
1 

 

 
 

Στενές επαφές δυσδιάκριτου τύπου:  

μετάφραση, αναδημιουργία και δημιουργική γραφή στο  

The First Person and Other Stories της Άλι Σμιθ 

 

Μιχαηλίδου Άρτεμις  

Επίκουρος Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 

enpgpster@gmail.com 

 

 

Περίληψη 

Η ανά χείρας εργασία ασχολείται με τη σχέση ανάμεσα στη μεταφραστική αναδημιουργία και τη 

δημιουργική γραφή, εστιάζοντας στη συλλογή διηγημάτων της Άλι Σμιθ με τίτλο The First Person and 

Other Stories και στη μετάφραση της γράφουσας στην ελληνική γλώσσα. Αναλύονται οι στρατηγικές 

που χρησιμοποιήθηκαν στην προσέγγιση του παραπάνω έργου, σε μια προσπάθεια να καταδειχθεί η 

δυσκολία του διαχωρισμού μεταξύ μετάφρασης και απόδοσης, ή αναδημιουργίας και δημιουργικής 

γραφής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε φαινόμενα όπως οι ιδιωματισμοί, το λογοπαίγνιο, το χιούμορ 

και η βωμολοχία. Το συμπέρασμα υποστηρίζει ότι ο μεταφραστής της λογοτεχνίας που έχει λάβει 

κατάρτιση στη δημιουργική γραφή μπορεί να αναγνωρίσει ευκολότερα τη φωνή ενός άλλου 

λογοτέχνη και να τη μεταφέρει με μεγαλύτερη συγγραφική ευαισθησία, καθώς και ότι η δημιουργική 

γραφή βοηθά τον μεταφραστή να ρισκάρει με επιτυχία και να επεκτείνει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα 

όρια του πρωτότυπου κειμένου.         

 

Πολλοί μεταφραστές θα συμφωνήσουν ότι τα όρια ανάμεσα στη μετάφραση και 

την απόδοση, ή την αναδημιουργία ενός ξενόγλωσσου κειμένου, είναι συχνά 

δυσδιάκριτα και ερμηνεύονται κατά περίπτωση. Υποστηρίζουν, επί παραδείγματι, 

ότι η απόδοση εκκινεί από το πληροφοριακό περιεχόμενο του πρωτοτύπου, αλλά 

είναι λιγότερο πιστή σε αυτό από τη μετάφραση – τονίζοντας ωστόσο ότι η 

«πιστότητα» στο πρωτότυπο ουδόλως αποτελεί το μοναδικό κριτήριο μιας καλής 

λογοτεχνικής μετάφρασης (Landers 2001: 55-56, Robinson 2003: 178). Ούτε είναι 

τυχαίο το ότι, ακόμα και επιφανείς θεωρητικοί της μεταφρασεολογικής επιστήμης 

αδυνατούν να ορίσουν επ’ ακριβώς την έννοια της απόδοσης, ταυτίζοντάς την, 

κάποιες φορές, με εκείνη της «προσαρμογής» και επιλέγοντας, κάποιες άλλες, τον 

όρο «ειδική απόδοση». Σύμφωνα με τους Delisle, Lee-Jahnke και Cormier, ο όρος 

αυτός περιγράφει «το αποτέλεσμα μιας μεταφραστικής διεργασίας κατά την 
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οποία ο μεταφραστής δημιουργεί μια λεξιλογική, συνταγματική, ή φραστική 

αντιστοιχία που ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο κείμενο». Η ειδική απόδοση, 

όπως επισημαίνεται, «μπορεί να καταλήξει σε αναδιάρθρωση του κειμένου στη 

γλώσσα-στόχο», αφού ζητά από το μεταφραστή να αξιοποιήσει όσο καλύτερα 

μπορεί το λεξιλογικό πλούτο της γλώσσας αυτής και να δημιουργήσει νέους 

«συνειρμούς ιδεών και αναλογιών» (Delisle et al. 2008: 58, 128).  

 Η λέξη-κλειδί, σε κάθε περίπτωση, είναι η λέξη «δημιουργία»: Αν λοιπόν ο 

ορισμός της απόδοσης είναι τόσο ευρύς και σχετικός, πώς μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι ότι το στοιχείο της αναδημιουργίας που εμπεριέχει δεν διασχίζει και τα 

χωράφια της δημιουργικής γραφής; Υπάρχει, με άλλα λόγια, σαφής διαχωρισμός 

ανάμεσα στη μεταφραστική αναδημιουργία και τη δημιουργική γραφή; Αν ναι, 

από ποια κριτήρια διέπεται; Αν όχι, μπορεί η αναδημιουργία να θεωρηθεί 

υποδεέστερο παρακλάδι της δημιουργικής γραφής; Οι σελίδες που ακολουθούν θα 

εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνική αναδημιουργία και τη δημιουργική 

γραφή, χρησιμοποιώντας, ως κείμενα αναφοράς, την πρόσφατη συλλογή 

διηγημάτων της Βρετανίδας συγγραφέως Άλι Σμιθ με τίτλο The First Person and 

Other Stories  και τη μετάφραση της υπογράφουσας στην ελληνική γλώσσα. 

 Η διερεύνηση των δεσμών ανάμεσα στη μετάφραση και τη δημιουργική 

γραφή αποτελεί, όπως επισημαίνουν οι Perteghella και Loffredo, την πιο σύγχρονη 

τάση στην επιστήμη της μεταφρασεολογίας, ενώ η Ann Pattison υποστηρίζει ότι η 

δημιουργική γραφή συνιστά από μόνη της μεθοδολογικό εργαλείο για τη 

μεταφραστική διαδικασία, που συμπληρώνει τόσο την εμπειρική προσέγγιση της 

«δοκιμής-και-πλάνης», όσο και τη θεωρητική της γλωσσολογικής κατάρτισης 

(Perteghella & Loffredo 2007: 2, Pattison, στις Perteghella & Loffredo 2007: 84). 

Σύμφωνα με την Pattison, η βασική εκπαίδευση κάθε νέου μεταφραστή θα πρέπει 

οπωσδήποτε να περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στη δημιουργική γραφή, κάτι 

που θα του δώσει την ευκαιρία να πειραματιστεί με τα ίδια ακριβώς πράγματα 

που πειραματίζεται ένας συγγραφέας, και να έρθει έτσι πιο κοντά στις ανάγκες 

του αναγνώστη και στην ίδια τη διαδικασία σύνθεσης ενός οργανικού συνόλου. 

Ενδεικτικά παραδείγματα του πειραματισμού αυτού είναι η προσοχή στη 

λεπτομέρεια, οι αφηγηματικές τεχνικές, η ικανότητα του να δείχνεις κάτι χωρίς να 

το λες, ή η αποφυγή στερεοτυπικών εκφράσεων. Εκεί ωστόσο που η δημιουργική 
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γραφή μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα έναν μεταφραστή, είναι στο να του δείξει 

πώς να ρισκάρει με επιτυχία, διατηρώντας μεν την «ιερή αλήθεια» του 

πρωτοτύπου, αλλά επεκτείνοντας παράλληλα τα όριά του (Pattison, στις 

Perteghella & Loffredo 2007: 92). 

 Ας δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα από το πρώτο διήγημα της συλλογής της 

Σμιθ, που τιτλοφορείται, περιέργως, «Αληθινό Διήγημα» («True Short Story»). 

Πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο η αφηγήτρια διηγείται το μύθο της Ηχώς, 

θέλοντας να εξηγήσει για ποιον ακριβώς λόγο την τιμώρησε η Ήρα. Στον επίμαχο 

διάλογο, ωστόσο, η αφηγήτρια φαντάζεται ότι η Ηχώ καταφέρνει να αντιμιλήσει 

στην Ήρα, παρακούοντας δήθεν μια λέξη και αντικαθιστώντας την με μια άλλη. Το 

πρωτότυπο κείμενο έχει ως εξής: 

 

    – Right. I’m off back to the hunt, Juno said. 

      – The cunt, Echo said (Smith 2009: 12). 

 

Όπως είναι εμφανές, ο παραπάνω διάλογος θέτει στο μεταφραστή ένα σύνθετο 

πρόβλημα, γιατί σε μία μόνο στιχομυθία περιλαμβάνονται ζητήματα που 

δημιουργούν ποικίλες μεταφραστικές προκλήσεις: πιο συγκεκριμένα, λογοπαίγνιο, 

ομοιοκαταληξία, χιούμορ, και βωμολοχία. Ο μεταφραστής καλείται να 

αναδημιουργήσει το λογοπαίγνιο και την ομοιοκαταληξία του πρωτοτύπου 

βρίσκοντας το λεκτικό και πραγματολογικό ισοδύναμο στη γλώσσα-στόχο, αλλά 

και να φροντίσει να εμπεριέχει η επιλογή του και το στοιχείο της προσωπικής 

προσβολής που απευθύνει η Ηχώ στην Ήρα, σύμφωνα με τον αρχικό διάλογο που 

φαντάστηκε η συγγραφέας και ο οποίος αποτελεί κομβικό στοιχείο του ύφους της 

στο συγκεκριμένο απόσπασμα.  

 Η πρώτη μεταφραστική στρατηγική που διαθέτει ο μεταφραστής, δηλαδή 

η διατήρηση των λέξεων του πρωτότυπου διαλόγου, δεν εξυπηρετεί τον 

παραπάνω στόχο, αφού οι επίμαχες λέξεις του κειμένου («hunt» = κυνήγι / «cunt» 

= μουνί) δεν ομοιοκαταληκτούν στα Ελληνικά. Η επιλογή αυτή, επομένως, θα 

αλλοίωνε ανεπανόρθωτα την αισθητική αρτιότητα του πρωτοτύπου.  Μια 

εναλλακτική στρατηγική θα ήταν να διατηρηθούν οι αρχικές λέξεις, αλλά να 

τροποποιηθεί η σύνταξη με κάποιες προσθήκες, ούτως ώστε να υπάρξει 
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ομοιοκαταληξία. Η παραπάνω επιλογή θα έδινε ένα διάλογο όπως περίπου και ο 

ακόλουθος: «Μάλιστα. Επιστρέφω τώρα στο κυνήγι, είπε η Ήρα. / Και το μουνί 

σου ανοίγει, είπε η Ηχώ». Το πλεονέκτημα στην περίπτωση αυτή είναι η 

αναδημιουργία της ομοιοκαταληξίας και της προσβολής, καθώς και η διατήρηση 

των λέξεων που αναφέρονται στη γυναικεία ανατομία. Το μειονέκτημα, ωστόσο, 

είναι η απώλεια της λεκτικής και συντακτικής οικονομίας του αγγλικού κειμένου, 

που κάνει το πείραγμα της Ηχώς πιο οξύ και πιο κοντά στο πνεύμα της τιμωρίας 

που της επεβλήθη. Επιπροσθέτως, η απώλεια αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση την 

αξιοπιστία του μεταφραστή και την επιτυχία της μετάφρασης από τη σκοπιά της 

αληθοφάνειας, αφού δεν είναι πραγματολογικά δυνατό η Ηχώ να αντιμιλά στην 

Ήρα χρησιμοποιώντας μια ολόκληρη, διαφορετική πρόταση, αντί για μία μόνο 

λέξη.   

 Η τρίτη στρατηγική, τέλος, θα ήταν να αναδημιουργηθεί η ομοιοκαταληξία 

και η προσβολή με απόλυτη αντιστοιχία των μερών του λόγου στο πρωτότυπο και 

στη γλώσσα-στόχο, και με απόλυτη πραγματολογική αντιστοιχία. Προκειμένου να 

γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ερμηνευτεί ο διάλογος ως μέρος του τσακωμού 

που προηγήθηκε ανάμεσα στην Ήρα και στην Ηχώ, και που εξιστορείται στις 

αμέσως προηγούμενες γραμμές του πρωτότυπου κειμένου. Σύμφωνα με το 

πρωτότυπο, λοιπόν, η Ήρα τιμώρησε την Ηχώ επειδή η τελευταία προστάτευε 

όλες τις τεμπέλες νύμφες που δεν δούλευαν στις εργασίες που τους ανέθετε η θεά, 

αποσπώντας την προσοχή της Ήρας με λόγια και παραμύθια, μέχρι να 

επιστρέψουν οι νύμφες στις θέσεις τους. Η Ήρα κάποια στιγμή κατάλαβε το 

τέχνασμα της Ηχώς, και έτσι την καταράστηκε να επαναλαμβάνει μόνο τις λέξεις 

που άκουγε από τρίτους. Όταν, λοιπόν, στον επίμαχο διάλογο, λέει ότι «επιστρέφει 

στο κυνήγι», εννοεί ότι πάει να δει μήπως υπάρχουν και άλλες νύμφες που δεν 

εργάζονται. 

 Χρησιμοποιώντας την παραπάνω στρατηγική ένταξης του επίμαχου 

διαλόγου στο περικείμενο της αφήγησης, ο διάλογος μπορεί να αποδοθεί ως εξής: 

  

– «Και τώρα πάω να βρω ποιες άλλες δεν δουλεύουν για το ψωμί 

τους!», είπε η Ήρα. 

– «Ψωλή τους!», είπε η Ηχώ. 
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Η στρατηγική αυτή, η οποία και επελέγη τελικά στο συγκεκριμένο απόσπασμα, 

προτιμήθηκε γιατί δίνει την πιο επιτυχημένη λογοτεχνικά μετάφραση από τις 

προηγούμενες. Αφ’ ενός, διατηρεί τη λεκτική οικονομία και την ομοιοκαταληξία 

χωρίς να δημιουργεί στον αναγνώστη ερμηνευτικά κενά: αφ’ ετέρου, διατηρεί και 

το στοιχείο της προσβολής. 

 Ωστόσο, αυτή η ξεκάθαρα πιο επιτυχημένη επιλογή δεν θα ήταν δυνατή αν 

ο μεταφραστής δεν είχε πάρει ένα δημιουργικό ρίσκο: να αντικαταστήσει τις 

λέξεις που αναφέρονται στη γυναικεία ανατομία με λέξεις που τονίζουν την 

αντίστοιχη αντρική, καθιστώντας έτσι την προσβολή του πρωτότυπου κειμένου 

ακόμη πιο έντονη. Κι αν το τελευταίο στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση 

αναδημιουργία του πρωτοτύπου, διασχίζοντας τα σύνορα μεταξύ μετάφρασης και 

δημιουργικής γραφής, είναι γεγονός ότι μια τέτοιου είδους αναδημιουργία στη 

λογοτεχνική μετάφραση είναι απόλυτα θεμιτή, αφού, στην προκειμένη 

περίπτωση, υπακούει πλήρως στο παιχνιδιάρικο πνεύμα της Σμιθ, τόσο στο 

υφολογικό όσο και στο πραγματολογικό επίπεδο. Όπως υποστηρίζει άλλωστε και 

ο Clifford Landers, όταν ο μεταφραστής της λογοτεχνίας καλείται να μεταφέρει 

κάποια προσβολή ή βωμολοχία, είναι προτιμότερο να επιλέγει το αντίστοιχο 

συναισθηματικό ισοδύναμο, αντί του καθαρά σημασιολογικού, διότι η εμμονή στη 

λεξιλογική αντιστοιχία σε τέτοιες περιπτώσεις οδηγεί πολύ συχνά σε «ξύλινες» 

μεταφράσεις που δεν αγγίζουν τον αναγνώστη (Landers 2001: 151). Κινούμενοι 

στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο, η Τώνια Νενοπούλου-Δρόσου καταδεικνύει την 

ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ισοδυναμίας στη μετάφραση, ενώ ο Στέφανος 

Βλαχόπουλος επισημαίνει την ανεπάρκεια του ίδιου του όρου της ισοδυναμίας, 

δεδομένου ότι «το μετάφρασμα μπορεί να αποκλίνει ποσοτικά και ποιοτικά από 

το πρωτότυπο κείμενο», και η σχέση ανάμεσα στα δύο «δεν μπορεί παρά να είναι 

δυναμική» (Νενοπούλου-Δρόσου 2001: 45, Βλαχόπουλος 2010: 63). Η επιλογή της 

«ψωλής», λοιπόν, μπορεί να θεωρηθεί ως το ιδανικό συναισθηματικό ισοδύναμο 

προκειμένου να περάσει στον αναγνώστη η επίμαχη προσβολή του αγγλόφωνου 

διαλόγου –ένα ισοδύναμο που τονίζει τόσο τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο 

πρωτότυπο και το μετάφρασμα, όσο και τον πρωτεύοντα ρόλο της δημιουργικής 

γραφής και του δημιουργικού ρίσκου στη λογοτεχνική μετάφραση. 
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 Περνάμε τώρα σ’ ένα ακόμη φαινόμενο που συνήθως ζητά από το 

μεταφραστή να επανεξετάσει τη σχέση μετάφρασης και δημιουργικής γραφής: 

Πρόκειται για τους ιδιωματισμούς και, συγκεκριμένα, εκείνους που δεν έχουν 

κάποια αντιστοιχία στη γλώσσα-στόχο. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

από το διήγημα με τίτλο «The First Person»: 

– And I said there’s really no need, it’s just that I’m going through 

some changes, you say. Change is necessary. 

– Mutatis mutandis, I say. Mutability. Mutton. 

– Dressed as lamb, you say. 

– Getting at my age again, I say. In my day, things were different. 

– Good. Change is good, you say (Smith 2009: 197).   

Το συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη μετάφραση, αφενός 

επειδή στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει ιδιωματισμός αντίστοιχος του 

αγγλικού «mutton dressed as lamb» (που υποδηλώνει μεσόκοπη γυναίκα η οποία 

ντύνεται νεανικά προκειμένου να κρύψει την ηλικία της), και αφετέρου επειδή ο 

ιδιωματισμός αυτός είναι ενταγμένος σ’ ένα περίπλοκο παιχνίδι ήχου, όπως είναι 

άλλωστε εμφανές από την παρήχηση του «mut…». Μέρος του προβλήματος έχει 

να κάνει με την πλοκή του διηγήματος, στο οποίο η αφηγήτρια αισθάνεται ότι η 

σύναψη ερωτικής σχέσης με μια γυναίκα κατά δεκαπέντε χρόνια νεώτερή της 

είναι θνησιγενής και ατελέσφορη. Το επίμαχο απόσπασμα αναφέρεται τόσο στην 

αλλαγή που καλείται να διαχειριστεί η αφηγήτρια στη ζωή της, όσο και στη 

μειονεκτική θέση που νιώθει ότι βρίσκεται εξ’ αιτίας της ηλικίας της, και η οποία 

τονίζεται από τη χρήση του παραπάνω ιδιωματισμού. Επιπλέον, ο ιδιωματισμός 

αυτός έρχεται αμέσως μετά την προαναφερθείσα παρήχηση. Κι αν στην αγγλική 

γλώσσα η νοηματική μετάβαση από το «mutton» (μεγάλης ηλικίας πρόβατο) στο 

«lamb» (μικρό αρνάκι) είναι αυτονόητη και γίνεται πολύ ομαλά, στα Ελληνικά η 

απόδοση της ειρωνείας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, αφού ο μεταφραστής θα 

πρέπει ταυτοχρόνως να αποδώσει τόσο τον ιδιωματισμό που δεν υπάρχει, όσο και 

το ηχητικό παιχνίδι που επιτείνει την πικρία της αφηγήτριας.i   

 Η πρώτη στρατηγική που διαθέτει ο μεταφραστής σε τέτοιες περιπτώσεις 

είναι η κυριολεκτική μετάφραση, η οποία, εν προκειμένω, θα οδηγούσε σε ένα 
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άκομψο και μη αποδεκτό αποτέλεσμα, τόσο αισθητικά, όσο και εννοιολογικά. Θα 

μπορούσε φυσικά να καταφύγει ο μεταφραστής και στη χρήση της υποσημείωσης, 

στην οποία και θα ανέλυε το παραπάνω πρόβλημα. Η επιλογή της υποσημείωσης 

εμπεριέχει ωστόσο το γνωστό μειονέκτημα της διακοπής της αναγνωστικής ροής, 

και είναι καλύτερα να αποφεύγεται στη λογοτεχνική μετάφραση – όπου 

τουλάχιστον είναι δυνατό.ii  

 Η στρατηγική που τελικά επελέγη για τον συγκεκριμένο διάλογο 

συνίσταται στην προσπάθεια αναδημιουργίας της παρήχησης στην ελληνική 

γλώσσα με τρόπο που να διατηρεί και κάτι από τον προβληματισμό της 

αφηγήτριας σχετικά με την ηλικία της. Το απόσπασμα λοιπόν αποδόθηκε ως εξής: 

 

– Κι εγώ είπα ότι δεν χρειάζεται, ότι περνάω απλώς μια φάση 

αλλαγής… Η αλλαγή είναι αναγκαία στη ζωή. 

– Τηρουμένων των αναλογιών. Των ανατροπών…  Των αθώων 

αμνών… 

– Κι ήμουν όντως ντυμένη σαν μικρό κι αθώο αρνάκι… 

– Μικρό, αθώο αρνάκι… Κι άλλη σπόντα για την ηλικία μου! Στην  

εποχή μου, τα πράγματα ήταν αλλιώς.  

– Η αλλαγή είναι καλό πράγμα, επιμένεις. Θα το δεις.  

 

Το μειονέκτημα της στρατηγικής αυτής είναι η μερική απόδοση του πρωτοτύπου 

στη γλώσσα στόχο, με την οποία κάποιες φορές πρέπει να συμβιβαστεί ο 

μεταφραστής. Το πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι η πιστή μεταφορά του ύφους της 

συγγραφέως, πράγμα που περιορίζει την απώλεια, τόσο από αισθητικής, όσο και 

από εννοιολογικής πλευράς. Επιπλέον, η στρατηγική αυτή αναπαράγει το παιχνίδι 

του ήχου, αντικαθιστώντας την παρήχηση του «mut…» στο πρωτότυπο με μια 

παρήχηση του « α/ ανα…» και του οξύτονου «…ών», ενώ διατηρεί και την εικόνα 

του μικρού αρνιού στο διάλογο, παραμένοντας έτσι αρκετά κοντά στον αγγλικό 

ιδιωματισμό και στο πραγματολογικό του νόημα. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τον  

παραπάνω ιδιωματισμό, η ελλειπτική σύνταξη στον πρωτότυπο διάλογο δίνει στο 

μεταφραστή την ελευθερία να ρισκάρει δημιουργικά και να προσδιορίσει εκείνος 

το υποκείμενο, αφού η πρόταση θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γραφτεί ως «[You 
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were] dressed as lamb» ή ως «[I was] dressed as lamb». Ο μεταφραστής γνωρίζει 

φυσικά ότι η πρώτη εκδοχή είναι η σωστή, αλλά, απούσης της πληροφορίας εντός 

της σύνταξης, και σε συνδυασμό και με την έλλειψη αντίστοιχου ιδιωματισμού 

στα Ελληνικά, έχει τη δυνατότητα να αναδημιουργήσει εν μέρει το διάλογο – 

εφόσον βέβαια οι επιλογές του δεν προσβάλλουν το νόημα του πρωτότυπου 

κειμένου. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο υπάγεται και η επεξηγηματική προσθήκη της 

έκφρασης «κι άλλη σπόντα για την ηλικία μου» μετά το «μικρό κι αθώο αρνάκι». 

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι, όπως επισημαίνει και ο Σίμος Γραμμενίδης, η 

μετάφραση δεν συνιστά «ανα-παραγωγική» αλλά «παραγωγική» διαδικασία, και 

ερμηνεύεται καλύτερα ως ιδιαίτερη μορφή δημιουργίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο 

μεταφραστής δεν είναι απλώς ένας «ουδέτερος διεκπεραιωτής», αλλά ένας 

«διαπολιτισμικός μεσολαβητής», που δημιουργεί και εγγυάται «σχέσεις 

εμπιστοσύνης» με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο μεταφραστικό εγχείρημα» 

(Γραμμενίδης 2009: 235-236). 

 Ένα ακόμη παράδειγμα που καθιστά ιδιαίτερα εμφανή τη στενή σχέση 

ανάμεσα στη λογοτεχνική μετάφραση και τη δημιουργική παρουσιάζεται όταν η 

εναρκτήρια πρόταση του πρωτοτύπου είναι αμφίσημη. Μια τέτοια περίπτωση 

συναντάμε στο διήγημα με τίτλο «The Third Person», το οποίο ξεκινά με την 

ακόλουθη φράση: «All short stories long» (Smith 2009: 57). Εδώ υπάρχει 

πρόβλημα λόγω της ελλειπτικής σύνταξης που δεν επιτρέπει στο μεταφραστή να 

ερμηνεύσει με σιγουριά το νόημα της φράσης, δεδομένου ότι η σύνταξη αυτή 

επιδέχεται τουλάχιστον δύο ερμηνείες. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σημείο 

αποτελεί συνάμα και ένα είδος λογοπαιγνίου με τα αντώνυμα «short» και «long», 

καθιστά τη μεταφραστική πρόκληση ακόμα πιο έντονη. 

 Η επίμαχη εναρκτήρια φράση θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως εξής: α) «All 

short stories [are] long» και β) «All short stories long [for something]». Στο πρώτο 

παράδειγμα λείπει το ρήμα, στο δεύτερο η ονοματική φράση που θα έπρεπε να 

συμπληρώνει τη λέξη «long» -- αν υποθέσουμε ότι υπάρχει στο πρωτότυπο για να 

υποδηλώσει το μεταβατικό ρήμα «επιθυμώ» και όχι το επίθετο «μεγάλος, 

μακρύς». Πώς αντιμετωπίζεται λοιπόν ένα τόσο απαιτητικό ζήτημα, λαμβάνοντας 

μάλιστα υπόψη την απουσία συγκειμένου;  
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 Όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα που εξετάσαμε, τόσο η κατά 

λέξη μετάφραση, όσο και η χρήση της υποσημείωσης δεν αποτελούν ιδεώδεις 

επιλογές, αφού, η μεν πρώτη θα παρήγαγε άκομψες φράσεις («Κάθε διήγημα 

μακρύ»/ «κάθε διήγημα μεγάλο»/ «Όλα τα διηγήματα μεγάλα» κ.λπ.) που θα 

έδιναν την εντύπωση της μεταφραστικής προχειρότητας, η δε δεύτερη θα 

διασπούσε την προσοχή του αναγνώστη ήδη από το ξεκίνημα της ανάγνωσης. 

Μολονότι η χρήση της υποσημείωσης και η προσπάθεια ανάλυσης του 

λογοπαιγνίου θα έδινε ένα αισθητικά ανώτερο αποτέλεσμα, πιο πιστό στο 

πρωτότυπο κείμενο, η θέση της συγκεκριμένης φράσης στην αρχή του διηγήματος 

αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Όπως σημειώνουν εξάλλου οι 

Michael Benis και Douglas Robinson, η πιστή μεταφορά του πρωτοτύπου δεν είναι 

πάντοτε το ζητούμενο μιας καλής μετάφρασης, και η εμμονή του μεταφραστή 

στην απόλυτη ακρίβεια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το κείμενό του θ’ αγγίξει τον 

αναγνώστη (Benis, στον Robinson 2003: 11, Robinson 2003: 8-9). 

 Αυτή ακριβώς η ικανότητα ενός κειμένου να αγγίζει τον αναγνώστη, μια 

ικανότητα που βρίσκεται στις προτεραιότητες κάθε επιτυχημένου συγγραφέα, 

αποτελεί κομβικό στοιχείο στη λογοτεχνική μετάφραση και βασικό στόχο κάθε 

ευαισθητοποιημένου μεταφραστή, δεδομένου ότι ο τελευταίος καλείται να βρει 

την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ποικίλες ενδογλωσσικές και εξωγλωσσικές 

απαιτήσεις και να αναπαραγάγει τη συγκινησιακή φόρτιση του πρωτοτύπου. Η 

προαναφερθείσα εναρκτήρια φράση της Σμιθ στο «The Third Person» 

καταδεικνύει ότι το δύσκολο αυτό έργο επιτυγχάνεται πολύ πιο εύκολα όταν ο 

μεταφραστής έχει εξασκηθεί και ο ίδιος στο γράψιμο και έχει μεγαλύτερη 

επίγνωση του «βάρους» της αρχής σε ένα λογοτεχνικό κείμενο. Όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις, η γνώση βασικών τεχνικών της δημιουργικής γραφής 

επιτρέπει στο μεταφραστή όχι μόνο να ρισκάρει με τρόπο που επεκτείνει τα όρια 

του πρωτότυπου κειμένου, αλλά και να επιδείξει την ευελιξία που χρειάζεται 

προκειμένου να περάσει στον αναγνώστη το συγκινησιακό σκέλος του υπό 

μετάφραση κειμένου χωρίς να θυσιαστεί το ιδιαίτερο ύφος του συγγραφέα.            

 Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, η εναρκτήρια φράση του 

διηγήματος αποδόθηκε ως εξής: «Κάθε μικρό διήγημα μεγαλουργεί. Κάθε μικρό 

διήγημα κρύβει και μια επιθυμία». Η μεταφραστική στρατηγική, μ’ άλλα λόγια, 
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βασίστηκε στην προσπάθεια ερμηνείας της συντακτικής έλλειψης και στην 

δημιουργία φράσεων που θα μπορούσαν να προϊδεάσουν, κατά μία έννοια, τον 

αναγνώστη για το τι έπεται στη συνέχεια του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, αν 

διαβάσουμε ολόκληρο το διήγημα, θα δούμε ότι συνίσταται σε πολλά επιμέρους 

μικρά διηγήματα. Η τεχνική της Σμιθ στο «Τρίτο Πρόσωπο» θυμίζει σπονδυλωτή 

ταινία, και μόνο όταν φτάσεις στο τέλος αντιλαμβάνεσαι την οργανική συνοχή 

των επιμέρους μικρών διηγημάτων με το ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας.  

 Το εμφανές μειονέκτημα της συγκεκριμένης επιλογής είναι η απώλεια της 

συντακτικής οικονομίας, αφού μια φράση τεσσάρων λέξεων στο πρωτότυπο 

κείμενο αποδόθηκε με δύο μικρές προτάσεις έντεκα λέξεων συνολικά. Το 

πλεονέκτημα, ωστόσο, εξισορροπεί την απώλεια αυτή, γιατί οι παραπάνω φράσεις 

αναδημιουργούν, εν μέρει τουλάχιστον, το λογοπαίγνιο στα Ελληνικά, παίζοντας 

με το ένα από τα δύο μέλη («short» = «μικρός») του αγγλικού όρου «short story» 

(«διήγημα»). Το «short story», δηλαδή, γίνεται «μικρό διήγημα», και αυτή η 

πινελιά συνάδει απόλυτα με τη συνέχεια της ιστορίας και τα μικρά διηγήματα στα 

οποία στηρίζεται. Παράλληλα, το ρήμα «μεγαλουργώ» στην πρώτη φράση 

αντιδιαστέλλεται με το «long» του πρωτοτύπου, και διατηρεί κάτι από την 

αντίθεση που σκόπευε να προβάλει η συγγραφέας. Η δεύτερη φράση («Κάθε 

μικρό διήγημα κρύβει και μια επιθυμία»), μολονότι συντακτικά μη αναγκαία, 

συμπεριλήφθη για να καλύψει την ερμηνευτική αμφισημία του πρωτοτύπου, 

αφού ο μεταφραστής δεν μπορεί να γνωρίζει αν οι σκέψεις και οι προθέσεις της 

Σμιθ ήταν πιο κοντά στην πρώτη εκδοχή ή στη δεύτερη. Επιπλέον, ο συνδυασμός 

των παραπάνω επιλογών καταφέρνει να μεταδώσει την υπόγεια συγκινησιακή 

φόρτιση της Σμιθ και την αγάπη της για το γράψιμο – κάτι που διαφαίνεται και 

στην αυτοαναφορική χροιά του διηγήματός της. Ενδεχόμενη ένσταση ως προς το 

έντονο στοιχείο της προσωπικής σφραγίδας του μεταφραστή μπορεί να 

απαντηθεί επιτυχώς αν ανατρέξουμε τόσο σε επιφανείς θεωρητικούς της 

μεταφρασεολογικής επιστήμης (Venuti 1995, Godard, στους Bassnett & Lefevere 

1995: 87-97), όσο και στην ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης μεταφραστικής 

πρόκλησης, η οποία, ως δημιουργικό παιχνίδι με τη γλώσσα, νομιμοποιεί τον 

μεταφραστή να προβεί σε αντίστοιχα γλωσσικά παιχνίδια στη μετάφραση ούτως 

ώστε να αναδείξει την ομορφιά του πρωτοτύπου.   
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Συμπέρασμα 

Η λεπτομερής ανάλυση του παραπάνω δείγματος από το σύνολο των ζητημάτων 

που προέκυψαν στη μετάφραση του The First Person and Other Stories μας δίνει 

πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα τόσο για την ιδιαίτερη γραφή της Άλι Σμιθ, όσο και για 

τη δυσκολία μεταφοράς του ύφους της, του ρυθμού της, και της γλώσσας της στα 

Ελληνικά. Τα σχόλια που προηγήθηκαν είχαν ως στόχο να καταδείξουν ότι στη 

λογοτεχνική μετάφραση «ενέχονται πολύ περισσότεροι παράγοντες απ’ όσους έχει 

συνήθως υπόψη [ο μεταφραστής]» (Connolly 1998: 23), καθώς και ότι η 

μετάφραση κάθε λογοτεχνικού κειμένου αποτελεί μια εξαιρετικά ζωντανή, 

πολύτιμη, και αναντικατάστατη διαδικασία, η οποία γεφυρώνει διαφορετικές 

πλευρές της ευρύτερης έννοιας της δημιουργικής γραφής. Σ’ αυτό το δημιουργικό 

πλαίσιο εντάσσονται, εν κατακλείδι, και οι έννοιες της απόδοσης και της 

αναδημιουργίας: έννοιες που όχι μόνο δεν αποτελούν «την εύκολη λύση», ή «το 

φτωχό συγγενή» της παραδοσιακής μετάφρασης, αλλά, αντίθετα, εγείρουν ακόμα 

δυσκολότερες απαιτήσεις, καλώντας τον μεταφραστή να δείξει μεγαλύτερη 

ευρηματικότητα και πιο οξυμένη διαίσθηση σε κάθε γλωσσικό και μεταγλωσσικό 

επίπεδο. Και αντίστροφα, ο μεταφραστής που συνήθως επιδεικνύει αυτού του 

είδους την ευρηματικότητα και διαίσθηση είναι εκείνος που, είτε ασχολείται και 

προσωπικά με τη συγγραφή της λογοτεχνίας, είτε έχει λάβει κατάρτιση στη 

δημιουργική γραφή. Η εξοικείωση με τη δημιουργική γραφή βοηθά τον 

μεταφραστή να ανακαλύψει τη δική του φωνή, και έτσι να αναγνωρίσει 

ευκολότερα τη φωνή ενός άλλου λογοτέχνη και να τη μεταφέρει με μεγαλύτερη 

συγγραφική ευαισθησία (βλ. και Pattison, στις Perteghella & Loffredo 2007: 92).  

Όπως τονίζει άλλωστε o Xavier Lin, o μεταφραστής της λογοτεχνίας σήμερα 

θεωρείται αυτόνομος δημιουργός, ισάξιος με τον συγγραφέα (Lin, στις Perteghella 

& Loffredo 2007: 97) –μια εξέλιξη που αποτίει φόρο τιμής τόσο στη λογοτεχνική 

μετάφραση, όσο και στα λόγια του γνωστού συγγραφέα Kurt Vonnegut: «Το μόνο 

που ζητώ από τον μεταφραστή μου», είπε ο Vonnegut, «είναι να είναι πιο 

χαρισματικός συγγραφέας από μένα, τουλάχιστον σε δύο γλώσσες, και 

οπωσδήποτε στη δική μου» (Vonnegut, στον Landers 2001: 82). Στο βαθμό 
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εξάλλου που η λογοτεχνική μετάφραση, όπως και η δημιουργική γραφή, 

προϋποθέτει συνεχή αυτοβελτίωση και επέκταση των πνευματικών μας 

οριζόντων, γινόμαστε όλοι δια βίου μεταφραστές και συγγραφείς.iii  
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