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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΣΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ 

Πρόδρομη ανακοίνωση 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ προτείνω εδώ βασίζεται σε αντιλήψεις πού 

εκφράζονται καθώς και σε θεωρητικές απόψεις πού αναπτύσσονται 

σε προλογικά κείμενα. 1 Φυσικά δεν είμαι ή πρώτη μα ούτε και ή τελευ

ταία, φαντάζομαι, πού θα τονίσω την ιδιάζουσα σημασία αύτοΰ του πα

ρακειμένου (paratexte), σύμφωνα με τον Gé ra rd G e n e t t e . 2 Καθρέφτης 

της στιγμής πού το δημιουργεί, περισσότερο ακόμη καί άπο το ϊδιο το 

μεταφρασμένο έ'ργο, πού αμύνεται έν τέλει καλύτερα κατά τής αναπότρε

πτης φθοράς πού επιφέρει ό χρόνος, ό Πρόλογος περιέχει την εξαιρετικά 

εύθραυστη μαρτυρία του παρόντος καί ακολουθεί τήν μοίρα του: γρήγορα 

ξεπερνιέται, ξεχνιέται ή αφαιρείται σκοπίμως από τις επανεκδόσεις, τ ί 

θεται σε αδράνεια ή σε αμφισβήτηση, μια καί άλλες προτεραιότητες ορί

ζουν τήν επόμενη στιγμή το εκδοτικό γεγονός. 

Σ ε γενικές γραμμές, ή μεταφραστική καμπύλη τής εποχής πού θα 

μας απασχολήσει εδώ χαρακτηρίζεται άπο καινοτομίες και αντιστάσεις, 

τήν τάση άπο τήν μια μεριά γ ια ευθυγράμμιση με τήν φωτισμένη Ευρώ

π η άλλα καί επιβιώσεις άπο τήν άλλη μιας ισχυρής καί βαθιά ριζωμένης 

παράδοσης. Ω σ τ ό σ ο , ή κορύφωση του μεταφραστικού ενδιαφέροντος δεν 

μπορούσε παρά να συνεπιφέρει καί τήν γένεση ενός σημαίνοντος προβλη

ματισμού πού επικεντρώθηκε στην ανίχνευση μιας μεταφραστικής θεω

ρίας. Καί πάλι, αναπότρεπτα, σε ορισμένα προλογικά κείμενα θα αναζη

τήσουμε τα ψήγματα του προβληματισμού. Έ ν α ς προβληματισμού που 

βρίσκεται πολύ κοντά, θα έλεγα, τηρουμένων τών αναλογιών, στις νέες 

1. 'Αναπτύσσω ορισμένες πρώτες σκέψεις πού αποτελούν τήν αφετηρία εκτε
ταμένης μελέτης τήν οποία ετοιμάζω. Τμήμα τής παρούσας εργασίας θα περιληφθεί 
στον τόμο Ξένοι συγγραφείς μεταφρασμένοι ελληνικά. Αυτοτελείς εκδόσεις. Τόμος 
Β', 18ος αι. Ό Διαφοίτισμός, 'Αθήνα, Κ Ν Ε / Ε Ι Ε , υπό έκδοση. 

2. Gerard G e n e t t e , Seuils, Παρίσι, Éd i t ions du Seuil, coll. «Poé t ique» , 1987, 
σ. 152. Ευχαριστώ τήν φίλη συνάδελφο κυρία Ράνια Πολυκανδριώτη για τήν υπό
δειξη τής παραπάνω μελέτης. 
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αντιλήψεις πού καλλιέργησε δ ευρωπαϊκός Διαφωτισμός καί, δλοος ιδιαι

τέρως, οι γάλλοι εγκυκλοπαιδιστές. 'Αντιδρώντας στην παράδοση δύο 

αιώνων (17ος-18ος), οπού σύμφωνα με τους κανόνες του κλασικισμού ή 

ακρίβεια της απόδοσης θυσιαζόταν στον βωμό τοΰ «ωραίου»3 —αισθητι

κή επιβίωση κατά κάποιο τρόπο τοΰ δυαλισμοΰ της χριστιανικής παρά

δοσης ανάμεσα στο γράμμα καί στο πνεύμα4-^, ή γαλλική 'Εγκυκλοπαί

δεια των D'Alembert, Diderot θα φιλοξενήσει στα σχετικά με τήν μετά

φραση άρθρα της νεόκοπες απόψεις. Στον 16ο τόμο της, στο άρθρο Tra

duction, θέτει τον δρο σε αντιδιαστολή με αυτόν της Version (Version 

des Septante, Version vulgate)5 —άρθρο πού γνωρίζει καί μνημονεύει 

καί ό Δημ. Καταρτζής, δπως θα δούμε πιο κάτω. Ό συντάκτης τοΰ κει

μένου τονίζει πώς ή καλή μετάφραση οφείλει να αποδίδει οπωσδήποτε το 

πνεύμα {génie) της γλώσσας τοΰ δέκτη —το «γκένιο» της γλώσσας κα

θώς θα έ'λεγε ό Καταρτζής— καί για να στηρίξει καλύτερα τις θέσεις του 

αναφέρεται στα δσα επισημαίνει ό Charles Batteux, στο καθιερωμένο έργο 

του Cours de belles-lettres: «Quand il s'agit de représenter dans une 
autre langue les choses, les pensées, les expressions, les tours, les 
tons d'un ouvrage, les choses telles qu'elles sont, sans rien ajouter, 
ni retrancher, ni déplacer; les pensées dans leurs couleurs, leurs de
grés, leurs nuances; les tours qui donnent le feu, l'esprit, la vie au 
discours; les expressions naturelles, figurées, fortes, riches, gratieu-
ses, délicates [...]». Κρατώ ακόμη καί το παρακάτω: «L'auteur qui 

compose, conduit seulement par une sorte d'instinct toujours libre, 

et par sa matière qui lui présente des idées qu'il peut accepter ou 
rejetter à son gré, est maître absolu de ses pensées et de ses expres
sions [...]. Le traducteur n'est maître de rien; il est obligé de suivre 

3. Βλ. για παράδειγμα τήν μελέτη τοΰ Roger Zuber, Les «Belles infidèles» 
et la formation du goût classique. Perrot d'Ablancourt et Guez de Balzac, Πα
ρίσι, Armand Colin, H968. Καί Constance R.West, «La théorie de la traduction 
au XVIIIe siècle par rapport surtout aux traductions françaises d'ouvrages 
anglais», Revue de Littérature Comparée, 1932, 330-355. 

4. Henri Meschonnic, Pour la poétique IL Epistemologie de récriture. 
Poétique de la traduction, Παρίσι, Gallimard, σ. 362. 

5. «La version est littérale, plus attachée aux procédés propres de la lan
gue originale, et plus asservie dans les moyens aux vues de la construction ana
lytique; et que la traduction est plus occupée du fond des pensées, plus atten
tive à les présenter sous la forme qui peut leur convenir dans la langue nou
velle...», Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné..., τ. XVI, A Neufchâtel 
1755, σ. 511. 

J2 



178 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ I I Σ, 21 (1997) 

par-tout son auteur, et de se plier à toutes ses variations avec une 
souplesse infinie».6 Στο Supplément τής μνημειώδους αυτής Βίβλου 

των Φώτων,7 ξαναβρίσκουμε λήμμα σχετικό με την μετάφραση. Το υπο

γράφει μάλιστα ένας σημαντικός εκπρόσωπος των αισθητικών ανακατα

τάξεων της εποχής, ό Marmontel. Θα μεταφέρω εδώ την πρώτη παρά

γραφο: «Les opinions ne s'accordent pas sur l'espèce de tâche que 
s'impose le traducteur, ni sur l'espèce de mérite que doit avoir la 
traduction. Les uns pensent que c'est une folie que de vouloir assi
miler deux langues dont le génie est différent; que le devoir du tra
ducteur est de se mettre à la place de son auteur autant qu'il est 
possible, de se remplir de son esprit, et de le faire s'exprimer dans 
la langue adoptive, comme il se fût exprimé lui-même s'il eût écrit 
dans cette langue. Les autres pensent que ce n'est pas assez; ils 
veulent retrouver dans la traduction, non seulement le caractère de 
l'écrivain original, mais le génie de la langue, et s'il est permis de le 
dire, l 'air du climat et le goût du terroir».8 Συγκρατώ, τέλος, τις κύ

ριες αρετές τής καλής μετάφρασης πού είναι ή σαφήνεια {clarté), ή ορ

θότητα (justesse), ή ακρίβεια (précision) και ή ευπρέπεια (décence). 

Γίνεται φανερό μέσα άπο αυτά τα επιλεγμένα αποσπάσματα πόση 

σημασία αρχίζει να δίνει ό αιώνας τών Φα>των στις λεπταίσθητες γλωσ

σικές και υφολογικές διεργασίες προκειμένου να συντελεστεί ή ακριβής 

μετάβαση του κειμένου, μέ τα ποικίλα συστατικά πού το ορίζουν, από τον 

πομπό στον δέκτη. 'Ενώ εμπρός σε άλλα μεγάλα αισθητικά θέματα, 6πως 

αυτό τής μίμησης και τής πρωτοτυπίας,9 ή σκέψη απελευθερώνεται και ή 

φαντασία μπορεί πια να αποδεσμευτεί δημιουργικά,10 στο ζήτημα τής 

6. "Ο.π., σ. 512. 

7. Σχετικά μέ το πρόβλημα τών εκδόσεων τής Encyclopédie, αρκούμαι να π α 

ραπέμψω στην διεξοδική μελέτη τοϋ Rober t Darn ton, The Business of Enlighten

ment. A Publishing History of the Encyclopédie 1775-1S00, The Belknap 

Press of H a r v a r d Univers i ty Press , Cambr idge , Massachuse t t s , and London , 

Eng land , 1979. 
8. Supplément à Γ'Encyclopédie..., τ . IV, Λ A m s t e r d a m , Chez M. M. Rey, 

1777, G. 952. 

9. R o l a n d Mortier, L'originalité; une nouvelle catégorie esthétique au 

siècle des Lumières, Γενεύη, Droz, 1983. 

10. 'Ακόμη και σε ενα επί το πλείστον παραδοσιακό πλαίσιο αναφοράς, είναι 

δυνατόν να συναντήσουμε φράσεις Οπως αυτή του Chevalier de J a u c o u r t , «la b o n n e 

i m i t a t i o n est une continuel le invent ion», Encyclopédie, τ. V I I I , δ.π., 1765, σ. 

568 (άρθρο Imitation). 
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μετάφρασης, ή ποιότητα της δημιουργίας έγκειται στη συστηματικότη

τα, και εδώ ακριβώς τον πρωτεύοντα ρόλο παίζει è χειρισμός του γλωσ

σικού εργαλείου. 

Δέν είναι τυχαίο, νομίζω, π ώ ς αυτές τις ανησυχίες εξέφρασαν, ό κα

θένας με τον τρόπο του και με την σειρά του, οι μεταφραστές στους οποίους 

θα σταθούμε: ό "Ιώσηπος Μοισιόδαξ, ο Δημήτριος Καταρτζής και b Πα

ναγιώτης Κοδρικάς, όπως δέν είναι ασφαλώς τυχαίο π ώ ς προέρχονται καί 

οι τρεις εξέχουσες αυτές περιπτώσεις άπο το 'ίδιο περιβάλλον, τον χώρο 

τών Φαναριωτών. 

Το πρώτο κείμενο πού θα μας απασχολήσει είναι το «Προοίμιον του 

Μεταφραστου», το όποιο προτάσσει ό Ί ώ σ η π ο ς Μοισιόδαξ στην Ηθική 

φιλοσοφία του (Βιέννη 1 7 6 0 ) . n Πρόκειται για την μετάφραση του παι

δαγωγικού συγγράμματος του L u d o v i c o A n t o n i o M u r a t o r i , La filoso

fia morale esposta e proposta ai giovani.12 "Ας ειπωθεί π ώ ς ο ιταλός 

στοχαστής καί ιερωμένος υπήρξε μία σημαντική φυσιογνωμία πού εξέ

φρασε ανανεωτικές καί ριζοσπαστικές θέσεις στο πλαίσιο πάντοτε του 

καθολικισμού. 1 3 Ή φήμη τοΰ έργου του ξεπέρασε τα εθνικά σύνορα καί 

επηρέασε συγχρόνους του άλλα καί μεταγενέστερους στοχαστές. Στην 

"Ηθική φιλοσοφία συνυφαίνονται τα «γνωσιολογικά μέ τα ηθικά ζ η τ ή 

ματα α ένα σύστημα φιλοσοφικής ανθρωπολογίας». 1 4 Ό έλληνας μ ε τ α 

φραστής επέλεξε ακριβώς ένα έργο πού προτείνει, μέσα από τήν αυτογνω

σία, τον έλεγχο τών παθών καί τήν προσαρμογή στην κοινωνική τ ά ξ η , 

ένα σύνολο άξιων, απαραίτητων γ ια τή διαμόρφωση της νέας ηθικής φυ-

11. Για τήν προσωπικότητα καί τήν δράση τοΰ Μοισιόδακα βλ. τις ενδιαφέρου
σες απόψεις τοΰ "Αλκή 'Αγγέλου πού επιμελήθηκε στην σειρά Ν Ε Β τοΰ « Έ ρ μ η » 
τήν επανέκδοση της 'Απολογίας, (α' εκδ. Βιέννη 1780) τοΰ φαναριώτη λογίου καθώς 
καί τήν βιογραφική προσέγγιση τοΰ Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Ίώσηπος Μοισιόδαξ. 
Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα, 'Αθήνα, Μ Ι Ε Τ , 1985. 

12. Ό Ί ώ σ η π ο ς Μοισιόδαξ βρισκόταν για σπουδές στην ΓΙάντοβα γύρω στο 
1759 μέ 1760. 

13. Πρβλ. μέ A n n a Burl ini-Galapaj (Centro S t u d i M u r a t o r i a n i , P a d o v a ) , 
«La cri t ica della chiesa nelle scr i t t i de L. A. Murator i» , εισήγηση στην Συνάντη
ση 'Εργασίας «Lumières et cr i t ique des Églises et /ou de la Religion au XVII Ie 
siècle», στο πλαίσιο τοΰ προγράμματος της E u r o p e a n Science F o u n d a t i o n , Con
cepts and Symbols of the Eighteenth Century in Europe. Σχετικά μέ τήν προσο;>-
πικότητα τοΰ L. Α. M u r a t o r i βλ. καί F r . Ventur i , Settecento riformatore. Da 
Muratori a Beccaria, Tor ino, Giulio E i n a u d i Edi tore , 1969. 

14. Π . Μ. Κιτρομηλίδης, δ.π., σ. 67-68. 
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σιογνωμίας του άτομου. 1 5 "Ας συγκρατήσουμε ακόμη την πίστη του Μοι-

σιόδακα στην εμβέλεια του συγγράμματος, του οποίου ή κοινή ωφέλεια 

είναι προφανής, άφοΰ οι ηθικοί κανόνες πού περιέχει απευθύνονται προς 

δλες τις ηλικίες καί τις κοινωνικές κατηγορίες. 1 6 

' Α π ό τα πιο προωθημένα πνεύματα της εποχής του, ό Μοισιόδαξ αν

τιλαμβάνεται εγκαίρως, δπως έχει συχνά ειπωθεί καί γραφεί, πόση 

«χρεία» έχει ή Ε λ λ ά δ α άπο τα φώτα της Ευρώπης, δταν «ή μία πλημμυ-

ρεΐ, καί ή άλλη ύστερεΐται ως καί τα άξιολογώτερα φώτα τής Μαθή

σεως». 1 7 Μόνη ή μετάφραση άπο τις ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες θα θέσει 

τέλος στην άγνοια καί θα συγκεντρώσει όλους τους θησαυρούς τής γ ν ώ 

σης: «Ρήτορες, Ιστορικοί, Διαλεκτικοί, Φυσικοί, Μεταφυσικοί, Μαθη

ματικοί, 'Ηθικοί : όλοι, δλοι επιθυμούν να την δουλεύσουν με τα Πονήματα 

τ ω ν » . 1 8 Πέρα ωστόσο άπο τήν καίρια παιδαγωγική διάσταση πού προσ

λαμβάνει ή μετάφραση τής 'Ηθικής φιλοσοφίας, πολύ ενδιαφέρουσα παρα

μένει γ ια μας καί μία άλλη δευτερογενής παράμετρος προβληματισμού, 

ή όποια ξεπροβάλλει ακριβώς εξαιτίας τής μετάφρασης. Ή μεταφραστική 

εργασία αυτή καθαυτή, εργασία επίπονη, χρονοβόρα, πού θέτει επί τ ά π η 

τος ενα πλήθος ερωτημάτων, απασχολεί σοβαρά τον φαναριώτη λόγιο. 

Όρμο.)μένος ό νεωτεριστής λόγιος άπο βαθιά επίγνωση του εθνικού 

παρελθόντος καί του παρόντος, δεν διστάζει, ωστόσο, νά υιοθετήσει μία 

κριτική στάση ως προς τήν προσέγγιση τής κλασικής αρχαιότητας άπο 

τους συγχρόνους του: «Τήν σήμερον ή Ε λ λ ά ς τρέφει, καί περιποιείται δύο 

ελαττώματα τα πλέον ανοίκεια εις τήν δόξαν της. Αυτή κυριεύεται κ α τ ά 

κράτος άπο τήν Ύπόληψιν καί άπο τήν Άμέλε ιαν τής 'Αρχαιότητος. Ή 

πρώτη τής έγέννησεν έκείνην τήν άκμαίαν Πρόληψιν, δτι δσα ή έφεύρηκαν, 

ή έκαλλιέργησαν οι Παλαιοί, δλα γενναία, δλα ακριβή: καί ή δευτέρα τής 

έπροξένησε τήν σπάνιν, καί μάλιστα τήν έρημίαν τών περισσοτέρων π α -

15. Ί ώ σ η π ο ς Μοισιόδαξ, 'Ηθική φιλοσοφία, Α', Βιέννη, 1769, σ. κ η ' : « Ή 
ύλη του Συγγράμματος [...] είναι 'Ηθική, ήγουν μία Πραγματεία, όπου χρησιμεύει 
κάθε ήλικίαν, κάθε κατάστασιν: καθότι ερμηνεύει πώς ό "Ανθρωπος έχει να γνωρίζη 
εαυτόν, εϊτουν πώς να φέρεται προς τον Θεόν, όθεν έλαβε το είναι του: πώς προς τους 
άλλους 'Ανθρώπους, ομού με τους οποίους συμπολιτεύεται: καί πώς αυτός προς εαυ
τόν, τουτέστι πώς να οίκονομή τήν Άτομικήν του Σύστασιν, καί πώς να συντηρή τήν 
Έσωτερικήν Άταραξίαν τής Ψυχής του». 

16. 'Ηθική φιλοσοφία, δ.π., σ. κ θ ' : «"Αρχοντες, Ί δ ι ώ τ α ι , Πλούσιοι, Πτωχοί , 
Γέροντες, Νέοι, 'Εκκλησιαστικοί, Λαϊκοί, με βραχυλογίαν δλοι ημπορούν να φωτι
σθούν άπο αυτό, δλοι ημπορούν να κατηχηθούν, έκαστος το ίδιαίτερον χρέος του». 

17. Ί ώ σ η π ο ς Μοισιόδαξ, Ηθική φιλοσοφία, δ.π., σ. κα' . 
18. 'Ηθική φιλοσοφία, δ.π., σ. λ'. 
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λαιών Σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν . Ή Πρόληψις έπειτα της έφύτρωσεν ενα α,σττονΒον 

μίσος εναντίον πάντων τών Νεωτέρων, και ή σπάνις την έγύμνωσεν, σχε

δόν άπο δλας τάς κεφαλαιωδεστέρας ειδήσεις τών Π α λ α ι ώ ν » . 1 9 Ή μίμη

ση της Ευρώπης αποτελεί γ ια τον Μοισιόδακα την μόνη και ασφαλή οδό 

προόδου και σε αυτό το σημείο ή μετάφραση επωμίζεται τον κύριο ρόλο 

μεταφοράς και εκλαΐκευσης της γνώσης. Ό φαναριώτης λόγιος έ'χει κα

ταρτίσει ενα μεταφραστικό πρόγραμμα με σαφείς παιδευτικούς στόχους. 2 0 

Είδαμε πώς, εμπρός στο δίλημμα της πλήρους ένδειας επιστημονικών 

συγγραμμάτων, ό μεταφραστής προκρίνει ως πλέον αναγκαία τήν γνώση 

της ' Η θ ι κ ή ς . Ά λ λ α δεν σταματά και σε έναν τυχαίο τίτλο. 'Αναζητά μέ

σα άπο ενα πλήθος συγγραμμάτων τήν απλότητα, τήν ευκρίνεια και τήν 

σαφήνεια της γραφής, στοιχεία πού φαίνεται ότι συγκεντρώνει ό M u r a 

t o r i : «Αυτός μου έφάνη σ.πλοϋς^ μέτριος, ευκολονόητος άπο δλους, ή σχε

δόν άπο όλους». 2 1 Καί ξεκινά ο μεταφραστικός άθλος. 

Ζώντας μέσα στον φαναριώτικο κύκλο τών Παραδουνάβιων Η γ ε μ ο 

νιών, ό Μοισιόδαξ έ'χει πιθανόν εξοικειωθεί με τήν πιο ανάλαφρη Οψη του 

θέματος. "Εχει συνηθίσει 'ίσως στους πειραματισμούς τών γλωσσομαθών 

αυτών κύκλων, σε μία άσκηση πού προκαλούσε τήν ευχαρίστηση καί στρε

φόταν κατά κύριο λόγο, όπως ε ίχαμε τήν ευκαιρία να πούμε καί άλλου, 

σε αφηγηματικά, λογοτεχνικά κείμενα. Ω σ τ ό σ ο το δικό του εγχείρημα 

γ ι α να αποδοθεί στα ελληνικά ενα ηθικό σύγγραμμα επιστημονικών αξιώ

σεων θέτει ασφαλώς δυσκολίες άλλης τάξης, πού σχετίζονται κυρίως με 

τήν απόδοση εννοιών, δρων, άλλα καί τήν επιλογή του κατάλληλου «ύ

φους» [ = γλώσσας]. "Ας προσέξουμε τήν παρακάτω καίρια διαπίστω

ση «... κάθε Μετάφρασες είναι δυσκολωτάτη ! μάρτυρες (το επαναλαμβά

νω καί αύθις) δσοι περιέργως τήν έδοκίμασαν, ή τήν έ'κριναν. 'Αλλ' ϊσως 

τινάς αυτά τ α νομίζει ωσάν τόσα παιγνίδια. Καί δμως ας κάμη τήν δοκι-

μήν, οποίος καί αν εΐναι, καί τότε βλέπει εάν διαφέρει ή παιδιά άπο τήν 

Μετάφρασιν». 2 2 Δύο μείζονα ζητήματα ανακύπτουν γ ια τον μεταφραστή: 

πρώτον ή Μετάφραση στην ολότητα της «έ'ργον δυσκολώτατον, καθώς 

19. Ηθική φιλοσοφία, «Προοίμιον του Μεταφραστοϋ», σ. ιζ '- ιζ ' . Πρβλ. με 
Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορία της νεοελ.ληνικής λογοτεχνίας. 'Αθήνα, "Ικαρος, 7 1985, σ. 
146. 

20. 'Ηθική φιλοσοφία, ο.π., σ. κβ ' . 
21 . Στο ίδιο. "Ας προσέξουμε εδώ πώς ή επιλογή του Μοισιόδακα μοιάζει να 

εΐναι καίρια μια καί τα συγγράμματα πού συνέθεσε ό M u r a t o r i στην ιταλική γλώσσα 
(καί δχι στην λατινική) έχουν ακριβώς εκλαϊκευτικούς στόχους. 

22. "Ο.π., σ. κδ'-κε ' . 
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όλοι εκ συμφώνου οι 'Ακριβέστεροι. Μεταφρασταί το κηρύττουν» 2 3 και 

δεύτερον ή γλωσσική ομοιομορφία, «ή άναπλήρωσις του αύτοΰ "Υφους». 2 4 

Ή άγο^νία του Μοισιόδακα γίνεται εύκολα κατανοητή αν αναλογιστούμε 

τήν πρωιμότητα του εγχειρήματος του και συνεπώς τήν έλλειψη ενός συ

ναφούς πλούσιου πειραματισμού. Γιατί εδώ ό μεταφραστής δεν ενδιαφέ

ρεται μόνον για τήν ποιοτική απόδοση τοΰ αλλότριου κειμένου, πού όπως 

εξομολογείται θα ήταν σχετικά εύκολο να επιτευχθεί στο "Ελληνικον νφος, 

στην αρχαΐζουσα δηλαδή γλώσσα. Οί εκλαϊκευτικοί, παιδαγωγικοί στό

χοι πού έχει θέσει εξαρχής τού επιβάλλουν να επιλέξει τήν απλή, καθομι

λουμένη γλώσσα, το Κοινον νφος: « 'Έκαμε χρεία, δτι να προσυλλογισθώ 

και με ποιον "Υφος, ήγουν με το Έλληνικόν, ή με το Κοινον να μεταφρά

σω το Πόνημα. Το πρώτον μοΰ ήτον εύκολον και σύνηθες, αλλ' ούτως 

έσυνέβαινε, να ζημιωθούν οί απλούστεροι: πράγμα όπου μήτε το έσυγχώ-

ρει ό ζήλος μου. Το δεύτερον εκ τού εναντίου μού έφαίνετο, ναί, άρμοδιώ-

τερον, και όμως δια τήν φυσικήν του πτωχίαν μοΰ έφαίνετο κατά το αυτό 

και παντελώς δυσκολοπιχείρητον. Μ' δλον τούτο ε γ ώ απεφάσισα να προ

τιμήσω το κοινον όφελος, και να μή λυπηθώ τους "ίδρο^τάς μου. 'Επεχε ί

ρησα λοιπόν τήν Μετάφρασιν με το απλούν "Υφος». 2 5 Σ ' αύτο το γλωσσικό 

υλικό, ακατέργαστο ακόμη, πάσχισε è μεταφραστής να δίόσει ευφράδεια 

και σαφήνεια, κοπίασε για να υπερβεί τις δυσκολίες πού έθετε το ίδιο το 

πρωτότυπο κείμενο. 'Από τις κυριότερες αιτίες τοΰ κόπου του στάθηκε 

κ α τ ' αρχήν ή πολυσημία τοΰ συγγράμματος πού τοΰ επέβαλε να αναζήτα 

τήν κυριολεξία τοΰ δρου από το οπλοστάσιο τών 'Αρχαίων και γ ια ενα 

μεγάλο εύρος επιστημονικών γνώσεων. Ή μοναξιά τοΰ πρωτοπόρου, πού 

εξερευνά πρώτος άγνωστες περιοχές, και οφείλει μόνος να εφεύρει τις κα

τάλληλες λύσεις, τίθεται στή συνέχεια επί τάπητος. Σ ' αυτά προστίθεται 

το χρέος τοΰ μεταφραστή να επεμβαίνει δημιουργικά προς όφελος τοΰ 

κειμένου του: «ό Συγγραφεύς εις μερικούς τόπους ήτον ή σ,τονος, ή άσα-

φής, οπού επρεπεν η να τον ζ^αφηνισο^, η να τον ζωοποιήσω». ε π ο μ έ 

νως, στή συνείδηση τοΰ Μοισιόδακα ή μετάφραση είναι «δημιουργική 

πράξη» και επιτάσσει τήν ακρίβεια, τήν σαφήνεια της απόδοσης καθώς 

και τήν ζωντάνια τοΰ συνόλου: γ ια τον λόγο αύτο είναι εξάλλου θεμιτές 

υφολογικές και διορθωτικές επεμβάσεις πού βελτιώνουν τήν κατανόηση 

23. Στο ίδιο, σ. κγ'. 
24. Στο Ιδιο. 
25. Στο ϊδιο. 
26. Στο ϊδιο, σ. κδ'. 
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του αρχικού κειμένου. 2 7 Ή επίπονη μεταφραστική διαδικασία αντιμετω

πίστηκε άπο τον Ί ώ σ η π ο Μοισιόδακα ως μία ενσυνείδητη άσκηση, και 

όλως ιδιαιτέρως, καθώς μας εξομολογείται, ως μία αναμέτρηση με την 

«φυσική ιδιότητα του κοινού "Υφους». 2 8 

Ό δεύτερος σταθμός μας είναι ό Πρόλογος του Δημ. Καταρτζή στην 

ανέκδοτη μετάφραση του έργου του Real de C u r b a n , Science du gou

vernement, πού εκπόνησε γύρω στο 1784 . 2 9 Παρόλο πού το πόνημα του 

φαναριώτη μεταρρυθμιστή λογίου δεν έφθασε ποτέ στο τυπογραφείο, δεν 

είναι δυνατόν να λείψει άπο τήν προσέγγιση μας, καθώς εκφράζει με ωρι

μότητα καί πολύ στοχαστικά θεωρητικές πτυχές του μεταφραστικού φαι

νομένου κατά τον 18ο αιώνα. Στην περίπτωση του Καταρτζή, καθώς ήδη 

είναι διακριβωμένες οι συναρτήσεις τής σκέψης του με τήν γαλλική φιλο

σοφία τής εποχής καί τον Ε γ κ υ κ λ ο π α ι δ ι σ μ ό , 3 0 μας ανοίγει ό δρόμος προ

κειμένου να εμβαθύνουμε περαιτέρω καί, ενδεχομένους, να διασταυρώσουμε 

τις κατευθυντήριες των πηγών του. 

Ή μεταφορά στα ελληνικά του έργου πολιτικής θεωρίας του R e a l de 

C u r b a n , έργου πού εκφράζει τα 'ιδεώδη τού πεφωτισμένου δεσποτισμού, 3 1 

έγινε, δπως είναι γνωστό, με τήν προτροπή τοΰ ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσου. 

Σ ' αυτόν καί αφιερώνει το μετάφρασμα του ό Καταρτζής: στον μεγαλο

πρεπή καί φωτισμένο ηγεμόνα πού δεν αρκέστηκε να μεριμνήσει γ ια την 

ευδαιμονία του λαού του άλλα καί «έστοχάσθηκε πρώτος να βάλη να με-

ταφράσουνε βιβλία άπο άλλαις γλώσσαις στα ρωμαϊκά, π ρ ά γ μ α περισπού-

27. Στο Ίόιο, σ. κε'. 
28. Στο ϊοιο, σ. κζ'. 
29. Δημ. Καταρτζής, Τα Ευρισκόμενα, έκδοση Κ. Θ. Δημαράς, 'Αθήνα, ΟΜΕΔ, 

1970 (Πρόλογος στη μετάφραση του Ρεάλ), σ. 311 κ.έ. 
Το έργο τοΰ G a s p a r d Real de Curban (1682-1752), Science du gouverne

ment; ouvrage moral, de droit et de politique qui contient les principes du 
commandement et de l'obéissance, etc. (Aix-la-Chapelle - Par is , 1751-1764), 
εκδόθηκε άπο τον ανεψιό του άββά B a l t h a s a r Burle de Curban σέ 8 τόμους. Ώ ς 
προς το περιεχόμενο, οι διαδοχικοί τόμοι τοΰ έργου πραγματεύονταν τήν διαμόρφω
ση τών πολιτικών κοινωνιών καί τα σχετικά οφέλη πού προέκυψαν, ανέλυαν τα π α 
λαιά καί τα νεώτερα πολιτεύματα, ανέπτυσσαν τήν ιδέα τοΰ φυσικού δικαίου και 
τοΰ δημοσίου δικαίου, τήν έννοια τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τήν ιδέα τής πολι
τικής καί αυτήν τοΰ εκκλησιαστικού δικαίου (βλ. J .-M. Quéra rd , La France litté
raire ou Dictionnaire Bibliographique, τ. VII, Par i s , G.-P. Maisonneuve et La-
rose, 1964, σ. 482). 

30. Βλ. τήν περιεκτική εισαγωγή τοΰ Κ. Θ. Δημαρά στον τόμο Δημ. Καταρ
τζής, Δοκίμια. 'Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, 'Αθήνα, 'Ερμής, σειρά Ν Ε Β , 1974. 

3 1 . Πρβλ. με Δοκίμια, δ.π., σ. μδ ' . 
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δαστο και τουρα σ' ολα τα βασίλεια, και π ρ ά γ μ α πού το άρχησ' ό Πτολε

μαίος. . .» . 3 2 C H αναφορά πού συνοδεύει τις τελευταίες σκέψεις γ ια την με

τάφραση των Έ β δ ο μ ή κ ο ν τ α είναι το άρθρο « S e p t a n t e , vers ion de» της 

'Εγκυκλοπαίδειας. Οι κριτικές παρατηρήσεις του Καταρτζή διαπνέονται 

άπο την προφανή τάση να ίστορικευΟεΐ το μεταφραστικό γεγονός. Ω σ τ ό 

σο, ή εμβέλεια της κριτικής του ματιάς αγκαλιάζει οχι μόνον τήν ιστορική 

διαχρονία, οχι μόνον ένα μείζονα γεωγραφικό χώρο, δπου συντελείται ή 

μεταφραστική διαδικασία, άλλα και μία ποικιλία κειμένων: π.χ. τήν με

τάφραση του «Περί Γήρως» του Κικέρωνα άπο τον Θ. Γαζή, τά γυμνά

σματα του D ' A l e m b e r t άπο τον Τάκιτο, τις χειρόγραφες φαναριώτικες 

μεταφράσεις έργων του Μολιέρου και του Μεταστασίου. Αυτήν ακριβώς 

τήν ποικίλη πνευματική αρματωσιά θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να 

λάβει «ιδέα καλής μετάφρασις» και να κατασκευάσει μία «θεωρία ά π ά -

νου σ' α ύ τ ή ν α » . 3 3 

Ό κεντρικός άξονας πού διατρέχει το πρωτοποριακό αυτό κείμενο άπο 

τήν μιά του άκρη στην άλλη είναι ακριβώς ή απόλυτη σημασία του καλού 

χειρισμού της γλώσσας στην ανάπλαση τοΰ κειμένου άπο το αλλότριο ι

δίωμα στο -ημέτερο ώστε να μήν αποστερηθεί τις βασικές αρετές του κα

θώς και τήν ενδεχόμενη αρχική του χ ά ρ η . 3 4 Ή μετάφραση είναι συστη

ματική εργασία και οφείλει: 1. να ακολουθεί αρχές, να έχει αμέθοδο στή 

μεταβολή», 2. να διατηρεί τις αισθητικές αρετές τοΰ πρωτοτύπου, να έχει 

«νοστιμάδα», τήν «ανάλογη νοστιμάδα πώχουνε τ ά πρωτότυπα», και 3. 

να έχει «τήν αυτήν σαφήνεια, πού ειν' ή π ρ ώ τ η αρετή λόγου». 3 5 Είναι φα

νερή, νομίζω, ή συγγένεια τού παραπάνω προβληματισμού μέ τις θέσεις 

πού συναντά κανείς στα σχετικά μέ το ζήτημα τής μετάφρασης άρθρα της 
9Εγκυκλοπαίδειας, και ακόμη, μέ τις αντιλήψεις πού εκφράζονται επωνύ

μως, όπως λ.χ. τοΰ M a r m o n t e l , τον οποϊο ξεχωρίζει και ό Καταρτζής 

στο κείμενο του, δίπλα στον D ' A l e m b e r t και τον D i d e r o t . 

Οι μεταφραστικοί κανόνες, è τρόπος τής μετάφρασης, τί άλλο μ π ο 

ρούν να σημαίνουν παρά τήν αποτελεσματική χρήση τοΰ γλωσσικού έρ-

32. Δημ. Καταρτζής, Τά Ευρισκόμενα, 6.π., σ. 313. Καθώς παρατηρεί ό Κ. Θ. 
Δημαράς ( \οκίμια, σ. μβ'), ενδεχόμενο «προανάκρουσμα στον μεταφραστικό προ
γραμματισμό του Μιχαήλ Σούτσου» να ήταν και το δοκίμιο τοϋ Καταρτζή, Συμ
βουλή στους νέους πώς να ώφελιοΰνται και να μη βλάπτοννται απτά βιβλία τα 
φράγκικα και τά τούρκικα, και ποια νά 'ναι ή καθ' αυτό τους σπονδή)) (ca. 1783). 

33. "Ο.π., σ. 313. 
34. Στο ϊοιο, σ. 314. 
35. Στο loto, σ. 316. 
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γαλείου. 'Απομονωμένος νιώθει και ό Καταρτζής, δίχως λεξικά, δ ίχως 

τήν καταγραμμένη εμπειρία των παλαιοτέρων, δίχως μία γλώσσα συστη

ματική, με διαμορφωμένους γραμματικούς κανόνες. Κοινωνός, ωστόσο, 

των θεωρητικών συζητήσεων της εποχής, γνωρίζει και πιστεύει στο α

ξίωμα τής Γενικής γραμματικής {Grammaire générale) τών γάλλων 

φιλοσόφων, τής «καθόλου γραμματικής», τής οποίας «οί κανόνες ... είναι 

στερεοί και αμετάβλητοι» . 3 0 'Αντιβαίνει τον ορθό λόγο ή πρόληψη π ώ ς 

μια γλώσσα δεν υφίσταται εάν δεν έχει ((γραμμένη γραμματική»· τουναν

τίον ό Καταρτζής φρονζϊ πώς και ή «ρωμαΐκια γλώσσα», ώς ζώσα γλώσ

σα, έχει φυσική γραμματική, τής οποίας μπορούν να εξαχθούν οί κανόνες, 

και αυτό προσπαθεί να κάνει ακριβώς στή συνέχεια τοΰ προλογικού του 

κειμένου, εμμένοντας κυρίους σε ζητήματα ζν,φορ^ς τού λόγου και προσω

δίας. Φυσικά δεν θα επεκταθώ εδώ στις γλωσσικές απόψεις τις όποιες με 

τόση ζέση εκφράζει ό Καταρτζής, μα ούτε είναι και τής αρμοδιότητας 

μου να το επιχειρήσω. Έ ά ν στέκομαι λίγο σε αυτές τίς έννοιες, είναι α

κριβώς γ ια να διαπιστο)σουμε τον συνεκτικό κρίκο τών επιρροών πού δέ

χτηκε και αφομοίωσε, μέσα άπο τον δίαυλο τών εγκυκλοπαιδιστών, σχε

τικά μέ τήν φυσική γλο^σσα, και ακόμη, γ ια να αξιολογήσουμε τήν από

λυτη υπεροχή πού κατέχει ή γλωσσική έκφραση στον στοχασμό του. 

Αίγες σελίδες πιο κ ά τ ω , ό Δημ. Καταρτζής επανέρχεται στο σημείο 

εκκίνησης: ξαναγυρίζει στην μετάφραση τού Ρεάλ: (( 'Εγώ, καθώς ε ίπα, 

βλέπωντας το Γαζή και το μουσιοΰ Νταλαμπέρτ, και θαυμάζωντας τ α 

φιλοπονήματά τους εις άκρον, έπάσχησα να τους μιμηθώ το κατά δύ-

ναμιν, κ έκαμα εκείνο πού εικάζω νά 'καμαν κ' εκείνοι απλούστατα στης 

γλώσσαις όπου μ ε τ ά φ ρ α ζ α ν δηλονότι το νόημα πού ήταν στή μεταφρα-

σθησόμενη τήν περίοδο, στοχάζουμουν π ώ ς να το εκφράσω γλαφυρά, αν

θηρά και φυσικά ρουμαϊκα, και μέ φαίνεται πολλαΐς φοραΐς να το πέτυχα. 

"Οθεν σέ πολλαΐς μεριαΐς ειν' ή μετάφρασι όμορφώτερη άπτο κείμενο 

(και τούτο είναι καθαυτό άπτήν υπεροχή τής γλώσσας μας), σ' άλλαις 

μεριαΐς είναι 'ίσια ϊσια, καί σέ πολλόταταις χειρότερη». 3 7 Ή μετάφραση 

36. Το ϊοιο, σ. 317. Βλ. καί X'icholas-Bakalar, «Language and Logic: Di
derot and the grammairiens-philosophes», Studies on Voltaire and the 18th 
Century, τ. CXXXI (1975), σ. 113 κ.έ. 'Αναφορικά μέ τήν εισδοχή τών σχετι
κών με τήν Γενική Γραμματική καί τήν καθολική γλώσσα {langue universelle) 
απόψεων στην νεοελληνική πνευματική ζωή, βλ. τήν εργασία τής Ρωξάνης Δ. 'Αρ
γυροπούλου, ((Γλωσσολογικά τοΰ νεοελληνικού Διαφωτισμού», 'Αφιέρωμα στον Ε. 
Π. Παπανούτσο, 'Αθήνα 1980, σ. 399-41J. 

37. Δημ. Καταρτζής, Τα Ευρισκόμενα, δ.π., σ. 325. Παραθέτει επίσης καί με-
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λοιπόν εϊναι ανάπλαση του αρχικού κειμένου στην φυσική ροή της γλωσ

σάς πού το υποδέχεται. Ώ ς συστηματική διαδικασία επιδέχεται συνεχή 

βελτίωση· δ Καταρτζής αναφέρεται εδώ τόσο στην έλλειψη προϋπάρχου

σας μεταφραστικής εμπειρίας άπο το συλλογικό σώμα της παιδείας της 

εποχής του, στην ανυπαρξία ειδικών χρηστικών βοηθημάτων (λεξικών) 

άλλα και στην προσωπική του απειρία, στην έλλειψη κατάλληλης άσκησης. 

"Ενα ακόμη στοιχείο θα κρατήσω, σχεδόν καταληκτήριο, άπο τον 

Πρόλογο στον Ρεάλ: την πεποίθηση του Καταρτζή οτι το πόνημα του, 

αναγκαίο ως προς το περιεχόμενο του, «ώντας επιστήμη πολιτικών», 

πλουτίζει τήν παιδεία του Γένους με λέξεις και δρους εξίσου αναγκαίους, 

πού πρέπει να μπουν σέ χρήση. ((Προσέτι δύναται αυτή [ή μετάφραση] 

να χρησιμεύση και σ' εκείνον πού βουληθή να κάμη παρόμοιον κόπο, με

θοδικό, να μετάφραση άλλο τίποτες, οπού και να δουλεύεται ή γλώσσα 

μας και να αποχτούμε και βιβλία στα ρωμαϊκά με τωριναΐς λογαριασμέ

νους ίδέαις, γ ια να φωτίζεται το έθνος μας και να γίνεται κοινή ή προκοπή 

με τον 'ίδιον τρόπο πού γένηκε καί στα άλλα έθνη* το όποιον δεν κατορθώ

νεται αλλιώς, παρά όταν μπορούμε πρόχειρα καί γρήγορα να καταλαβαί

νουμε της ίδέαις των άλλων, και όταν μπορούμε να κοινολογούμε ομοίως 

το τί Ηρουμε σ άλλους, δ έστι σα συγγράφουμε όλοι στή γλώσσα πού λα

λούμε, νοούμε και γράφουμε σ' δλην τή ζ(θή μας».^ 8 

Το τρίτο κείμενο πού Οά μας απασχολήσει προτάσσεται στην μετά

φραση τοΰ Περί πληθνος κόσμ(»ν (1794) τού F o r i t e n e ] ! c 3 9 καί προέρχε

ται άπο τήν γραφίδα τού Παναγ. Κοδρικά. Έ ν αρχή ή αγωνία τού μετα

φραστή: «Δυσκολώτερον, καί άργότερον π ρ ά γ μ α δεν με φαίνεται να είναι 

άλλο τόσον πολλά, δσον το να έμβη εις τάξιν το άτακτον, το να κανονισθη 

το άκανόνιστον. καί να έπιστηριχθή εις γενικάς καί κοινάς αρχάς το μηδ' 

αρχήν μηδέ βάσιν έχον». 4 0 Βασικές έννοιες-κλειδιά: ή κατασκευή ενός 

συστήματος, ή θέσπιση κοινών άρχων καί κανόνων, πού αφορούν, όπως 

ρικούς γενικούς κανόνες πού ακολούθησε σχετικά με τήν μεταφορά στα ελληνικά με

ρών τοΰ λόγου, των ρημάτων πού δηλώνουν ενέργεια π.χ., ή όσων έχουν μεταφορική 

χρήση, opcov ή εκφράσεων πού δεν υπήρχε απόλυτη αντιστοιχία στα ελληνικά, σχετικά 

με τήν απόδοση τών ουσιαστικών, επιθέτων καί επιρρημάτων, με τήν απόδοση ί,τής 

ασύνδετης σύνταξης στα γαλλικά, ή τέλος, σχετικά μέ το πλάσιμο όρων πού δεν υ

πήρχαν στή γλο'^σσα υποδοχής (σ. 326-327). 

38. "O.K., σ. 327. 

39. Πρόκειται για το σύγγραμμα του Fontei iel le, Entretiens sur la pluralité 

des inondes, 1686. 
40. Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων τον κνρίον Φοντενέλ [...], Βιέννη, Γ. Βεντό-

της, 1794, «Προς τους Άναγινώσκοντας», σ. XIV. 
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θα δούμε στη συνέχεια, την γλωσσική έκφραση, και, κατά συνέπεια, σφρα

γίζουν την μεταφραστική εργασία και προσδιορίζουν απολύτως τήν ποιό

τητα της. 

Θα συναντήσουμε και εδώ να επαναλαμβάνεται ή διάρθρωση ενός κοι

νού, στα μείζονα θέματα του, προβληματισμού. 'Αναφορά κ α τ ' αρχήν στην 

πολιτική παρακμή της αρχαίας Ε λ λ ά δ α ς , στις διαδοχικές κατακτήσεις 

πού υπέστη, στις τύχες της ελληνικής γλώσσας, τήν πολυμιξία και τήν 

διαφθορά τ η ς : «Με μίαν τοιαύτην διεφθαρμένην Γλώσσαν όπου μόλις 

ευπορει τας προς δήλωσιν τών πλέον τετριμμένων ιδεών λέξεις, καί έκεί-

νας τας πλείω ξένας. καί ούτε καν προσοικειωμένας, π ώ ς -ημπορεί τινάς 

να μετάφραση βιβλία επιστημονικά, να έκφραση ιδέας εύγενικάς, ή να έκ

θεση αρχάς συστηματικάς, δόξας πολιτικάς, ή Οεο^ρίας ήθικάς; ενα χάος 

πανταχόθεν τον περικαλύπτει. "Ενα κενόν εις κάθε νόημα τον άπεκδέχε-

ται, και ή κάθε περίοδος είναι δι' αυτόν μία νέα απορία, καί το όλον όλη 

αμηχανία». 4 1 Ό Κοδρικάς θεωρεί αδύνατη τήν χρήση του λεξιλογίου και 

τών έκφράσεο^ν της κοινής ομιλίας στο μεταφραστικό έργο, λόγω της ά

μετρης ποικιλίας του καί τών ξένων λέξεων πού έχουν παρεισφρήσει σ' 

αυτήν. Χρειάζεται λοιπόν να προσδιοριστεί «εν ύφος κοινόν», ενα γλωσ

σικό σύστημα δηλαδή ενιαίο, άλλα αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει τήν υπο

τ α γ ή σε μία υφολογική ομοιομορφία" ή ύλη τού κάθε βιβλίου επιβάλλει 

κατά κανόνα και τον τρόπο γραφής του: «"Οθεν λέγωντας ένα κοινόν ύφος 

υποτιθέμενον τοις πάσιν ως κανών και ύπογραμμός, μήτε εννοώ ενα μό

νον τρόπον εκθέσεως, μήτε στέργω ενός μόνου είδους φράσεις καί λέξεις, 

ώστε με τον αυτόν τρόπον, με τάς αύτας λέξεις, με τας ιδίας στροφάς καί 

φράσεις, οπού πρέπει να μεταφρασθή ό Μολλιέρ, να μεταφράζεται 6 'Ρεάλ, 

ή να μεταφρασθή ό Φοντενέλ καθώς πρέπει να μεταφρασθή ό Μοντεσκιού. 

"Αλλη ύλη του ενός, καί άλλη τού άλλου, προς άλλους ό ένας, και άλλους 

ο άλλος αποτείνεται" καί επομένως άλλη πρέπει να είναι τού ενός ή φρά-

σις, και άλλη τού άλλου». 4 2 

Με αυτήν τήν τελευταία επισήμανση τού Κοδρικά πού ξαφνιάζει, θα 

έλεγα, τοποθετημένη στον Πρόλογο ενός επιστημονικού καθαρά συγγράμ

ματος, θα ήθελα να κλείσω προς τό παρόν το θεωρητικό πλέγμα τής μετα

φραστικής δραστηριότητας στον 18ο αιώνα. Ή αισθητική του παρατήρη

ση γ ια τήν ιδιάζουσα χροιά τού ύφους μή ομοειδών κειμένων μας θυμίζει 

τις αντίστοιχες παρατηρήσεις τού M a r m o n t e l , σχετικά με τήν διαφορετι-

41. "Ο.π., σ. XIX. 
42. Στο ϊδιο, σ. XXVII. 
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κότητα ανάμεσα σε ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα, ανάμεσα στον πε

ζό λόγο και την π ο ί η σ η . 4 3 Οι συναρτήσεις πού μας οδηγούν στον Μαρμον-

τέλ δεν πρέπει εξάλλου να μας ξενίσουν, αφού ή ελληνική μετάφραση των 

'Ομιλιών συνοδεύεται από πλούσιο υπομνηματισμό πού αποδεικνύει τήν 

χρήση τόσο της Encyclopédie méthodique του M a r m o n t e l οσο και 

της Encyclopédie των D ' A l e m b e r t , D i d e r o t . Στεκόμαστε πάντως στην 

αντίληψη πού θεμελιώνει ό Κοδρικάς καθώς προασπίζεται τήν οντότητα 

του διαφορετικού, του ξεχωριστού και μας προτρέπει να σεβαστούμε τήν 

μοναδικότητα, τήν εσωτερική αλήθεια τού κάθε κειμένου. 

Τ α τρία παραδείγματα πού επέλεξα άποκρυσταλλούνουν στάσεις και 

διαθέσεις απέναντι στο αλλότριο κείμενο πού προσομοιάζουν λίγο πολύ 

μεταξύ τους. Και οι τρεις μεταφραστές, κορυφαίοι εκπρόσωποι των γραμ

μάτων μας, προστρέχουν ενσυνείδητα στην μεταφραστική διαδικασία προ

κειμένου να μπολιάσουν τήν παιδεία της εποχής τους με χρήσιμα και και

νούρια στοιχεία. "Εντονος είναι καί στα τρία κείμενα ό παιδαγωγικός 

χαρακτήρας. Καί οι τρεις προβληματίζονται σοβαρά γύρω άπο τήν α π ο 

τελεσματικότητα τού γλωσσικού εργαλείου, κορυφαίου όπλου τού μετα

φραστή. 4 4 Θέτουν αξιώσεις ακρίβειας, σαφήνειας καί καθαρότητας στην 

απόδοση τους. Χωρίς τήν παραμική ολιγωρία, ανασύρουν, θέτουν επί τ ά 

πητος καί εισάγουν στην ελληνική πρακτική το ζήτημα της πιστής ανά

πλασης, της συνεπούς άνα-δημιουργίας τού αρχικού κειμένου, 4 5 ζήτημα 

πού, όπως είδαμε, απασχολεί τήν ίδια εποχή μερικά άπο τα πιο φωτεινά 

πνεύματα τού ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 
ANNA TAMII ΑΚΗ 

43. Βλ. πρόχειρα Literature and Translation. New Perspectives in Literary 
Studies with a Basic Bibliography of Books on Translation Studies, E d i t e d b y 
J a m e s H o l m e s , José L a m b e r t and R a y m o n d V a n der Broeck, Leuven , AC CO, 
1978, σ. 132. 

44. 'Αρκούμαι να παραπέμψω στην κλασική πια προσέγγιση του Georges ΛΙο-u-
nin, Les problèmes théoriques de la traduction, Παρίσι, Gal l imard, 1963. 

45. Για «μετασχηματισμό» θα μιλήσει ό Γ. Ν. Σούτσος στο «Προοίμιον τοΰ 
μεταφραστοΰ», κείμενο πού προτάσσεται στην μετάφραση του Πιστού Βοσκού του 
G. Β. Guar in i (Βενετία 1804). Πρώτος ό Γ. Βαλέτας, ((Μεταφραστικές θεωρίες 
στα 1804», Νέα 'Εστία, 35 (1944) 302-303, επισημαίνει τις πλούσιες αποχρώσεις 
τού παραπάνω κειμένου. Ά λ λ α δεν είναι προς το παρόν ετούτης της ώρας ή συ
ζήτηση. 
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