιµισµό, η έλλογη διάρθρωση των πεποιθήσεών του σε αυτό το έργο 
χαρακτηρίζεται από σφρίγος και ένταση. Η γλώσσα του Μάνφρεντ  έχει διακυµάνσεις 
ανάµεσα στη γεµάτη πάθος πληθωρικότητα από τη µια, και στην ελλειπτική 
βραχυλογία από την άλλη. Συχνά εκφράζει καίριες επιγραµµατικές ρήσεις των οποίων η 
αρχιτεκτονική είναι λιτή και συνάµα δραµατική, µεγαλόπρεπη33. Αυτά τα στοιχεία 
εξισορροπούνται θαυµαστά σε ένα αποτέλεσµα µε τέτοια φυσική ροή, που δίνει, 
σχεδόν, την εντύπωση του πηγαίου. 

Μπορεί κανείς να ισχυριστεί το ίδιο και για τα µεταφράσµατα; Ο Γκρην παρήγαγε 
ένα ποιητικό κείµενο µε µεγάλη σηµασιολογική πιστότητα, το οποίο είναι, όµως, 
γραµµένο σε µια γλώσσα που δεν είναι ούτε καν νεκρή, διότι ποτέ δεν έζησε, και 
ταλαντεύεται στα όρια της εκζήτησης. Ο Στρατηγόπουλος έθεσε ως προτεραιότητα του 
πονήµατός του την αναπαραγωγή των εννοιών, αγνοώντας και εξουδετερώνοντας την 
παραπληρωµατική νοηµατοδοσία της µορφικής του συγκρότησης και των µουσικών 
στοιχείων. Η Καρανικόλα, τέλος, παρουσίασε ένα µεταφραστικό προϊόν, το οποίο 
κινείται µάλλον στα όρια της παράφρασης ή ανάπλασης, αλλά κατ' ουσίαν αλλοιώνει το 
πρωτότυπο σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην είναι πλέον αναγνωρίσιµο. ∆εν καταφέρνει να 
αναπαραγάγει ούτε την εξωτερική µορφή του ποιήµατος34, ή τις λέξεις, αλλά ούτε 
τουλάχιστον την συναισθηµατική τους άλω, ως γενική εντύπωση.  

"One translates out of true love for the beautiful and for the literature of the nation"35, 
έγραψε κάποτε ο Novalis σε γράµµα του. Σαφώς ευγενικά σαν κίνητρα, αλλά η πράξη 
καταδεικνύει πως τα κριτήρια του κάθε µεταφραστή ως προς τι είναι αισθητικά ωραίο ή 
δίκαιο, όσον αφορά στην αντιµετώπιση ενός έργου τέχνης, διαφέρουν θεαµατικά. 
Βέβαια, έχει επανειληµµένα υπογραµµιστεί36 πως η µετάφραση είναι πρωτίστως µια 
πράξη ανάγνωσης, και όπως ακριβώς δεν υπάρχει ένας µοναδικός τρόπος ανάγνωσης 
ενός ποιήµατος, έτσι δεν µπορεί να υπάρξει µια µοναδική ερµηνεία και µετάφραση ενός 
ποιήµατος37. Το αποτέλεσµα της εκάστοτε ανάγνωσης αναλόγως ποικίλλει και 
ενδεχοµένως αποτελεί ένδειξη της εγκυρότητας της ερµηνείας: κάποια µεταφράσµατα 
διακρίνονται για συγκεκριµένες αρετές, άλλα για καµία, καθώς οι δηµιουργοί τους δεν 
συνειδητοποίησαν ότι η µοναδικότητα του ποιητικού έργου έγκειται στην ευτυχή 
σύγκραση περιεχοµένου και µορφής ή, και αν ακόµα το γνώριζαν, δεν κατάφεραν να 
αναπαραγάγουν το αυτό οργανικό σύνολο, µε τη χρήση των κατάλληλων εκφραστικών 
µέσων. Έτσι, δεν δύνανται να µεταφέρουν τον αναγνώστη στην "κατάσταση της 
ποιητικής χάρης" ("en état de grâce poétique"38), την οποία βιώνει ο αναγνώστης του 
πρωτοτύπου και, το πιο σηµαντικό στην περίπτωση του έργου που εξετάσαµε, 
απουσιάζει η κύρια ευχαρίστηση την οποία δοκιµάζει κανείς όταν διαβάζει τον Βύρωνα 
– η επαφή µε µία συγκλονιστικά µοναδική προσωπικότητα… 
 

 

                                                 
33 Πρβλ.: "Old man! 'tis not so difficult to die" (πράξη 3, σκηνή 4, στ. 149) ή  
"The commencement of atonement is the sense of its necessity" (πρ. 3, σκ. 1, στ. 84-5). 
34 Πρβλ. Hervey και Higgins, Thinking Translation, London: Routledge, 1992, σελ. 61: "Grammatical 
structure may assume particular importance in literary translation. A prestigious author's hallmark may 
partly consist in characteristic grammatical structuring." 
35Novalis, γράµµα προς τον A. W. Schlegel, Werke und Briefe (Alfred Kelletat ed., München: Winkler, 
1968)  [in] Translating Literature: the German Tradition, André Lefevere ed., Assen: Van Gorcum, 
1977, σελ. 65. 
36 Susan Bassnett-McGuire, Translation Studies, London & New York: Routledge, 1991, σελ. 101, και 
W Frawley, Translation, Literary, Linguistic and Philosophical Perspectives, London & Toronto: 
Associated University Press, 1984, σελ 49. 
37 David Connoly, "Η Μετάφραση της Ποίησης", Μετάφραση W96, τεύχος 2, Σεπτέµβριος 1996, σελ. 32. 
38 Henri Bremond, La Poesie Pure, 2η έκδοση, Paris, 1926, σελ 16.  
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