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ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ 

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 

ΕΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ χαρακτηριστικά του νεοελληνικού δια

φωτισμού στα χρόνια της ακμής του αποτελεί ή έκδοση μεταφράσεων 

νεωτερικών δυτικών έργων. 'Από την επιστήμη, τη φυσική γραμματική 

και τήν εύγλωττία. στή δ ιαγωγή, τή συμπεριφορά καί τήν κοινωνική 

σταδιοδρομία, ή μεταφραστική κίνηση προσδιορίζει μια συνολική ανα

προσαρμογή στα πλαίσια τών επαφών με τήν ευρωπαϊκή παιδεία. 

Ή ορμητική στροφή προς τή γνώση του εξωτερικού κόσμου Ικανο

ποιείται αποτελεσματικά με τις πολυάριθμες μεταφράσεις ιστορικών καί 

γεωγραφικών συγγραμμάτων καθώς καί έργων τών θετικών επιστημών, 

ενώ αργότερα, μετά τίς πρώτες διστακτικές απόπειρες πού συχνά παρέ

μεναν σε χειρόγραφη μορφή, καλλιεργείται πιο συστηματικά και το ενδια

φέρον για τή λογοτεχνία. Τ α ασφαλή κίνητρα της μεταφραστικής δρα

στηριότητας αποτελούν ή κατάκτηση της γνώσης καί ό πλουτισμός της 

γλωσσάς καί κυρίως ή αφομοίωση τών προϊόντων πού επιταχύνουν τους 

εθνικούς ρυθμούς ανάπτυξης καί ολοκλήρωσης καί επιτρέπουν τήν ομαλή 

καί έγκαιρη εναρμόνιση της χώρας μέ τα επιτεύγματα του νεώτερου ευ

ρωπαϊκού πολιτισμού. 

Σ τ ι ς ενέργειες καί τίς πρωτοβουλίες πού εκδηλώνονται στή διάρκεια 

τού νεοελληνικού διαφωτισμού μέ κοινό στόχο τήν πνευματική και πολι

τισμική προαγωγή τού γένους, διακρίνεται εμφανώς ή παρουσία καί ή 

συμβολή τού 'Αδαμάντιου Κοραή μέ τήν επιμονή, τή διάρκεια, τήν ευ

στοχία καί τήν αποτελεσματικότητα της. Κορυφαίος εκπρόσωπος λογίου 

εμπόρου, ο Κοραής ασχολείται μέ ποικίλους τρόπους μέ τήν καλλιέργεια 

της παιδείας. 'Επιδιώκοντας τήν ανανέωση της γνωριμίας τού νέου ελ

ληνισμού μέ τους προγόνους του καί παράλληλα τή «μετακένωση» της 

δυτικής παιδείας στον ελληνικό χώρο, ό Κοραής συνδέει τήν εθνική ανα

γέννηση καί τήν προθυμία απελευθέρωσης άπο τή βαρβαρότητα μέ τον 

πολλαπλασιασμό τών βιβλίων καί τή διάδοση τών μεταφράσεων. Γνω

στές είναι οι σκέψεις πού διατυπώνει στο γαλλικό 'Υπόμνημα περί της 

παρούσης '/.αταστάοευις της 'Ελλάδος (1803) σχετικά μέ τή σημασία τών 
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μεταφράσεων ως ενδείξεων της προόδου καί του ((φωτισμού)) του γένους, 

στον ρόλο των οποίων αναφέρεται, καΐ όταν θέλει να ανασκευάσει τον χ α 

ρακτηρισμό του «άμαθους» πού είχε αποδώσει ό γερμανός J . S. B a r -

t h o l d y στους νεοέλληνες.1 

Θεωρώντας δτι οί μεταφράσεις έργων επιστημονικών, Ιστορικών, 

παιδαγωγικών και φιλολογικών αποτελούν ισχυρές μαρτυρίες του ρυθμού 

ανάπτυξης της παιδείας του έθνους και κρίνοντας οτι ή πρωτότυπη παρα

γ ω γ ή αναλογούν έ'ργων δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τη χρησιμότητα και 

την ωφέλεια πού εξασφαλίζουν τα ξένα συγγράμματα, ό Κοραής, χάρη 

στή στενή επαφή του με το βιβλίο, υποδεικνύει συχνά τους συγγραφείς 

και τα έργα που θα υπηρετούσαν τήν πνευματική αναγέννηση τοΰ γένους. 

Πολλές φορές προτείνει στους μεταφραστές, πού συχνά έχει επιλέξει ό 

'ίδιος, τήν περικοπή ή τήν προαΟτ^Λ'η κεφαλαίων στο πρωτότυπο κείμενο 

προκειμένου να προσαρμοσθεί στις ανάγκες και τίς ιδιαιτερότητες τού 

ελληνικού αναγνωστικού κοινού στο όποιο απευθύνεται, άλλοτε διορθώνει 

και επιμελείται ο ϊδιος τήν απόδοση λέξεων και εννοιών πού δημιουργούν 

προβλήματα κατά τή μεταφορά τους στα νεοελληνικά συμφραζόμενα και 

γενικότερα παρέχει λύσεις καί βελτιώσεις στα μεταφραστικά αδιέξοδα 

τών συμπατριωτών του. 

Για τήν καλύτερη γνωριμία καί διάδοση τών έργων της δυτικής σο

φίας ενθαρρύνει τή μετάφραση επιστημονικών καί οικονομικών συγγραμ

μάτων, δπως τή Χημεία {Traité de chimie élémentaire, 1813-1816) 

τού L. J . T h e n a r d άπο τον Ν. Βάμβα, πού γίνεται άπο τή δεύτερη έκδο

ση τού πρωτοτύπου, για να συμπεριληφθούν οί διορθώσεις καί οί προσθή-

1. « Ό καλός ούτος Βαρθόλδυς έκλεισε τους οφθαλμούς εις τήν φανεράν τοΰ 

Ελληνικού γένους προθυμίαν να έλευθερωθη άπο τήν βαρβαρότητα, προθυμίαν άπο-

δεδειγμένην άπο τόσας σοφών αλλόγλωσσων συγγραμμάτων μεταφράσεις, δσαι εκ

δίδονται καθ' ήμέραν», Α. Κοραής, «Τα εις τήν εκδοσιν (1807) του 'Ισοκράτους Προ

λεγόμενα», Προλεγόμενα στους αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς, έ'κδ. Μ.Ι .Ε.Τ. , τ . Α', 

'Αθήνα 1986, σ. 221-222, σημ. 2. Βλ. καί Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «Δύο "Κατήγοροι 

τοΰ γένους": C. De P a u w (1788) καί J . S. B a r t h o l d y (1805)», Περιηγήσεις στον 

ελληνικό χώρο, επιλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά, εκδ. Ο.Μ.Ε.Δ., 'Αθήνα 1968, σ. 51-66. 

Για τον ρόλο τών μεταφράσεων στην ανάπτυξη της παιδείας καί τήν αναγέννηση τοΰ 

ελληνισμού σημειώνει ακόμα ό Κοραής: «Τρόπον μεταβολής της Ελλάδος [...] οΰτ' 

έστοχάσθην ποτέ, ούτε στοχάζομαι δυνατόν άλλον παρά τήν παιδείαν [...] Ό πολυ-

πλασιασμος τών βιβλίων εΐναι μέσον ίσ/υρώτατον της εξαπλώσεως ταύτης. Βιβλία 

μετεφράσθησαν αξιόλογα πολλά, καί μεταφράζονται καθημέραν, άπο τάς αλλογενείς 

γλώσσας» (Προλεγόμενα, ο.π., σ. 313). 
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κες του συγγραφέα, 2 και το διάσημο για την ώθηση πού προσέφερε στην 

ανάπτυξη της πολιτικής οικονομίας ίοκίμιο για τήν αρχή περί πληθυσμού, 

του άγγλου οικονομολόγου T h . R. M a l t h u s (̂ 4w £ssa?/ on the Principle 

of Population, 1798), «βιβλίον έξαίρετον και άξιον να μεταφρασθή ε'ις 

την γλώσσαν ημών, δια να μάΟωσιν οι ελεήμονες ημών πλούσιοι, ποιον 

εΐναι το άληθινον εις τους ενδεείς έλεος», δπως γράφει χαρακτηριστικά 

ό Κοραής σε επιστολή του (από 28.10.1809) προς τον Ά λ έ ξ . Βασιλείου. 3 

'Από τους άλλους τομείς της γνώσης προκρίνονται ή γεωγραφία και ή 

ιστορία. Ή μετάφραση γενικών γεωγραφικών έργων πού θα ξεπερνούν 

το ειδικό τοπικό ενδιαφέρον μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη στις 

περιστάσεις: «Την σ-ημζρον γεωγραφίαν άξιόλογον Γραικός να γράψη 

δέν έμπορεΐ. πλην εάν έχη τι είδικόν, άγνωστον ακόμη, περί τίνος τόπου 

να εϊπη [...] Έ ά ν θέλοοσι γεωγραφίαν όλικήν του κόσμου τί δεν μεταφράζου-

σι τον [ W . ] G u t [ h ] r i e ή τον [ J . ] P i n k e r t o n ή άλλον τινά καλόν Γεωγρά-

φον; Τοιαύτη μετάφρασις εις κοινήν γλώσσαν (και οχι εις βάρβαρον ελ-

ληνισμον) θέλει είσθαι έργον ώφελιμώτατον ε'ις όλον το έθνος [...] Και αν 

μεταφρασθή με κρίσιν, ωφελεί και τήν Γλώσσαν», σημειώνει πάλι ο 

Κοραής. 4 

2. ((Ζητείς και την Χημικήν τού T h e n a r d , ήτις έμεταφράσθη και αύτη άπο τον 

Βάμβαν, και δέν εξεύρω δια ποίαν αίτίαν δέν έτυπώθη ακόμη [...] Ή μετάφρασις του 

Βάμβα εγινεν άπο της πρώτης εκδόσεως. Του έπρόφθασα όμως προ πολλού τήν νυν 

δευτέραν, δια να πρόσθεση τάς αυξήσεις, και να διόρθωση τα διορθωΟέντα άπο τον 

συγγραφέα» (επιστολή άπο 2.3.1819 προς τον Ί ά κ . Ρώτα), Ά δ . Κοραής, 'Αλληλο

γραφία, τ. Δ', εκδ. Ο.Μ.Ε.Δ., 'Αθήνα 1982, σ. 149. Βλ. και τήν σχετική Προκήρυξη 

πού δημοσιεύεται άπο τις στήλες του Αόγιον Έρμη: « Ό Νεόφυτος Βάμβας [...] εί-

σήξεν και τήν Χημείαν εις τήν δημόσιον Σχολήν της πατρίδος του, ακολουθών το σύγ

γραμμα και τήν μέθοδον τοϋ σοφού διδασκάλου του Θενάρδου [...] Ευρισκόμενος δέ 

ήδη περί τα τέλη της μεταφράσεως του μεθοδικωτάτου τούτου συγγράμματος [...J 

λαμβάνει θάρρος να προσκαλέση εις συνδρομήν τους φιλότεχνους και φιλεπιστήμονας 

ομογενείς του», Έρμης ό Λόγιος Ζ ' (1817) 252. 

3. 'Αλληλογραφία, τ. Β', 'Αθήνα 1966, σ. 547. Βλ. και Φ. Ί Ι λ ι ο ύ , Εισαγωγή 

στό: Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα άτια το "Αμστερνταμ, Αθήνα, Έ ρ μ η ς , 1976, σ. 

ξ': « Ή Πολιτική Οικονομία επισύρει τήν προσοχή του στα χρόνια, ακριβώς, πού αρ

χίζει να αποκτά αυτόνομη υπόσταση σαν επιστήμη. Και τους μεγάλους κλασικούς 

της, τον Ά ν τ α μ Σμίθ, τον Μάλθο καΐ τον Ρικάρντο, ό Κοραής φαίνεται πώς είναι ό 

πρώτος έ'λληνας πού τους διάβασε προσεκτικά κι αυτός προσπάθησε, διακριτικά, να 

τους γνωρίσει στην Ελλάδα». ΙΙβ. και Α. 'Αγγέλου, «'Ιχνηλατήσεις Πολιτικής Οι

κονομίας στον χώρο τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού (Προσχέδιο δοκιμίου)», Ό 'Ε

ρανιστής 19 (1993) 66-101. 

4. 'Επιστολή προς τον Άλέξ . Βασιλείου (άπο 6.3.1805), 'Αλληλογραφία, τ. Β', 

σ. 243. 
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'Ιδιαίτερη ωφέλεια αναμένεται να υπάρξει άπο τη μετάφραση παιδα-

γ ω γ ι κ ώ ν συγγραμμάτων πού αφορούν την καλλιέργεια του πνεύματος και 

την ανάπτυξη τών ηθών, όπως το διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ευρώπη 

Traité des études (1726-1728) του Gh. Rol l in 5 και το Περί νεανίδων 

αγωγής {Traité de Γ éducation des filles. 1689) του Féne lon , 6 μέ α π ώ 

τερο στόχο τή δημιουργία άμιλλας γύρω άπο τήν εκπαίδευση και την ανα

τροφή. 

Το ενδιαφέρον για τήν ηθική, τον πολιτικό στοχασμό καί τή ρητορική 

συμπληρώνει ή επιμονή του Κοραή να μεταφρασθούν στή γλώσσα μας 

έργα σχετικά μέ τή φιλολογία καί τήν αισθητική. Ή κυριαρχία τοΰ οφο\> 

λόγου καθορίζει οχι μόνο τήν οργάνωση ενός αισθητικού συστήματος άλ

λα και την τελειοποίηση της γλώσσας. Πολύτιμο μέσο για τή διάδοση τών 

«δντως καλών γραμματικών» θεωρεί ό Κοραής τή μετάφραση της ελλη

νικής γραμματικής τού γερμανού φιλόλογου Aug. M a t t h i a e {Ausführli

che Griechische Grammatik, 1807),7 ενώ ό ενθουσιασμός του για τή 

γραμματική τού P h . B u t t m a n n {Griechische Grammatik, 1792) είναι 

ανεπιφύλακτος. «Της μεθόδου της διδασκαλίας της Γραμματικής ή θεω

ρία είναι π ρ ά γ μ α νέον, μηδ' ήτο δυνατόν να διορθωθή, αν δεν έδιορθόνετο 

πρώτον ή φιλοσοφία, ήγουν αν δεν έγίνετο άντ' αιρετικής εκλεκτική», γρά

φει ό Κοραής στον Βασιλείου (επιστολή άπο 24.9.1810) ζητώντας του 

να μεταφρασθεί το έργο αυτό το γρηγορότερο, ενώ αργότερα τον διαβε

βαιώνει γ ια τή σκοπιμότητα της έκδοσης: α Αυτή θέλει ματαιώσει δλας 

τας γ ρ α μ μ α τ ι κ ά ς » . 8 

5. 'Επιστολή προς τον Άλέξ. Βασιλείου (άπο 8.6.1811), Αλληλογραφία, τ. Γ', 
'Αθήνα 1979, σ. 115. 

6. 'Επιστολή προς τον Θεόφ. Καΐρη (άπο 25.12.1817), 'Αλληλογραφία, τ. Α', 
σ. 58. Βλ. καί δ.π., σ. 70, 137, 185, 188. 

7. Σχετικά μέ τή σημασία της μετάφρασης άλλα καί της διάδοσης της γράφει ό 
Κοραής στον Άλέξ . Βασιλείου (επιστολή άπο 4.1.1810): (("Ισως αγνοείς ότι είναι 
γραμματική εξαίρετος 'Ελληνική γραμμένη εις το Γερμανικόν: A u s f ü h r l i c h e Grie
chische G r a m m a t i k von Augus t Mat th ia , Leipsig 1807. 'Απόκτησε την το γρη-
γορώτερον καί εύρε κανένα νέον Γραικον να τήν μετάφραση μυστικώς καί γρήγορα 
εις τήν κοινήν γλώσσαν καί οχι τήν Έλληνικήν [...] "Εχομεν τον Κούμαν εις τήν Σμύρ-
νην, τον Σελεπην εις τήν Χίον, τον χαριτωμένον νέον Θεόφιλον εις τάς Κυδωνιάς. 'Α
φού τήν είσάξωμεν εις τάς τρεις ταύτας πόλεις, τα όντως καλά γραμματικά έμβαίνου-
σιν εις ολην τήν 'Ελλάδα [...] "Ολοι οί νέοι θέλουν τήν έναγκαλισθήν καί πέμψειν εις 
τους κόρακας τους διδασκάλους των», 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 6-7. 

8. 'Ο.π., σ. 50, 132. Ό Κοραής παρακολουθεί άπο κοντά τήν προετοιμασία της 
έκδοσης, επισημαίνει τά τυπογραφικά λάθη, τις μεταφραστικές αδυναμίες καί τις 
γλωσσικές αδεξιότητες καί τέλος προτείνει λύσεις σύμφωνα μέ το πνεύμα καί τις άρ-
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Διατυπώνοντας τΙς αντιρρήσεις του γ ια τίς μεταφράσεις των φιλοσο

φικών, ιστορικών, θεατρικών και λογοτεχνικών έ'ργων πού έχουν ήδη κυ

κλοφορήσει σε βιβλίο, ό Κοραής αποδίδει ιδιαίτερη σημασία Οχι τόσο στο 

περιεχόμενο, άλλα κυρίως στο ύφος, τή γραμματική και τή σύνταξη της 

γλώσσας. Καθοδηγούμενος άπο μια βασική αρχή πού πριμοδοτεί τή χρη

σιμότητα του ωφέλιμου και επιβάλλει τήν προσαρμογή σε συγκεκριμέ

νους γλωσσικούς κανόνες, ό Κοραής άλλοτε αναπτύσσει τα επιχειρήματα 

του με επάρκεια και πληρότητα και άλλοτε προσφεύγει σε συνοπτικές και 

όλιγόλογες κρίσεις. Ή μετάφραση του J . L o c k e (Έγ χειρ ίδιον... περί της 

ανθρωπινής διανοίας, Βενετία 1796) άπο τον Ί ω . Αίτινο χαρακτηρίζεται 

«τυραννική» για τον άμετρο έξαρχαϊσμο της γλώσσας, 9 το ύφος της με

τάφρασης τού έργου του F o n t e n e l l e Όμιλίαι περί πληΟνος κόσμοιν (Βιέν

νη 1794) άπο τον Π. Κοδρικά «μακαρονικον» 1 0 και ή έκδοση τών είκοσι 

δύο Διηγημάτων (Βενετία 1797) του Βοκκάκιου άπο τον Σ π . Βλαντή 

«άθλιεστάτη». 1 1 Καταδικαστική είναι και ή αφοριστική κρίση του γ ια τή 

μετάφραση ενός δράματος τού M e t a s t a s i o άπο τον Ρ ή γ α : « 'Από τα 'Ο

λύμπια [Βιέννη 1797] τού Μεταστασιορήγα μ' άρεσεν ή προσφωνητική 

επιστολή, ως έλληνικώς σωφρονοΰσα». 1 2 

χές του ορθού λόγου: «Εις τήν δευτέραν σελίδα δύο φοράς μεταφράζει το G e w a n d 

t h e i t Εύκαμψίαν, δια τί οχι, Εύστροφίαν; Κανών γενικός και λογικός (επειδή στηρί

ζεται εις το λογικον αξίωμα τοΰτο: " ό φωτισμός τών απαίδευτων πρέπει να γίνεται 

δια τών εύκολωτέρων και συντομωτέρων μέσων") οΰτος: 'Από δύο συνώνυμους λέ

ξεις εκείνη πρέπει να διαλέγεται και να εισάγεται ε'ις τήν Ρωμαίκιαν μας, τήν οποίαν 

έλπίς ή ύπόληψις εΐναι, δτι θέλει εύκολώτερον καταλάβειν ό απαίδευτος», επιστολή 

προς τον Άλέξ . Βασιλείου (άπο 9.9.1811), δ.π., σ. 141. Το βιβλίο μεταφρασμένο άπο 

τον Στέφ. Οικονόμο κυκλοφορεί τήν επόμενη χρονιά {Γραμματική τής 'Ελληνικής 

γλώσσης... Φιλίππου Βοντμάννον, Βιέννη 1812). 

9. «"Ε/ω τήν τυραννικήν μετάφρασιν του Λωκίου" σε βεβαιώνω, φίλε μου, δτι 

δεν εΐναι δυνατόν να ανάγνωση τις μίαν μόνην σελίδα, χωρίς να φωνάξη με τον Κ ω -

μικόν, Αίβοί- τουτί και δή Χωρεί το κακόν δότε μοι λεκάνην», επιστολή προς Άλέξ . 

Βασιλείου (άπο 26.1.1804), Αλληλογραφία, τ. Β', σ. 129. 

10. Βλ. επιστολή προς Ά λ έ ξ . Βασιλείου (άπο 25.12.1817), 'Αλληλογραφία, τ . 

Δ', σ. 61. 

11. Βλ. επιστολή προς Άλέξ . Βασιλείου (άπο 20.12.1807), 'Αλληλογραφία, τ. 

Β', σ. 432. Βλ. και V. Pats iou, « A d a t t a m e n t i n a r r a t i v i del Decamerone in greco 

(XVIII-XIX secoli)», Testi letterari italiani tradotti in greco (dal '500 ad oggi), 

Att i del IV Convegno di S t u d i Neogreci (Viterbo, 20-22 maggio 1993), a cura 

di Mario Vitt i , R u b b e t t i n o 1994, σ. 245-250. 

12. Στην ϊδια επιστολή προς τον Άλέξ . Βασιλείου (άπο 6.3.1805) ό Κοραής 

συνεχίζει: «"Εξω άπο τήν άσυγκέραστον άνάμιξιν 'Ελληνικών και κοινών λέξεων και 
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' Ιδιαίτερα ενοχλημένος φαίνεται να είναι άπο τη μετάφραση του έλ-

ληνογερμανικού Λεξικού (1797-1798) του J . G. Schneider , πού αποτέλε

σε τή βάση για τη συγγραφή του ελληνικού Λεξικοϋ (τ. Α' , 1809) του Α. 

Γ α ζ ή . Ό Κοραής διαφωνεί με την παρεμβολή στο πρωτότυπο κείμενο 

προσθηκών του μεταφραστή και απαριθμεί αναλυτικά τα λάθη και τις 

αβλεψίες πού προέρχονται άπο τήν άγνοια της γερμανικής γλώσσας, την 

αμάθεια, τήν κενοδοξία και τήν ακρισία του λεξικογράφου. 1 3 

Σχολιάζοντας τή μετάφραση του 'Λγάθιονα (Βιέννη 1814) του Chr. 

Μ. W i e l a n d , ένας γερμανικού μυθιστορήματος πού εγκαινιάζει τή με

γάλη πεζογραφική παράδοση όπως θα διαμορφωθεί τα χρόνια τοΰ ρομαν

τισμού, ό Κοραής αναφέρεται συνοπτικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

καί τις αρετές της λογοτεχνικής μετάφρασης: ελεύθερη και οχι κατά λέξη 

απόδοση τοΰ περιεχομένου καί κυρίως προσαρμογή τοΰ κειμένου στα λε

κτικά συμφραζόμενα της γλώσσας υποδοχής. «Εις τούτο άπατήθη ό με

ταφραστής, δτι ένόμισε χρέος του ν' άκολουθήση κατά λέξιν τον συγγρα

φέα του. Τοιαύτη πιστότης εις ολας τάς γλώσσας είναι κακή, καί μάλιστα 

εις τήν Γερμανικήν [...] Τοιούτων μυθιστορικών [...] ή μετάφρασις πρέ

πει να ήναι ελευθέρα καί προσαρμοσμένη εις τον ιδιάζοντα χαρακτήρα τής 

ε'ις τήν οποίαν μεταφέρονται γλώσσης», γράφει ό Κοραής στον Ά λ έ ξ . 

Βασιλείου σχολιάζοντας τή μετάφραση τοΰ Κ. Μ. Κούμα. 1 4 Ή λογοτε

χνική μετάφραση, εγκαταλείποντας τήν πιστότητα, απαραίτητη γ ια τα 

βιβλία γνώσεων καί τα επιστημονικά έργα, ενισχύει εδώ, με τή μεταφορά 

ενός ξένου έργου σε καινούριο καί διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, τις 

γλωσσικές καί συνθετικές δυνατότητες πού εκφράζουν τήν εθνική ιδιο

τυπία. 

φράσεων, δια να κάμγ] το Κράμα αληθή κυκεώνα, ανέμιξε καί Τουρκικάς καί Γαλατι-

κάς λέξεις[...] καί άλλα τοιαύτα στολίσματα τερατώδη», 'Αλλ.ηλ,ογραφία, τ . Β', σ. 242. 

13. «"Αν είχε μυελον εις το κρανίον του, ήθελεν έντρέπεσθαι δια τα άπειροπλη-

θή σφάλματα τοϋ Λεξικοϋ του, αντί να μεταχειρίζεται τήν λέξιν έξεράση κατά τών 

άνακρινόντων αυτά. Μη δ' αυτά τα τυπογραφικά, ή μνημονικά σφάλματα τοΰ Σνεΐδε-

ριανοΰ Λεξικοϋ έστάθη καλός να διόρθωση. 'Αντί τούτων τών ολίγων έπρόσθεσεν αυ

τός μυρμηκιάν σφαλμάτων, τα όποια δεν δείχνουν τύπου ή μνήμης, άλλα πολλής αμά

θειας καί ακρισίας παραπτώματα», γράφει μεταξύ άλλων ό Κοραής στον 'Αλέξ. Βα

σιλείου (επιστολή άπο 19.3.1812), 'Αλληλογραφία, τ . Γ', σ. 183. Βλ. καί ΑΊκ. Κου-

μαριανοϋ, «'Ανθίμου Γαζή "Λεξικόν Έλληνικόν" . Ή 'ιστορία μιας λεξικογραφικής 

προσπάθειας», Ό Ερανιστής 2 (1964) 163-186. 

14. 'Επιστολή άπο 29.12.1814, 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 358. Βλ. καί Ρ . 'Αρ

γυροπούλου, «Το πρότυπο τοΰ Αγάθωνα στή διανόηση τοΰ Κ. Μ. Κούμα», Φιλο

σοφία 23-24 (1993-94) 224-231. 
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Με αφορμή τη μετάφραση του Ταρτούφου (Βιέννη 1815) του Μολιέ

ρου άπο τον Κ. Κοκκινάκη, ό Κοραής εντοπίζει τους λόγους γ ια τους ο

ποίους ή μεταφραστική διαδικασία συναντά τα χρόνια αυτά ορισμένα σο

βαρά προβλήματα. « Ή μετάφρασις είναι καλή, οχι δμως χωρίς σφάλμα

τα. Να τα σημειώσο:», ώς επιθυμείς, δεν με συγχωρούσιν οΰτε αϊ πολλαί 

και βαρεΐαι άσχολίαι μου, ούτ' ή σχεδόν εβδομηκονταετής μου ηλικία [...] 

'Αρκεί να σε δείξω τάς π η γ ά ς των σφαλμάτων [...] Π η γ ή πρώτη δυσκο-

λεύουσα τήν ακριβή μετάφρασιν είναι ή βάρβαρος ρίμα, ήτις ίπροσχολ-

λήθη και εις ημάς ώς ψώρα [...] Δευτέρα π η γ ή , ή αιτία, είναι ή παρούσα 

μας κατάστασις [...] Τρίτην αριθμώ αίτίαν τήν έ'λλειψιν βοηθημάτων», 

άπαντα ό Κοραής σε σχετική επιστολή του Κοκκινάκη πού ζητούσε με

ταξύ άλλων και τήν υπογράμμιση των πιθανών λαθών του στή μετάφρα

ση του μολιερικοΰ έργου. 1 5 

Ή «τυραννία» της ρίμας, ή έλλειψη των κατάλληλων βοηθημάτων 

και ή κατάσταση της γλώσσας, πού δεν είναι ικανή να παρέχει το αναγ

καίο εκφραστικό όργανο, πολλαπλασιάζουν τίς πιθανότητες σφαλμάτων 

καί ενισχύουν τήν αδυναμία του μεταφραστή στην προσπάθεια του να 

αποδώσει το νόημα με γλαφυρότητα και σαφήνεια, χωρίς να αλλοιώνεται 

ή ουσία καί ή χάρη του πρωτότυπου κειμένου. « 'Όσοι ζώμεν τήν σήμερον 

είμεθα πρώτοι έργάται (εις τήν χρονικήν τάξιν) γλώσσης ακόμη άνεργά-

στου, της οποίας ή δυσκολία φυσικά πρέπει ν' αύξάνη όταν καί ο γράφων 

δεν έκφράζη δσα συλλογίζεται, άλλα μεταφράζει τους λογισμούς των άλ

λων», συμπληρώνει ό Κοραής. 1 6 

Δύο άπο τίς βασικές καί επίμονες φροντίδες του Κοραή, ή διόρθωση 

της γλώσσας καί ή ανάπτυξη της παιδείας του έ'θνους, ικανοποιούνται με 

έναν άμεσο καί αποτελεσματικό τρόπο, τή μετάφραση ξενόγλωσσων έρ

γων ή τή μεταφορά στα νέα ελληνικά κειμένων της αρχαιοελληνικής γραμ

ματείας. Ή μετάφραση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον ιδιάζοντα 

χαρακτήρα της «μέσης καί μετριόφρονος» κοινής ελληνικής καί να επι

διώκει τήν ακριβή μεταφορά τών εννοιών ακολουθώντας τήν «καταλληλία 

τών φράσεων με τάς ιδέας». Ή σύνθεση καί ή συναρμογή του ύφους, με 

τήν εύστοχη συμπλοκή τών λέξεων, αποτελεί γ ια τον έλληνα μεταφραστή 

ένα επιπλέον χρέος στην πρόθεση του να χρησιμοποιήσει ένα είδος λόγου 

πειστικού καί καλλωπισμένου, ικανού να προκαλέσει ((ηδονή» στην ακοή: 

15. 'Επιστολή προς τον Κ. Κοκκινάκη (άπο 5.9.1816), 'Αλληλογραφία, τ. Γ', 

σ. 500. 

16. "Ο.τι. 
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α Η αύτη λεξις κατά τον τόπον, οπού ευρίσκεται, εις την φράσιν ή περίο-

δον, προξενεί διάφορα αποτελέσματα εις την άκοήν και εις την ψυχήν. "Ο

ταν κατέχη τον 'ίδιον αυτής και πρέποντα τόπον [...] κινεί εις θαυμασμόν, 

και τελευταΐον εις μίμησιν, μητέρα καλήν δύο καλών τέκνων, της διορ

θώσεως της γλώσσης, και της διορθώσεως των κεφαλών όλων του " Ε 

θνους», γράφει 6 Κοραής στον Κωνσταντίνο Ηαρδαλάχο (επιστολή άπο 

24.6.1814). 1 7 

Ή αφαίρεση των «έμφυτο:» ν καλών» τής γλώσσας μέ τήν εισαγωγή 

ιδιωματισμών άπο τα ιταλικά και τα γαλλικά, ή άγνοια τής αρχαίας ελ

ληνικής και ή περιφρόνηση τής κοινής νεοελληνικής και τέλος ή ανάμικτη 

"/ρήση τύπο^ν τής «παλαιάς» και τής «νέας» γλώσσας μεταμορφώνουν τον 

χαρακτήρα του λόγου σε σκοτεινό, τραχύ και αηδή. «Πόθεν προέρχεται 

δτι αϊ περισσότεραι νέαι μεταφράσεις είναι αηδείς εις τήν άνάγνωσιν; έκ 

τούτου βέβαια δτι οι μεταφράζοντες. επειδή δεν έκαμαν μελέτην ίκανήν εις 

των ίδίοον προγόνο^ν τήν γλώσσαν. δεν εξεύρουν ακριβώς, ούδ' έκείνην, 

τήν οποίαν συνήθως λαλούσι», σημειώνει ό Κοραής στα Προλεγόμενα 

των Αίθιοττικών του Ήλιόδοορου (1804) . 1 8 

Το «ανώμαλο» ΰφος. οι άστοχες προσθήκες και οι «αναιδείς» σφετε-

ρίσεις παραθεμάτοον άπο τους ξένους συγγραφείς χαρακτηρίζουν τις π ρ ώ 

τες αδόκιμες μεταφραστικές προσπάθειες, πού παραμένουν ωστόσο ωφέ

λιμες και αντιμετωπίζονται γ ια τον λόγο αυτό τίς περισσότερες φορές με 

ανοχή και επιείκεια. Χαρακτηριστικές είναι οι σκέψεις πού διατυπώνει ό 

Κοραής σχετικά με τήν έκδοση μιας τραγ^οδίας του Ρακίνα άπο τον Δ η 

μήτριο Μουρούζη: «"Αν κατά δυστυχίαν (δτι δυστυχίαν το νομίζω) με 

συμβουλευθή ο Μουρούζης περί τής μεταφρ[άσεως] τής τραγωδ[ίας] θέλω 

τον παρακινήσει να τήν έκδώση, μ' όλον δτι δεν μ' αρέσκει μήτ ' ό χαρα-

κτήρ, μήτ ' ή ακρίβεια τής μεταφρ[άσεως]. Τ α τοιαύτα [...] επειδή ανα

πόφευκτους εις παντός γένους μόρφωσιν ή άναμόρφωσιν πρέπει να προη

γούνται τών καλών και ακριβών [...] επειδή, αν οχι άλλο, έπιταχύνουσι 

καν και τήν φανέρωσιν τών κ α λ ώ ν » . 1 9 

Προσεκτικός παρατηρητής καί υποκινητής τών πνευματικών δραστη-

17. Ό. .T. , σ. 303. Τίς σκέψεις αυτές εκφράζει ό Κοραής με αφορμή τήν ενα
σχόληση τοΰ Κ. Βαρδαλάχου με το έργο του Ξενοφώντα. 11 β. και τίς παρατηρήσεις 
πού διατυπώνει στα Προλεγόμενα τών Χαοακτήρων τοΰ Θεόφραστου σχετικά με τή 
μετάφραση του έργου άπο τα αρχαία ελληνικά σε ξένη γλώσσα, Προλεγόμενα στονς 
αρχαίοι·; "Ελληνες σνγγραφείζ, εκδ. Μ.Ι .Ε.Τ., τ. Λ', 'Αθήνα 1995, σ. 498-499. 

18. Ά δ . Κοραής, Προλεγόμενα, τ. Α', σ. 39. 
19. 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 31. 
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ριοτήτων των ομογενών του. ό Κοραής μέσα άπο τις διάσπαρτες μνείες 

της 'Αλληλογραφίας, των Προλόγων και τών Προλεγομένων του εκφρά

ζει, τμηματικά μια συνολική θεωρητική προσέγγιση τών μεταφράσεων 

πού άφορα τή διατύπωση και το περιεχόμενο καθώς και τή γραμματική, 

τή ρητορική, τή λεξικογραφία και τή σύνταξη της γλώσσας. "Αν και λεί

πουν τα εκτενή εξειδικευμένα κείμενα πού θα έδιναν μια ενιαία μορφ'/] 

στην κοραϊκή σκέψη, τόσο ή θεωρία, οσο και ή Ιστορία άλλα και ή κρι

τική της μετάφρασης άπογ,τουν τήν περίοδο αυτή τα μεθοδολογικά εργα

λεία, τή συνοχή, τον στόχο και τήν αξιοπιστία τους. 

ΒΙΚΥ Π Α Τ Σ Ι Ο Τ 
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