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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Mετα.φρα.στr.κό ύστερόγρα.φο στό Che cos'e la poesia? 

aτή μνήμη του Antoine Berman 

Car ίΙ Υ a toujours ρ/ω d'une langue dans /a Iangue 
JACQUES DERRIDA 

ΤOOJ τόν περασμένο MOCLO, στό Πocρ(σι, ζ-/ιτησoc ...-frJ &&LOC ocπό τόν

Ο Jacques Derήda νOC μετιχφρocσω τό Che cos~ 1a poesia? γιά. νOC 
~'1)μoσιευτεΊ: στό έλλ'1)νι.κό περιo~ι.κό Ποίηση, ε~ωσε ά.μέσως, 

, ~ ι, 'θε ι ..-Δ! -.. , , , ι 
χωρr.ς οιστα.Υμο, τη συγκocτoc σ'1) του πpoσυc;τoντocς: «~ερετε, ocυτο το 

κείμενο πολύ ~ύσκoλoc μεΤocφρά.ζετocι»). Τώρα πού ά.νroωλώ στη μνήμ'1) 

μου τη συζ-/ιτησή μοο; στό κocφέ Balzar, εΤνocι ~νocτoν νOC στocθμίσω μέ 
κά.ποια. σιγουριOC τόν τόνο ocUτΎ)ς της φρά.σr)ς. ΜΊΡτως έξέψραζε ~υσπι

, , 'λ ξ Π Ι" ..", ι )Ι
στLOC, επιψυ oc '1): « ιστευετε οη μΠΟΡειτε νoc το μετιχφρασετε;» - '1) 

, Ι:>ό '">. - ~ ' • .">.. Π'" 1: δi ι,ΚOCΠΟLOC ο σ'1) ε~φρoo; ΠΡΟκ.Λ'1)σ'1)ς; « ιστευετε οτι ε,vαι υvατoν νoc με

τocφραστεΤ;» Βέβα.ιος μπορώ νά. εΤμocι -τώρα- μόνον γιOC τό ~ιακριτLκά. 
χαμηλόν της φων%. 

Βεβα.ίως, τό κείμενο ocότό εχει ΥΡ'1) μετocφραστεΊ: σέ &ρχετές γλώσσες. 

Μά.λιστoc τό 1990 -~ύo χΡόνιoc μετOC την πρώτη ~'1)μoσΙευσή του στά. 
ΙταλLκά.- έκ8ί~oντocι (Βήnckmann & Bose, Βερολίνο) μocζί σέ ενocν "τό
μο" τpε'iι; &oc~oχLκά. ά.νεξOCρτητες μετα.φρocσεr.ς: πρωτoc ~ γεpμocνι.κ1j, κoc

τόπιν ~ Ιταλι.κ1j ΚOCί τέλος ~ ά.yyλι.κ1j. Ί8ιocιτερότητα. α.ύτης της εκ80σ'1)ς: 

~ μετOCφpασ'1) εΙνocι οΙονεί &αστιχική, ~'1)λα.8~ κocί στΙς τpε'iι; έκ80χές κocθε 
γα.λλι~ &ρά.8oc (μέ λευκά. στοιχε'icx) ά.κολουθεΤτocι ά.πό ...-frJ ά.ντΙστOΙΧ1J 
μετocφρocζουσoc γερμocνι.κ1j, ί.ταλι.κ1j κocί ά.yyλι.κ1j (μέ μocυρoc στΟLχε'icx). Ή 
τυπoγραφ~ 8ιocτocζ'1), θά. μπορουσε νOC πεΊ: ΚOOJείς, πocραπέμπει έμμέσως 

στό περιώνυμο μΠενΥιocμινικό Μέλημα του μετιxφpι:xστfj, ΚOCί 8~ στη 
Ρ~σ'1)-κocτocκλεt8oc ocότοι) του κειμένου: 

«Ή 8ια.στιχ~ μετocφραστι.κ~ τρo~ [Interlίnearversion] του ίερου 
κειμένου εΙνocι τό ά.ρχέτυπο [Urbild] 1ι τό ί.3ε~ες κά.θε μετOCφΡOCσ'1)ς.»1 

1. w. Benjamin, "Die Aufgabe des ϋberzetzers", Gesammelte Schrifl:en, τόμ. IV, Ι, Suhr· 
kamp, 1972, σελ. 21. 



44 ΠΟΙΗΣΗ 6 

Δέν μπορώ ν&. μ~ν κα,τιχθέσω την OCντΙδΡΙΧΣΗ φίλοΙ) ποι-ητη, οτιχν του 

~δειξιx τη γερμιxνtxή !κδoσ1J: «Μ&. ιχύτό εΙνιχι ί) β Ρ Lς.}) Δέν ξέρω ocv την 
ocρχα:ocή δβΡ1) την έννοουσε κrx{ ώς 1.εροσυλίΙΧ· πάντως iι δtxή μοΙ) OCντιx

π&.ντησ1J ητιχν ν&. του ύπΕΝΘUμεσω μι&. πρότερ1) όνομιχσειχ ιχύτης της τu

πογριχψαης πιxρouσtιxσ1Jς, την «ψuχιχγωγ(ιχ»,2 iι όπotιx διά. του όνόμιχτός 
της πιχριχπέμπει στην κα,θιχρά. πριxκτtxή (έκ)πιχιδεuτtxή σκοπιμότητά. 

της: στην έκμά.θ1jσ1J, ~ στην έκ του ΣUνΕΓΓUς έρμψεtιx μιω; δuσπρόσιτης 
OCλλ1)ς γλώσσιχς μέσω της κrxθoδήγησης τοϋ νοϋ (της <<ψ1Jχης»). 
Τά. τριπλά της γερμιχνOOjς !κδOσ1Jζ του Chc cos 'c la jJ(JeSia?, μολονόη 

ένδέχετιχι νά. OCνιχκα.λέσοuν στη μ~μ1) μιχς τoc (μ~ διιxστιχr.κά.) πολλαπλά 
(<< τ Ρ ι π λ &», « τ ε τ Ρ ιχ π λ &» εως κoc( « έ ν ν ε ιχ π λ &») του Ώριγέτη, 
δέν ύπονοουν ΟΤΙ εχοuμε νά. mv~uμE μέ m ιερό κείμενο, ιiλλά. μillον 
t'ονίζοuν τόν έξιxιρετr.κά. ίδιΙΧίτερο χιχριχκτηΡιχ ένός γOCλλικoυ κειμένοΙ) πού 

μπορεΤ νά. χιχρι:χκτηριστει Ιδιότuπo ιiκόμ1) κα,( μέσιχ στό ΣUνoλo του ντερ
- Σ ι Ι Ι (!~ ι Σ ι Ι" ι 

ριντιιχνΟι) corpus. ε τι συνιστιχτιχι 1) ωιoτuπιιx; ΤΟ γεγονος οη το 

πρωτότuπo ιiνθεστιxτιxι έξιxφετtκά. (θά. ~λεγιx έσκεμμένιχ) κα,Ι πpoκλψtκά. 
, , , .. ~.. " "Ι"Α' " ~ό ' στη μετιxψpιxσ1J ΤΟU, F"',tmιx σε τετοιa ι-ιv-υμa ποΙ) γινετιχι σχεο ν απο

τρεπτικό' θά. έξmσω πιό κά.τω γιιχτΙ 'Εδώ θέλω &:πλώς νά. έΠΙσ1Jμά.νω 
(ΠΙ iι γερμιxνι~ ·!κδoσ1J 0Cψ' ένός &lχνεε έΠι:χκΡιβως τΙς μετιχψριχστικές 

8uσκoλEες μέσω μι&<; δuνιχτης δtτΠjς συγκριτOOjς ιiνά.γνωσ1Jς (OCντιπιxpιx

βoλ~ πρωτοτύποΙ) κα,( μετά.φpιxσ1Jς κrx{σUγκρΙσ1J μετιχξύ τριών μετιχφΡιχ

στικών έκ80χών), ocφ' έτέροΙ) συγκεκριμενοποιεί -~ μOCMoν rΧπoτvπώvεε 

τuπoγριxψtκά.- τη ντερpιντιιx~ θεώp1)σ1J της μετά.φPΙXσ1Jς, κα,( δ~ της 
διιχστιχOOjς νά. τΙ λέει ό Γάλλος φιλόσοφος γιoc την τελεuτιxtιx: 

2. Βλ Σ. Ά. Κοuμα:νοι)8Yjς, Συναγωγή νέων λiξεων, Έρμ'ijς, 1980, σσ. 1138-1139: 
«Ψ"'χιχγωΥί«, ~. 'A~. Koρ[tUjς] ~...] όνoμιiσας α.ότψ Φuχoχτα.σίιxν μilloν 'ή Ψυχα.γωγίιχν. 

Δέ:v έξηκρίβωσα. τό πότε &ρχισεν τψ πα.λα.ιιΧν τα.Uτην λέξιν ~ νεωτερΟΟι σYjμoισίιx, 1) 
~Ίjλotίσα. τό μικροτ&τοις Υρ&μμοισιν ΥΡ&ψιμον των έξYJYΊjτικων λέξεων υπεράνωθεν ιhφLβως 
των του ocpχ<Xtou xεtμF:vou, καθώς έσuνειθΙζετo έν το'ίι; πρώΊjν 'Ελλψικο'ίι; ~μων σχολεΙοις 

~ως περΙ τouς χρόνouς της έπα.να.στ&σεως TOU 1821. Ό Kopα.'ijς 15μως έν Άτ. τόμος ~', 

σελ 704 ένΈΥΡα.ψε τψ σYjμα.σίιxν της τα.Uτην έκ το\! Δουκα.γΥείοΙ) λεξικου του ~oθέντoς 
τίj) 1688)). (Μετ& ocπ6 πολΜ χρόνια., ocπ6 τ6 1987, μου ~ίνετιxι. τελtκ& ~ εόκαφία. ν& 
εύχα.ριστήσω τη Μαριάννα. Δlrτσα Υι& τοότη την ΠOλότιμΊj πλΊjΡoφoρΊΙX). 

'EΠΙσYjς έΠΙσYjμoι[νω 15τι ό Karl Krumbacher στψ κατα.y~ των τα.ξ~ιωτικων Τ(1) 
έντυπώσεων ά.πό την Έλλ&.&χ. καΙ τψ ΤουρκΙIχ (1884-1885) ά.να.φέρετα.ι σέ ένα. χεφόΥΡιχφο 
ποό περιείχε όμιλΙες του ΓΡΊjyoρΙoI) του Nα.ζια.νζΊjνo\! καΙ κ&πoιouς λόyouς το\! Ίσοκρ&τη 

ιιμέ ~ια.στιχr.κtς Πα.Ρα.τηρψεις)), «8ια.στιχtκ& σχόλια. [Interlineare Glosen]», ποό ά.πΟΟεΙχτηκε 
πώς Ψα.ν οί ιιocποκσιλοόμενες Φuχα.γωy(ες [sogenannte Psychagogieen], 8Ίjλα.i>ή ~ιξYj των 
σuνωννμων καί νεοελλYjνικων πlχρα.φριΧσεων, οπως σuVΊjθιφτα.ν στ& λίΥIΧ σχολεία. ποό ~ια.
τηρουντα.ν &κόμYj μετ& τψ Τ(1)ΡΚική ΚlXΤιXκτησYj)), Grίechische ReΊSe: Bllittcr aus dem Tagc
buche einer ReΊSe in Grίechenland und ίΩ der TίJrkei, August Hettler, Βερολίνο, 1886, σελ. 104. 



ΒΑrrΕΛΗΣ ΜΠΠΣΩΡΗΣ Mετιiιppι:ιση )((ΧΕ έμπεφΕιχ της γλώouιxς 

«'Ωστόσο, τό πρωτότυπο κείμενο [Ίι Βίβλος] ήτocν ocπόλuτα, πρωτό

τuπo, εΤνα,ι τό lερό κείμενο γιOC τό όποίο ό Benjamin λέει πώς τό μετα,
ι, ... IJI~ " 1. <~ , 

φρα,στr.κo προτυπο ε~να,ι το ιοιο το κειμενο, ε~να,ι otα.ατιχr.κ1)1) 
[intralineaire] μετα,φρα,στoctι τροπή του lερoυ κειμένου' ενα, lερό κείμενο 
εIνα,~ μ1ι μετα,φΡά.αιμο [intraduisible], γ~α,τί άκριβως, σ' α.ότό, τό νό1)μα. 
κσ.ί τό γΡά.μμα. -λέει ό Benjamin- οέν έπιτρέπουν νOC τOC Οια,χωρίσοuμε. 

'Η ροΊι του νοΊιμα.τος κσ.Ι Ίι ροΊι της γρα,μμα,τr.κότητα,ς [litteralite] οέν 
έπιτρέπουν τό Οια.χωρισμό τους, τό Ιερό κείμενο εΤνα,ι μΊι μετα,φΡά.αιμο. 

Τό μόνο πού μπορεί νOC κά.νει κσ.νείς μέ ένα. lερό κείμενο εΤνα,ι νOC οια,βOCσει 
, , Ι Ι Ι" Ι J ~ΙJ'\lA Ι '" ι 
α.να.μεσα, στις γρα.μμες, για, να, το μετα,φρα,σει, να, Ο"""t'α,σει ocνα,μεσα, στις 

γρα.μμές του. Κα,ί α,ύτη Ίι OCwiγνωσ1J του lερoυ κειμένοu, Ίι oια,στιχoctι 
ιiνocγνωσ1J του Ιερου κειμένου, λέει ό Benjamin, εΤνα,ι τό Lοεωοες κάθε 

μετocφρα.σ1Jς, Ίι κσ.θα,ρΊι μετα,φρα.στότητα, [traductibilite]. 'Έχουμε νOC κά
νουμε με'"ενα, •LεΡO κειμενο, με""την εννοια, υΤΙ εινα,ι α,προ'σβλ ~" !!'" 1)Τα, σuνoε

οεμένο μέ μία. γλώσσα" μέ ενα, κύριο ονομα, πού οέν μπορεί νOC OCν1ικει 

πα,ρOC μόνο σέ μία, γλώσσα, κσ.ί οέν μπορεί πα,ρά. νOC έπιθυμεί Ίι μετά.φρα.σ1j 
ι" ,ι λ ' • ΒΝR'λ' ~ -" Σ' Π ' του να, εινα,ι σε μια, γ ωσσα,: 1) ""t"e ισοουνα,μει με τη υγχυσ1J. .ρο

κειτα,ι γιά. τό πα,Ρά.Οειγμα. της κσ.τά.στα,σ1)ζ της πολλα,πλότητα,ς των 

γλωσσων, της ιiνα.yΚrJ..Lα.ς κσ.ί OCOύνα.της μετOCφρα.σ1Jς.»3 

•Η τελεuτα,(α, φpά.σ1J μας οίνει τό OLΚrJ.ίωμα. νOC εσχυριστουμε δη ό φίλος 

πoι"1Jτ1ις οιέγνωσε έν μέρει σωστOC, οχι ώς πρός την ίιβΡ1) ιiλλoc σχετικά 

μέ τη σuνεφμoctι OCνα.φopά.. στό i.epό κείμενο χα{στη oια.στιχoctι μετOCφρα.

σ1j του. •Ωστόσο, γιOC τόν Derrida Ίι (oια,στιχr.κΊι) μετά.φρα,σ1J του lερoυ 
κειμένου -ατ1jν προκειμέν1) περίπτωσ1J της Βίβλου κσ.ί εEOr.κότερα. του 

χωρίου της Βαβέλ, της Σύγχυσ1Jς των γλωσσων- εΤνα,ι παρα&,γματαή, 
ιiφoρ« τη μετocφpα.σ1J έν γένει, είor.κότερα. δέ κσ.ί κσ.τ' έξοχ.1ιν τη μετά.

Ι..... _, 

φρα.σ1J τouτου του ντερριντιocνoυ κειμενου. 

"Ας κά.νουμε λοιπόν κσ.ί έμεϊ:ς τη οικΊι μα.ς ocνOCγνωσ1J «0Cν0Cμεσα. στ(ς 
γρα.μμές» του Che cos'e la poesia?m( των τριών μετα,φρOCσεών του. "Αν 
τίς OCντιπα,ρα,βά.λoυμε Μ οουμε όμοιότητες κσ.( Οια,φορές. Πρώτη, βα,σoctι 
" t'L. < Ι Ι ι 4 ( , , θ ' Μ'
ομοιοτητα.: ac;ν υΠαΡχει xrxμια σημειωση, πιο κσ.τω α. προσπα.νιρω να. 

3. CΙaude Uνesque κocί Christie V. McDonald (έκδ.), L 'OreiDe de l'autre. Textes et d6bats 
avec Jacques Derrida, VLB &.titeur, Montreal, 1982, σα. 137-138. 

4. 'Η Τ8ιιχ άΎΎλ~ μετ&φραση της Peggy Kamuf, δπως τώριχ πιχριχτΙθετιχι aτό Α Dcrrida 
Reader, Between the BJinds, (Columbia Uniνersity Press, 1991, 8ίγλωσση, μή 8ιιχστιχική fκ
80ση, σσ. 221-237) σ\)νο8εόετιχι -aτό περιθώριο της σελ(8ιχς, χωρίς 8είχ.τες μέσιχ aτό σωμιχ 
του xεtμένou- άπό 8εχο:τΟΟσερις σημειώσεις. 

45 
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'ξ' "" , ) t'> , !l!l ' t'> , ,ε mσω ocυτη την ocπουσr.oc . ΟEUτεΡ1), οχι uμως κιχι OευτεpεuOυσOC: κιχι 
οί. τρε'iς έκ80χές πιxptXΚOλOυθOυν ιχύστηΡιΧ., έχ τoίJ σύνεγγυς τό πρωτότu

πο. 

ΟΙ 8ιocφopές: Ή ιτCXΛoαj μετι:ίφPOCσ1j του Mauήzio Feπaήs, πρώτη 

χpovr:d, ε!νocι ένίοτε χCXΛOCΡ~ στην χατά γpr1μμα <ivtxνEUσ1j του πρωτο
τύπου κιχί συΥκΡιτr:d μέ τίς &λλες ά.τελ~, Υr.ocτί σπιίνr.oc μετOCΨpcίζει 

, "LLI)' '\'\_ ,\Ι .. t'> '\' ,-, ,(πOtVτoτε μεσoc σε πocρι:;vvεσ1j τις πo~π",ες συV01)",ωσεις, ενω σε ocp
, -, , •'\' t'> ι ι ι '\ '\ - .. r.ι~. ι ,

κετoc σ1jμEr.oc οι εΠr.Λoyες του οειχνουν νoc μ1) au~t'+""vOuv κιχποιες υ

πόρΡ1)τες ά.νocφopές σέ &λλoc κείμενoc, του Derrida ~ &λλων συΥΥρocφέων. 
'Η &.μεpι.κιxνoαj μετι:ίφPOCσ1j της Peggy Κamuf -πού ΙSχι μόνο Υνωρ(ζει 
σέ βcίθoς τό ~pyo του Derrida, ά.λΜ. ε!νocι εμπεΙΡ1) κιχί άνOCΥνωρισμέν1) 
μετOCΨpιX.στριoc όρισμένων κειμένων "rou- &.κoλoUΘεί: έκ του συνεyyuς τό 

1_._ " " , , ~ , ι Λ.ιΑ 
πρωτOΤUΠO, χαπχ γΡαμμιχ, ocπoφευyoντocς κιχτoc το ουνocτον 't'1)V ΠOCtN-vεσ1j 

8ιπλών ~ κιχί περισσότερων πολλocπλών λέξεων πού ά.ντιστοιχουν στίς 
συν81)λώσεις μt&ι; κιχ( μόV1jς λέξεως του πρωτοτύπου. Σ' ocύτό βo~ κιχ( 

~ συ~ ίσ08υνocμίoc -πού κυρίως όφείλετocι στljν έτυμολΟΥΙκ1) συΥΥέ
νειoc- του ά.ΥΥλι.κου κιχί yocλλ.r.κOu λεξιλΟΥίου: εως ένoc β<Χθμό yιcί τόν 

"ΑΥΥλο κιχί τόν Γcίλλ.O ιiνocyνώστη πολλές συνδ1)λώσεις εΙνocι συνocφείς. 
'Η yεpμocνικ1) μετcίφpocσ1j του A1exander Garcla Dίίttmann -έΠΙσ1jς 
ι _ ...,,, Ι" _t 1 

Υνωστη '.ου ντερριντr.ocνOυ εΡΥου κιχι φριτου μετocψpocστη ορισμενων 

κειμένων του- εΙνocι έπίσ1jς ΚΙXτcί ypιX.μμoc, ά.λΜ. πιό προσθετική, χωρίς 
, ,; ι;............ ι, ξ , t , 'Ε'Ι'- • 


ocυτο νoc σ1jμocινει OCVW\υτΙΚΙΧ επε 1)Y1)'t'1.Κ1)-ερμψEUΤI.Κ1). οω ο μετocψpoc

~, συστημocτr:d κιχ( έξονυχιστr:d, πocpocτcίσσει ~ μ(oc 8(πλoc στljν 

&λλ1), χωρίς πocpένθεσ1j, σχεΒόν δ'λες (πολλές φορές πρόκειτocι yιcί τρείς 
έ~oχές μocκρOσκελoUς φpιX.σ1jζ) τίς 8υνocτές σ1jμocσΙες πού εi.κcίζει πώς 

ένυπcίΡΧOυν σέ μια λέξη ~ σέ μΙα φpιX.σ1j "rOU πρωτοτύπου. Σ' ΙΧΎτό τόν 
υποχρεώνει άρκετές φορές ά.φ' ένός ~ έτυμολΟΥΙκ1) ιiνOtVτιστoιχίoc yερμoc
vr.κOU κιχ( yocλλ.ΙΚOυ λεξιλογίου, ά.φ' έτέρου τό Υεγονός οη τό πρωτότuπo 

#" " , ι , 1ft..., 
ocνocφεΡετOCΙ κυριως σε yεPμocνικιx κειμενoc κιχι Υερμocνικους ορους των 
, ι. ι g.,.. λ -, ι _.'\... ι ι !t'>' 
οποιων 1) σ1jμocσr.oc "'ι..ει μπο r.ocmet με το Yυ.JV\ΙΚO ντερριντιocvο l.Oιωμoc. 

Κocτocpχcίς ό μετocψpocστης του Che cos'e /a poesia? qet ~ν ocΤσθ-ησ1j 
πώς ά.ντιμετωπίζει 8ύο ί8ιώμocτoc: της Υocλλ.tXijς κιχ( της ντεppιντιocν~ς 

yλώσσocς. 'Ωστόσο, ΚΙXτcί τόν Derrida κάθε μετocψpoc~ς ~χεt νcί κιίνει 
μέ ~ 8ιocστocύpωσ1j πολλών Υλωσσών μέσoc σέ μΙαΥλώσσoc ----τη Υλώσσoc 

- ιι'\ '\ ι ι _. t'>' - ! f.\ , - ιι'\.'\ Γ ' 
του υ.JV\oυ-, μεσoc στη μο\lι:wι.κο't'1)'t'oc του weωμαπχ; του W\ΛOυ: « r.ocτι 

Ι ΙJ t Ι " , ,f λ , , λ 5 
πocντοτε υπocρχουν παpα.παvω απο μια Υ ωσσoc μεσoc στη Υ ωσσoc.» 

5. J. Deπida, "Le RetlΊ'.it de la metaphore», PsychC, Galilee, 1987, σiλ. 91 . 
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ΒΑrrΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ Mετr1rppιxση :κιχ! έμπ:εφΙα; τijι; γλώσοιχς 

•Eπ~λέγovτας, έπΙ παριx.δεΙγμιχτ~, ώς όριΙΧΚό παρά8ε~γμιχ ά:πό τόν Finne
gans Wake του James Joyce τη φρά.Ο'"1) «And he war», στfrv όποί.α ένο
φθιxλμίζετα~ κα:ί ~ γερμιχ.νOOj γλώσσα (war: α) ά:γγλικά «πόλεμος», β) 
γερμιχ.νικά = «ψαν») ό Derήda θά. πεϊ: ότ~ «ιΧκόμ1j κα:( 0Cv έκ θαυμιχτος 
~ταν 8\.ίνατόν νά. μεταφpά.σε~ κα:νείς όλες τίς 8\.ίνη-ηκές κι.~σεις πού 8~

τρ9.0\.ίν αυτό τό έκφώ'Π)μιχ [enonce], ύπά.Ρχει κOCτι πού ου8έποτε θά. 
μπορουσε νά. τό μετιχφΡά.σει, 0Cv μετέφΡιχζε στά. γαλλικά: έ8ώ ύπά.ΡΧΟ\.ίν 
8ύο γλώσσες ή παΡιχπά.νω ά:πό μία γλώσσα' μετιxφpά.ζovτας τά. πOCvτα 

στά. γαλλικOC, στην κιχλύτεΡ1j περΙπτωΟ'"1) θά. μετέφΡιχζε κα:νείς ολα τά. 

νΟ1jμιχτικά περιεχόμενα, 8\.ίνηnκOC ή έν ένεΡγείΙΧ, ά:λλά. 8έν θά. μπορουσε 
t , 1, .1'<"'. ι , Ι " 'οφθ_Λι ft

vιx μεταφΡιχσει το crutψlhv ΠΟ\.ί cruνιστατα~ στο γεγονος οτι εχει εν fJJI.

μίσει πολλές γλώσσες σέ ένα. μόνον σώμιχ».6 

ΠΡα:κτικά ιχυτό Ο'"1)μιχίνει ότι ό μεταφΡιχστης ά:8\.ίνατεϊ: νά. μετιχφρά.σει 

μέ !να κα:ί μόνο Ο'"1)μεtο (ή κιχλύτεΡιχ σημαίνον) της δoάjς ΤΟ\.ί γλώσσας 

τό ά:ντίστοιχο πολύΟ'"1)μο της ξέν1Jς κα:Ι προσφεύγει στη 8ιπλ-ΙJ, ένίοτε κα:ί. 

τρ~πλ-IJ πρoσθετr.χ-IJ έπεξήγηση ~ έίτε έντός του κεψένο\.ί, εtτε έκτός μέ 

τη μορφή Ο'"1)μειώσεων. Θεωρώ πώς κα:ί οί δύο λύσεις λιχμβά.νοw χώριχ 
έκτός της χόJpας της μετά.φΡιχΟ'"1)ς. Αίιτό αιωστε ύποστηρΙζει κα:ί ό 

Derήda οταν χιχρα:κτηρίζει «(κα:τά. κOCπoιoν τρόπο μ-ΙJ μετιχφΡά.σιμο» τόν 
έγελιιχνό όρο aufheben,7 ό όποϊ:ος «θέλε~ νά. πεϊ: cruγχρόνως '8ιιχτηρώ' κα:Ι 
'κα:τιχργώΌ Αυτη ~ 8~πλ-IJ Ο'"1)μιχσία είναι ά:8υνατον νά. μεταφΡιχστεϊ: σέ 
&Μες γλώσσες μέ μί.ιχ μόνον λέξ1j· μπορεϊ: κα:νείς νά. την έρμ1jVεύσει, 

μπορεϊ: νά. βρεϊ: άλλες ά:νOCλoγες, ά:λλά. ά:8\.ίvιxτεt νά. την μεταφΡά.σει άπλOC 
κα:Ι μόνο».8 

•Η έλλ1jνOOj μετOCφpιxO'"1) δέν είνιxt ούτε δίγλωσΟ'"1) ούτε 8ιιχστιχOOj. 
Σ\.ίμμορφώνεται μέ την έκ8οτOOj πρα:κτOOj ένός περι08r.χoυ πού ή81j ~ει 
. ..Δ' , .. Α'" 'Ε' ~, " ι l'."\."\. " κιχvιερωσει τις crutψιhσεις ΤΟ\.ί. Π~O'"1)ς o~φερει κα:ι σε κα:τι WV\O: εχει 

, E'l , , (.)."' ..... ' " " σημεεωσεις. ~vιxι κα:τ~ ΠΟ\.ί ~ανισε ~μoνo στη σrJptεXpιμεvη περε

πτωση- ω~ίτερα τόν μετιχφΡιχστη. Κατιχρχά,ς φρονώ (τό ~ω ή81j ύ

π081jλώσει) οτι ~ προσθετOOj έπεξmΟ'"1) μέσα στό κείμενο cruμφuρει τη 
μετά.φΡιχΟ'"1) μέ τόν έρμ1jVε\.ίτικό σχoλ~σμό. Γι' ιχυτό κα:( 8έν μέ ένοχλουν, 

, t " β' ~, Ι t,
yεveκα, οι μετιχφΡιχστικες Ο'"1)μειωσεις: ρισκovται εκτος κειμενο\.ί, ο ιχνιχ

γνώστ1)ζ μπορεϊ: νά. τίς &:γνο-ΙJσει (γνωρίζοντας βεβαίως οτι ~ κα:τανό1jσ1J 

6. L ΌEeίi1e de J'autre, γ.π., σελ 133. 
7. Σ1Jμειώνω δη ό 'ί8ιος εχει προτείνει χ.α:ί έν πολλοίς έπιβάλει τόν ι:iντίστoιχo μονολεκπχό 

Υwικό (,ρο reIever «<ιiνα:Ιρω») χ.α:Ι reIeve (<<ιiνα:ίρεσ1j», Υιά τ-fr; Aufbebung). 
8. LΌreίUc ι:k l'autre, γ.π., σελ. 171. 

L 
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48 ΠΟΙΗΣΗ 6 

1...~1 ,τ ''\'\ Ι) 'Ε '\./. " ,."
του ι:;voεχετιχι να. εινα.ι εΛΛΙΠYJς. ΠΙΠru::ον, ΚΙΧΙ κupιως, πιστευω οτι "1) 
προσφuyrJ στην πρoσθετocή-έπεξmτocή μέθοδο OCvτΙΚΡOύει τfr.ι κατά 
γράμμα μετ&:φΡιχση, την όποία. ύπo~ρΙζω θεωρψιχά. ΚΙΧΙ πρακτιχά. (θά: 

ι 'ξ.' ") 'Ω ι, ι; tτο ε "f'[('f)σω πιο κιχτω . στοσο, ~ σuγκεχριμεν"Y) περιπτωση οι ση

μειώσεις μου, i.Sιιχ(τεΡιχ οΙ δεtκτες τους μέσα στό σωμιχ της μετ&:φΡιχσης, 

μου ψώνετιχι πώς πρ08Ιδουν την tδΙΙΧΙΤεΡότψιχ του vτερριvτιιxvoυ κειμέ
νου. 

Τό 1990, στη ΣUνέντευξ"1)9 πού έδωσε 'στόν μετιχφΡιχστη Mauήzio 
Feπaris, ΚΙΧΙ ή όποίιχ ιiνα.φέρετιxι ιΧποχλειστιχά. στό Che cos'e la poesia?, 
ό Derήda οιστ&:ζει ν&: σημασι08οΠ;σει περισσότερο τόν ίstήce - τόν 

πο,ηματικό (δχι ποιητικό) (ΟΙΙΧΤΙΧΧΡ"1)στικό σκιχντζόχοφο»: 

'Ω ' ~ι ι " ΑΝ Ι λ' , , ι ,« στοσο σεν πρεπει να. εΠΙFρυνω σημιχσLO ογικιχ ιχυτο το γpαμμtχ 

έπΙ τού γΡάμματος στόν istrice: τό γρ&:μμιχ πρέπει ν&: μείνει έΛλειπτικό, 
μόλις σοβαρό, ΠΟΙ"1)ΜΙΧτικό ιΧπό όρισμένες πλευρές, σύμφωνα. μέ τόν τρό
πο του πoι~μιxτoς [...]»10 

'1'πΕΝΘUμΙζω οτι στό Che cos~ 13 poesia?λέγετιχι οη «τό ποί"1)μιχ πρέπει 
ν&: εΤνα.ι [...] έΛλειπτικό». 'Επίσης στην τρίτη πιχρ&:γριχφο του 'ίοιου κει
μένου οιιχβ&:ζουμε πώς ή «ιΧπ&:ντ"1jση βλέπει πώς της ύπιχγορώουν ν&: 

εΤνα.ι πoιψι~». "Αν σuτηπoλoγ(σoυμε οη το Che cos'e la poesia? εΤνιιχ 
• β λ ' ''\... " " , , "" υπερ ο ικιχ εΛΛειπτικο κειμενο, τοτε το ερωτημιχ εινα.ι ιχνα.ποφευκτο: 

έχουμε ν&: κ&:νουμε μέ φtλoσoqκxό κείμενο, -η μ~πως κιχλύτεΡιχ πρέπει ν&: 
τό θεωp~σoυμε ποιητικό -η, ά.κόμ"1), ποιητική κριτocή της λογοτεχνίιχς; 

ι ι ι, ι ,~ι ι ι, • ,,~ • Γ!.... '\Πιστευω πως την ιχπιχντηση τψ σινει με τον τροπο του ο Ισιος Ο WV\ος 

φιλόσοφος: 

«' Ωστόσο, όΠOLιxδ~OΤε ΚΙΧΙ ιχν εΤνα.ι ή πολυπλοκότψιχ της έργιχσΙιχς 
πού έπιτελε'L ή φιλοσοφία. έντός της γλώσσιχς της -εΊτε ιΧπο8έχετιχι 

" 'λ' " Ι" .... 'tI 1 'ζ'ιχυτψ τη γ ωσσιχ, ειτε τψ ιχποποιειτΙΧΙ, ειτε την μετιxσχrιμιxτι ει-, "1) 
έμπεφίΙΧ της σκέψ1jς είνιχι έπΙσης γλωσσocή ύπόθεση' δέν μπορε'L &πλως 

, Ν ".'\ ' , ,~, 'θ θ Ι λ'
νιχ προσπΟLεΙΤΙΧL πως ~ φιJ\oσoφLΚΊ) εμπεφιιχ οεν τι ετιχι εμιχ γ ωσ

σιχς. Μ&:λLστιχ μερικές φορές είνιχι προφιχνως δύσκολο ν&: διιχκρΙνεις με

9. Δ1jμοσιευτηκε στό ίταλικό περιο8ικό ΑυΙ aut (τwχ. 235, Ίocν.-Φεβρ.), 'ΑνΜ7)μοσιεύ
τηκε στoc yιiλλικ<i (pQints dc suspcnsion. Entrcticns. Galilee, 1992, σσ. 309-336), μέ τόν τΙτλο 
«lsttice 2. lck bin aJl hicn!, ψσως μετOC τό Che cos'i: la pα:sίJι? 

10. «lstrice 2. lck bin aJJ hicn), στ6 Points de suspcnsion, Ο.π., σελ 314. 



BAΓrEΛHΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ Mετrirppaση κιχ[ έμπεφEa Πk γλώσσαζ 

τιχξύ ένός φιλοσοφLΚΟU κεψ.έvoυ κιχ( ένός ΠΟLηταοu ~ λογοτεχναου. ΓιOC 
, λ-'ρ' 'θ ' ,,,, , ~ 

να προ "'t"ω κιχ ε πιχριχνΟ'1)ση, ΠLσταιω οτι σε κιχτιχστιχσεις σιχφων ΣUμ

φριχζομένων όχι μόνον μπoρε~ &.λλOC πρέπει κανεΙς νOC 8ΙιχκΡΙνει μετιχξύ 

ένός φιλοσοφαου λόγου, ένός ποιψαου, ένός λογοτεχνικου' ιΧπό ΙΧύτη 

τ-/rJ ocπoψ1J, YLOC νOC 8ιιχχωρΙσουμε τόν &χ ιΧπό τόν OCMO, έχουμε σrή 
8ιOCθεσή μιχς μεγOCλιx ιΧποθέμιχτιχ κριτOOjς, μεγOCλoυς κριτηριολογικούς 
μ'1)χΙXVLσμούς. Πρέπει νOC τό κOCvOυμε ~ως έκε~ πού εΤνω 8υνατόν. •Ωστό
σο, ίιπocρχεL 'ίσως μιOC στLγμή -εΤνιχι ~ 8υσκολΙΙΧ, ΙΧύτη ιΧκρLβως πού μέ 
έν8ιιχφέρει περισσότερο- οπου ~ 8ιώφιση μετιχξύ 8ύο έμπεφιων γ(νετιχι 

πιό ptIjioxlvauV'1)' κιχ( άπό τη στιγμή πού ~εις σuνεt8ψοποιήσει τό γε
γονός ΟΤΙ ~ φιλοσοφΙΙΧ κιxΤOtκε~ μιOC γλώσσιχ ~ κιχτοtκεtΤΙΧL ιΧπό μιOC γλώσ
_,~ Ι Ι f ό" Ι .... ,' 

σιχ, '1) πιο OΙOριxτLΚ'1j, ΚΙΧΤΙΧ ΚΙΧΠΟLΟ τρ πο, ιχποφιχση που μπορεις νιχ πιχρεις 
εΤναι νOC μήν άπoφUγεις τό πρόβλ'1)μιχ, νOC γρά:ψεις μέ ΙΧύτην τη γλώσσιχ, 

νOC προωθήσεις οσο γ(νεΤΙΧL μιχκρύτεριχ τη φιλoσoφ~ έμπεφΙΙΧ ){(ΧΕ την 
πoιψ~ έμπεφ(ιχ της γλώσσας.»11 

ΕΊμιχι της γνώμ1j<; ΟΤΙ στό Che cos'e /a poesia?ό Derήda εχει έξωθήσει 
τόσο πολύ τη «φιλoσoφ~ έμπεφtω) (στψ περΙπτωσή του ~ ~ριxση 
ιχύτη εΤνιχι πλεονασμός ~ μίΧλλον τιχυτολογ(ιχ)12 ){(ΧΙ την ιXντtmotm 

«πoιψ~», &στε σrή γριxφYj του πιχριχσιτει [σχΥρά: ό ποιψικός λόγος. 
Μήπως ιχύτό σημιχ(νει t)ΤL ό ΓOCλλoς φιλόσοφος σuV'1)YOptt ίιπέρ ένός 

πoιηπκι.'ζovτoς κριταου λόγου; •Η ιXπOCντηση προUποθέτει κιχ( ιΧπιχιτεί 
μιOC λεπτομερ1j άνOCλU07J των θέσεών του γιOC τις σχέσεις της λογοτεχνloo;, 
της κριτOOjς, της κριτLΚ1jς της λογοτεχν(ιχς, της ΠΟΙ'1)σης μέ τη φιλοσοφΙιχ, 

πρOCγΜιx πού εΤναι ά8ύνιχτον νOC γΙνει έ8ω. 'ΕντούΤΟΙζ τολμω νOC πω, 

έπιγριxμμιxτtκOC, ;)τι τό ντεΡΡLντιιχνό πρόγριχμμιχ ιΧποβλέπει σέ μLOC γενL

κότερ'1) «άπελευθέρωση» της λογοτεχν(ιχς, της ΠΟ(1)σηζ ΚΙΧΙ της λογοτε

χνLΚ1jζ κριτLΚ1jς ιΧπό τόν λογοκεντρεκ6 φιλοσοφικό-όντολογαό ζυγό: 

•Η ' " 'θ ' "'ξ θ Η Ι , "λθ '{( κριτLΚ'1j, ιxv προτι ετιχι ΚΙXΠOLιx μεριχ νιχ ε m ει κιχι νιχ ε ει σε 


..'\.'\ ... ' , , λ 'Ι~" ι '''' ,

σuνWV\α.Y'1) με τη oγoτεχνLΚ'1j γριχφ'1), οεν πρεπει να προσμενει οτι ιχυτη 

~ άντΙστιχση θOC όργιχνωθεί κιxΤΙXΡχOCς μέσιχ σέ μιOC "φιλοσοφΙΙΧ" πού όρΙζει 
κOCπOLιx ιxίσ&ψ~ μεθ080λογΙιχ, τΙς άρχές της όπο(ιχς θOC προσελOCμβιχνε 
~ κριτ~.»13 

11. «Passages - du traumatisme ala promesse )}, Points du suspension, δ.π., σελ. 388. 
12. «Όσο" OO:pop(i κώroια: φιλοσοφία. πού θά. μποροΟΟε "ά. εΤνα.ι "~ 8tκή μοu", φ1) σΟΟ:; ~χω 

πεΤ όχι. Προτιμώ νιΧ μιλώ περί έμπεφΙας [...].}} ΡοίΩσ de suspension, δ.π., σελ. 373. 
13. J. Deπida, <IForce et sίgnίficatiοπ>ι, L 'lΞcrtiture ι:! /a diff6rence, Seuil, 1967, σελ 47./WP ~\ 
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50 ΠΟΙΗΣΗ 6 

Χωρις ν& l.σχυριστω &τι τό Che cos'c la poesia?έντ&σσεΤOCL εΙ80λoγικOC 

ιΧμιγως στη λoγoτεxyrxή κριτικ+" κρίνω σκόπιμο ν& ocΙτιολογ+,σω γιocτί 
πιστεόω πώς έ8ω ό πoeη(μα)τexός λόγος μιocίνει Ισχυρ& ΚOCί Ι8ιότυπoc τόν 

κριτικό-φι.λοσοφικό. ΠΡΟ1JΎουμένως, &μως, 8έν μπορω ν& πocρ0c(3λέψω 
ΚOCΙ ν& μf,ν ιΧπο&χτω τ+,ν έπιφUλocξYj πού 8ιocτυπώνει ό Rodolphe Gasche, 

ι , , f Ι "rι ι " ι "λ' 'λ θ ιΣUμφωνoc με την οποιoc «OCV ενocς τετοιος κριτικος ογος, ε eu ερωμε
νος άπό τη φιλοσοφΙoc ά.λλ& f:χovτocς έξOCφετrxή έπΙγνωσ1) των ιΧπocιτη

σεών της, &ρει.λε ν& lλθει σέ μι&ν άμοιβocΙoc ΣUνocλλOCγ+, μέ τη λoγoτεxyrxή 

γΡOCφ+" ocύτη ~ σuνocλλocγ+, 8έν θ& μπορουσε ν& λιΧβει χώρoc μέσω της 
ΠΟΙ"YjΤΙΚΟΠΟΙ1Jσ1)ς του κριτικοϋ λόγου, &πως σχε8ίocζocν οί POμocντΙΚOί, 

ά.λλ& μέ τό στοχocσμό γι& τ+,ν <ipxέyOV1J ένότητoc μέσoc στ+,ν όποΙoc έν
σφ-rινώ61)κocν οί 8ιocφορές ποό όργocvώνουν τόν λογΟΤεχΥικό ΚOCί τόν κριτικό 
λόγο»}4 Συνεπως, έ8ω 8έν lxoUμE ν& κOCνoυμε μέ πoιψtκίζOVΤOC κριτικό 

λόγο ούτε μέ μι& γρocφ+, πού έμπνέεετocι ιΧπό τό πρόγΡOCμμoc της ΠΟΙ1J

τOO'jς του πρώιμου γερμocνι.κου ΡOμocVΤισμOυ. •Η vτερριvτιocνf, άπ&ντYJσ1) 
στό έρώτημoc «τι [πρ&γμoc] εΤνocι ~ ΠΟΙ'1)σ1);» ιXπocντ~ Ρ1Jξtκέλευθoc κocΙ 
~μπΡOCΚΤoc (8t& της YΡOCq% της) κa{στό έρώτημoc γι& τη σχέση φtλoσo
φ{αι; κa{ πο{ησης. Αύτό πού 8ιocσχίζει, κocτ& τόν Derήda, τ& όριoc της 

φι.λoσoφ(ocς, της κριτOO'Jς, της λoγoτεxy(ocς ΚOCί της ΠΟ("Yjσ1)ς εΤνocι ~ έμπει

ρ/α. της γλώσσα.ς: 

«. Η έμπειρία: της γλώσσocς θ& lπρεπε νoc εΤνocι έμπεφία: κoινf, yt& τ+,ν 
ποί"Yjσ1) κoc( τη φιλοσοφία:, γι& τη λογΟΤεχΥία: ΚOCί τη φιλοσοφία:.»15 

Στην έρώτησ1) κocτ& πόσον είναι 8υνocτόν ν& σuνυπιXρχoυν ~ φι.λoσoφrxή 
έμπεφΙoc κa{ ~ ΠΟΙ"Yjτrxή έμπεφία: της γλώσσocς «στό Τ8ιο κείμενο», ό 
Derήda ιXπocντ~ ώς έξης: 

«Πιστεύω πώς αύτό εΤνocι 8υνocτόν μόνο σέ σuγκeκριμένες ίστOρtκές 
.. /.. Μ ~ "" '!"1 '" 'Ε' ...._~ fστιγr""'ζ. πορει κocνεις νoc το κocνει, oφε~ει νoc το κocνει. πι ΠOCt""""ειγ

μocτι -πρόκειτocι γι& κocταστ&σεΙζ στις όπoLεζ βρισκόμocστε σuyy&, κι 

έγώ βρέθ1)κoc π<χραπά.νω ιΧπό μία: φορ&-, &τocν θελ+,σεις ν& προβ&λεις 
έμφocνως τούτη τη 8υνocμrxή της γλώσσocς έντός της φιλoσoφ(ocς 1) τό 
8ε80μένο Οτι ~ φιλοσοφία: 8έν μπορεί ν& 8ιocπερ&σει τό γλωσσικό στοιχείο 

14. Rodolphe GascM, The Tain of tbe Μίττοτ: Dernda and tbe Phi10SQphy ofReflection, 
Harvard University Press, 1986, σελ 268. 

15. PoίI1ΙS de suspensioI1, 6.π., σελ 387. 



ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ Μετάφραση καΙ έμπειΡl« της γλώσoιrς 

σά.ν νά. ήτ'ιχν διOCφα.νo fι 8ιocυγές, σ' αότψ ιΧκριβως τη σηγμ~ πρέπει νά: 
'ψ " Ι # t' _~ Ι 'f ~ t 1 ,

γρα εις με τετοLO τροπο ωστε ο ocποοεκτης '1) ο OCVOCΓVωστης νoc συνει
~ , 'λ ,~ β' , ,."1. "" 
ΟΨΟΠΟΙ'1)σει τoc γ ωσσιΚOC OΙOCΚU ευματocμεσα στη φt./ωσοφtoc κocι, α.vτι

στρoφoc, τά: 8ιocκυβεuματα της σκέψ'1)ς fι της φιλoσoφLαι; -Υ; 8ιά:κρισ'1) 

μεταξύ τους Τσως νά: εΙνocι 8υνocτη- έντός του ποιψικου λόγου. 'Εξ ou 
Υ; ώJά:ΎΚ'1J νά: κά:νεις πρά:γμocτι νά: συγκocτoικ~σoυν fι νά: ένοφθαλμίσεις στό 
'ί8ιο κείμενο κώ8ικες, μοτίβα, Κλψ.ocκες, φωνές ποι) εΙνocι έτερογενείς 

φυσικά: 8έν πρέπει νά: τό κά.νεις OCπλως γιά: νά. τ6 κά:νεις, fι γιά: νά. κά.νεις 

νά: συγκocτoι~σoυν ocTrxLptocσTOC πρά:γματα fι γιά: νά: πρoκocλέσεις σιrrxY
σεις ά:λλά: νά: τ6 κά:νεις 80κιμά:ζοντας νά. συνocρθρώσεις τΙς 8tocφορετικές 
.Λ ' ι θ' ,ι ", tf tI t 
lV\ιμocκες, να συν εσεις κocτoc ΚOCΠOΙOν τροπο τι) κειμενο, ετσι ωστε '1) 
συνά.ρθρωσ'1) των έτερογενων φωνων μετocξύ τους νά: μ&ς πρoσκocλεί ταυ

T6JPOVOC νά. σκεφθουμε κoc( νά: σκεφθουμε τη γλώσσoc, fι τη φιλοσοφία 
μέσoc στη γλώσσoc.»16 

Τώρα είμαι πλέον σέ θέσ'1) νά. LO"J:Jριστω ότι Υ; ί8ιοτυπία του Che cos'C 
Ja poesia?συν(στocται aτό γεγονός ότι Υ; γραφ~ του κocθΙστατocι έξocφετικά: 
'i' , " , '.~ Ι'."Ι. ' λ ι Τ. • λ - ~ εoιωμιxτexη οχι μονον επεr.o'1) ο φfJ\οσο:ρικος ογος ε~ναι ocπ ως οtocποτι

σμένος OCπό την έμπεφία της γλώσσας έν γένει, ά:λλά: συνά:μα OCπ6 τfr.J 

ποεη(μιχ}τική έμπεφία της γλώσσας. ΚocΙ ocότη ιΧκριβως Υ; Ιδιομορφίoc 

κocetoτoc έξocφετικά: ΠΡοβλYJματ~ τη μετά:φρασ'1). "Ας τ6 πουμε κocθαρά:: 
δ Γά:λλος φιλόσοφος πιστwει ότι δπά:ρχουν κείμενα μεταtpfXLσΠα ά:λλά: 

συνά:μα μή μεταφpάσr.μα. Πρόκειτocι γιά: μιά: διπλή δέσμευση (double 
b· d)' ι ι , " 	 ι ,ι 	 ι10 	 που προτρεπει κocι τocυτΟJPονoc ocποτρεπει τον μεταφρocστη νoc τρε

'λ ι - ι , ι~... ... • ~ ι , ι 
ει τη γ ωσσoc του πρωτοτυπου σε μιocν W\ΛYJ' YJ οεσμευσ'1) αυτη κορυΨ 


φώνεται έμπρός στη μετocγρ~ του ποιψικου λόγου, οπου Υ; συναλλ.'1)

λία σ'1)μαΙνοντος κoc( σ'1)μαινομένου εΙvocι ίO"J:Jρ6τεΡYJ παρά: ποτΙ Δύσκολα; 


- ", , " 'd ,
μποΡεΙ κιχνεις νoc ocντικρουσει τον ΙO"J:Jρισμο (ωτι μεταφρocσ'1), μεταφρα- . 
στικ6 ΣUστημα ύπά:ρχει μόνον έά.ν bxxς διαp~ς κώδικας έπιτρέπει νά: 

δπoκocτocστησoυμε ~ νά: μετασχηματΙσουμε τά: σ'1)μαΙνοντoc διocτηρώντας 
τ6 Τ8ιο σ'1)μocιν6μενo, πά:ντοτε πι:φόν παρά: την OCπουσια του Tocoe fι του 
~ , , ι 17 ΜΙ !!........ λ' ,~- ~ ι 

οεινoc συγκεκριμενου σ'1)μocινοντος.» ε W\ΛOC ογιoc, εοω οιocτυπωνετocι 

ή συτηθέστεΡ'1), pεocλιστι~, πραγματιστι~ αΠΟψΥ) ότι μεταφρά:ζουμε, 
μετocφέρουμε OCπό τη μΙoc γλώσσα; στψ α.Μ'1) μ6νον τό νόημα' όχι τό 

γράμμα, τ6 σωμα της λέξ'1)ς πού τ6 δπoκocθιστoυμε μέ ενα άλλο της 
80άjς μας γλώσσας. t Η ocπώλεtoc εΙνocι φocνερ~: 

bn, 

16. AιJ•. , σσ. 388-389. 
17. J. Derήda, "La scene de !'ecriture", L 'Ecrίture ct la difference, Seuil, 1967, σελ 31 Ι 
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«J/ Αριχ ένα. λεκτι.κό σωμιχ 8έν &ψψετιχι νά. μετιχφριχστεϊ: Ύι νά. μετιχ.φερ

θ -Ι .!.'."Ι "Ι. λ ι '171: ,Ι, β - , • ~"Ι , ι 
ει σε <λι\ι\'1) γ ωσσιχ. ~ιvιxι ιχυτο ωφι ως που εγκιχΤαΑειπει '1) μετιχφΡιχσ'1). 

, Η έγκιχ.τιΧλειψ'1) τοί) σώμιχτος, ιx.Uτη ι.kκριβως εlvιxι ~ oίισιιxστ!.Κ"ίJ ΈVέργειιχ. 

της μετιχφ~. "ΟτιΧν ~ μετιχφ~ &νιxσuγκρoτεϊ: ένα. σωμιχ, εlvιxι 
ΠΟΙ'1)σ'1).»18 

•Η τελευτιχίιχ πρότιχσ'1) όμιλεϊ: γιιΧ την ωεώ3'1) μετιχφΡιχσ'1), ΙΧίιτην πού 
3έν θιΧ 3ιιχχωρίσει τό σ'1)μιχΤνον &πό τό σ'1)μιχινόμενο, τό γριχμμtx &πό τό 

ι " 6_'-' , Ι , , Ι, _..'\ ~ι ι fJ.~ ι 
νο'1)μιχ, ΙXuτ'1)ν που vα: επΙΤUχει το ιΧνεφικτο: νιχ επιΧναΑΙΧ!-,,",Ι, σχεοον τιχυ

' ι •."1" λ' !! .,. , , Α" .!.'."Ι "Ι
τολoγtκιx., τη ΣUν<λl\l\'1) ιιχ. τους Όπως ψιχν στο πρωτoτuπo. uτo <λΙ\Ι\ω

στε 3έν μ&ι; λέει στό Chc cos'e la pocsia? ό Derrida; 

«Κατά γpr1μμιx: Θά Ύ]θελες νά. σuγκριx.τησεις &πό στήθους μιιχ μορφή 
, :"'Ι' ..••~ ,.. ..(.1:-,. -, ι ,. 'σβλ ,~ ι 
ΙΧΠΟΛυτως μοVW)tκ'1), ενιχ σutψ"-ν του οποιου '1) ιχπρο '1)τη ιοιιχιτεροτητιχ 

~.L. 'ζ , Ι!~' ι!~, ι ! ι " Ιαι;ν χωρι ει πλέον ~ ωειΧΤΟτ'1)τΙΧ, ΤΟ ωειχτο νο'1)μιχ Όπως λενε, ιχπο το 

σωμιχ τοί) γριΧμμιχτος. •Η rnιθuμίιx τοί) &:πόλυτου μή ~ιιχχωρισμοu, τό 
&:πόλuτo μή &:πόλuτo: έ3ω &:νιχ.πνέεις τψ &:πιχ.ρχή τοί) ΠΟΙ'1)τι.κοU.»19 

J/ Αν ~ πο!ηση έκφριχζει κιχτ' έξοχήν τό &:3ιιχχώριστο γριχμμιχτος κιχ! 

νοήμιχτος (ό DerriOO 3έν θιΧ ~λεγε «πνεύμιχτος»), τότε ~ μετάφΡιχση της 
πο!ησης &:γγίζει τό κιχτ' έξοχήν &:3ύνιχτον. ''ΟτιΧν μετιχφριχζουμε ποΙ'1)σ'1), 

~ μετιxφΡΙXΣΤ!.Κ"ίJ ΈVόρμ'1)σ'1) γίνετιχι όλοένιχ. κιχί πιό έπιτιxκτ!.Κ"ίJ, &:πόλuτιx 
• ι ,. , , , D '00' ., '" ,
ΟΡ!.<Χ.Κ'1) κιχι ΙXνtκotνOΠOΙ'1)τη - γιιχ τον em παντως επι.κινουτη μεχρι 

θιχ.νιΧτου: 

.({'λλλωστε αίιτό τό πριiγμιχ 3έν εΙνιχι Ύι~'1) τό ποί-ημιχ, μόλις 80θεΤ ~ιx 
έχέrrυo, ~ lλεuσ'1) ένός σuμβιXντoς, τη στιγμή πού ~ 3tάβιxσ'1) τοί) 3ρόμου,
" (""ζ , "'''' ..J....,. 'Α__ " ~ ... , ,'1) OΠOr.α ονομιχ ετιχι μετΙΧφΡΙΧσ'1), πιx~"ει τοσο ΙΧΠΙvv\'V'j οσο rι;να. ιxτu

χημιχ κιxt πιχριΧ τιxUτιx τψ όνεφευόμιχστε 8ιιx.κcxως, τψ &:πιχιτοuμε έκεΤ 
d ", t "~ t, " ι·" .!.~ 'θu
οπου ιxuτo που '1) ΙοΙΙΧ υποσχετιχι ιχ.φ'1)νει πιχντοτε ενιχ. ΚΙΧΤαΑΟΙΠΟ επι 
μίαρ)20 . 

Τό ΠOΙ1jτι.κό κείμ.ένο πού &:ξιώνει νά. μετιχφριχστεί" εΙνιχι σιχν νιχ rnι

ζ'1)τεϊ τό θιXvιxτό του. Διπλή 8έσμευσ'1), σχιζοει3* μετιχφΡιχστικΥι κιχτά

18. Αύτ., σελ 312. 
19. «Che cos'i: la pocsia'hl, Points de suspension, γ.π., 00. 305-306. 
20. Aιh:, σα. 304-305. 



ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ ΜετάφΡιχση καΙ έμπεφla Πjς γλώσσας 

στιχση, ()που έπιΘUμίιx κιχ( ιiφ:x.vισμός 8ιιχπλέκοντιχι <Χ8ιOCσπιχστιχ. 'Έτσι 
ι ι θε {' De ·da!!. ι Ι, Ι ι '.-"

περιπου νιω ι ΚΙXL ο m oΤΙXV γροοΡεΙ την ΙXΠΙXVΤΗση του στιχ γIJ..Λ

λooi, ΓVωρΙζoντιxς πώς ιχίιτη αι πρωτ08ΥΙμοσιευτεϊ μεΤι:χφΡασμένη σέ μιOC 
ξ ι λ' ".-" Ι€V1j γ ωσσιχ, στιχ ΙΤIJ..Λικα.: 

Κ Ι,,, Ι ~ ι L ..I... ι, ι λ β ι« ΙΧΙ ΙXV ΙXΠΙXVΤΗσεις οtoo:poρετικα. f7.V!J..ΛOyΙX με τις περιστιχσεις, ιχμ ιχ

νοντιχς ύπ' οψιν τό χωρο καΙ τό χρόνο πού σου έχουν 80θεϊμα:ζί μέ ιxuτΗ 
την α(τηση (~8YI μιλίΧς Ιταλooi), μέσω της !8ιιχς της ιχ!τησης, σύμφωνιχ 

μέ αύτή την οίκονομίιχ ιΧλλoc καί μέ κιΧποιιχ έπι.κείΜΕVΗ 8ιOCβιxση έξω &πό 

τόν 0&0 σου, πιxρωανBυνευμέv'1j πρός τη γλώσσιχ του &λλου ΈV όψει μιίΧς 

<X8ύ~της ~ μ~ &π08εκτης μετώρΡιχσης, &.vιxγκιxΊιx illOC ποθ-ητη σιiv αι
νιχτος [...]))21 

"Oτιxv ό !8ιος ό Derrida όμολογεt' πώς α.ύτό πού γΡιΧφει εΤνιχι &8ιJνατoν 
vOC μετιχφριχστεt' ~ πρόκειτιχι νOC &πορρέψε, την ΈV8εχόΜΕVΗ ά.νιχγωΥΙ] του 
σέ μιιiv &λλΥΙ γλώσσιχ, τότε τί πΡέπει νOC πε'!: ό φτωχός μετιxφpιx~ πού 

~ει &.vαλOCβει τ6 χρέος vOC έκπλΥΙρώσει ιχυτην τη ριψοκίν8υV1j έπιΘUμίιx του 
συγγΡιχφέΙΧ, ~ όποίιχ ΣΌv το'ίς &λλοις τυyχιivει νOC ~ει γίνει καΙ δι..κ~ του; 
'" "" Ι / ,t Ι - f "t ΙΑυτο που μπορω vιx κανω, τωΡιχ, ως μετιχφΡΙΧσΊ:"'1]ς του κεΙΜΕVoυ εινιχι νιχ 

υπενθυμίσω δτι γιOC τ6ν ΓOCλλo φιλόσοφο ~ μ~ μετιχφΡιχσιμότητιχ ά.πορ

Ρέει ΈV γένει ά.πό τη μ~ ά.VΙXΓωγψ6τητιx της μoνα:8αότητrx.ς τοί] Ι&ώμα
τος (~ όποΙιχ συμπuκvώνετιxι κυρίως στό κύριο όνομα: ~ στην ύπoγριxφ~) . 
•Η ντεppιvτι~ γ~ εΤνιχι γεμιχτη ά.π6 τέτοιιχ (<μ~ μετιxφpOCσtμιx» γαλ

λικά: ωιώμα:τιχ.22 

•Ωστόσο 8ΈV πρέπει νoc λΥΙσμονουμε πώς στό Che cos'e Ja. pocsia? τό 
γαλλι..κό Ι8ίωμα: &.vιχφέρετιχι κατ' έξor!ιν στό Ιδίωμιχ της ΠΟΙΥΙσης. 'Ό,τL 

λέει ό Derrida γιOC τόν Heidegger Ισχύει καΙ γιOC τόν Τ8ιο: «'0 Heidegger 
προσέχει έπΙσης ά.κούΡιχστιχ τό γερμα:νικό ωίωμιχ του ΠΟΙΥΙτη. Αυτό ά.ν

θΙστιχτιχι στη σημα:σΙOλόΎ1jση ~ στη θεμα:ΤΟΠΟΙΥΙση καΙ κ&.vει τOC κεΙμενOC 
, ~, λ (ό ..... ι , ι ι Α" ,

του τοσο ουσκο ιχ κα τ σο ΠΡOΚJ\ψικα. γιιχ τον μετιχψΡιχσΊ:"'1]. υτο που 

λέγετιχι γιOC τό "ά.πό ~oυς" ["par cceur"] στό Che cos'e la poesia?eoc 
μπορουσε νoc συμφωνεt' μέ κιΧποιον χιxϊ.vτεγγεριιxvό λόγο. •Η μ~ ά.νιχγω

21. Αύτ., σσ. 304. 
22. Σχoλr.ιiζoνται; την πoλυσημίoc της πρώτης λέξΎΙς τοu τίτλου M/:mQires pour Pau1 de 

Man, Galilee (1988, σσ. 106,107) ό ΣUΓΓpιxφέαι; του I}ΎIλώνε~ ιΧπερ[φΡιχστiX δτι (<7ι μ.ετάφΡιχση 
mτοu τοu τίτλου εΙνocι σuνεπως ιΧΜvocτη)), yιocτί «ocύτη ~ yplΧμμ.ocτocιJ κιχί σημ.ocσιoλoyικ~ 
πολλ!Χπλότητoc έιtpιiφετocι μέσoc στό yocλλικό tι}Ιωμoc» ~ τό δποί.ο χιxpιxκτηpΙζετlΧι ώς «ιΧ
μετιiφpιxστo tι}ίωμ.oc της Υλώσσαι; μου)), τουτέστιν τοσ Derrida. 
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γιμότητα. του τρα.γου8ιου ~ της συνrr1JJσfjς στό ΠΟ(1)μα. (Gesang) εΙνα.ι 
ό χα.ρα.κτηρα.ς του γρ&μμα.τος που 8έν ύποχα:θίστα.τα.ι, ό μ~ σfjμα.σωλO

, λ' -, , Ι "θ ι t Ι Ι 
γικος, κοντο ογις του πρα.γμα.τος που πρεπει να. μα. ει χα:νεtς α.πο στη

θους.»23 ''Αν λοιπόν ~ ποΙφ1) , γιOC νOC μ~ν χα:τα.στρα.φεί ~ &8tOCρρ1JXτη 
_'). '). λ'» " t, t ι ~ϊ ί "" 

σu\I(λJ\J\1) ια. 1jχ0υ χα:ι νΟ1)μα.τος, ορια.χα. υπα.γορευει μ(λJ\J\Oν να. την α.πο

στηθΙσουμε πα.ρ& νOC την πα.ρα.φρ&σουμε, τότε κα.τ' ά.νriλoy(α.ν τολμω νOC 
πω δτι χα:ί τό κείμενο του Derήda πιό εύκολα. ά.ποστηθίζετα.ι πα.ρOC 

μετα.φρ&ζετα.ι, για.τί έπΙσfjς στη γρα.φΊ] του ένoφθriλμΙζετα.ι 8pα.στικOC χα:Ι 

Ι8ιωμα.τtκOC το ποιψικό στοιχείο χωρtς α.ύτό νOC σfjμα.ίνει πώς α.ύτη 

~ γρα.φ~ εΙνα.ι ΠOΙ1)ΤΙΚ~. 
Αύτην τη μετα.φpα.στι~ ά.πόyνωσfj χα:τα.8εικWoυν οΙ σ1jμειώσεtς μου. 

,Ακριβως έπει8~ 8έν εΙνα.ι ύπομV1jμα.τιστικές -&ν χα:ί όμολογω οτι πολ
λές φορές ύπέκυψα. στόν πεΙΡα.σμό της (μ~ έρμ1)νευτOOjς) «έπεςmσ1jζ» 

πα.ρα.πέμποντα.ς σέ &Μα. κείμενα. του Derήda-:- ά.λλOC μετα.φΡα.στικές, μέ 
, λ ~ , ι ,,.,, tI t θ' , ι 
ενοχ ουν α.φα.ντα.στα.· κρα.υγα.φυν οη 1) εσfj τους στ1) συyκε:κριμεV1J πε

ριπτωσfj θOC επρεπε νOC εΙνα.ι μέσα στό κείμενο, μέσα. στό σωμα. του 
κειμένου ytOC νOC 8ια.σώσουν οσο γίνετα.ι τό γptiμμιχ, τό σωμιχ της πρω
τ6τuΠ1jς Ι8ιωμα.τocης γriλλι~ς Ρ~σ1)ς, το όποίο τώρα., χα:θώς κείτα.ι εκ
~,~ , , "ζ ,., ~ λ' '~λ' '-':Ι λ ' Τ'οηΛα εΚΤΌς, μοια. ει να. εινα.ι οιΠ α. νεκρο, οΙΠ α. εΥχα:τWl.ε ειμμενο. ο 

μόνο άνισο OCντιστOCθμισμα. γι' α.ύτη την ocπώλεια. εΙνα.ι οι μή ύποσελίδιες 

σfjμειώσεις (έσκεμμέV1j πα.ραβία.ση των προ8ια.γρα.φων του περιο8ιχου 

Πι , )'" , "λ ~'T λ', ο'ηση' ετσι 1) μετα.φρα.στικ:η α.τε εια. οεν εινα.ι ---του α.χιστον-- κpα.u

γriλέα. έμφα.~ς. 
" '''λ " " t.' , θ . " ~ λ' 

Οτι έπέλεξα. α.ύτη την ωό ύπα.κουοντα.ς σέ μιOC μετα.φpα.στ~ ρo~ που 
έ8ω χα:Ι 8έχα: περίπου χρόνια. όμολογεί μέ τtς «ocρχές>J της κατά γράμμα 

μετάφρασης, ετσι οπως α.ύτές θOC μπορουσα.ν νOC σuΝΙXΧΘoυν έν πολλοίς 
ocπό τη μετα.φΡα.σεολογΙα. το;) ά:εί.μV1jστου Antoine Berman.24 Αυτό σ1j
μα.ίνει πώς τό μετα.φρα.στικό μου σχέ8ιο, &ν χα:Ι &.ντα.ΠΟκΡΙνετα.ι χα:τOC 

Μετα. α.πο ο ες α.uτες τtς E ... mσEtς νιω ω υΠΟχΡεωμενος να. 01) ωσω 

λ', , ι θ ι ,~"
πα υ στη ντερριντια.\I1j μετα.φpα.στtκ:η ε:ωΡ1)σ1), συνα.οει -εμπρα.κτα.

περισσότερο μέ τΙς θέσεις το;) πολυσχt80Uς μετα.φρα.στη χα:Ι θεωρψικου 

23. «Istrice 2. Ick bin aU hien>, Points de suspension, Ο.π., σελ. 324. 
24.• Ο Antoine Berman (1942-1991), μετιχφΡιχσ-π\ς κιχί μετα,φρασεολ6γος, εγινε γνωστΌC; 

μέ τ6 βιβλίο τοu L 'Epreuve de J'6tranger. CuJture et traduction dans J'Allemagne romantique 
(Gallimard. 0011. "Les Essais», 1984· έπιχνέχ3οση τ6 1995, coll. IITeh», τ6 οποίο &σκφε 
σrιμιxντική έπίBρα.σrι στfι θεωρητική κιχ! πρακτική πρoσέyytσrι της μετιiφρα.σηc;. Στίς ιiρχέι; 
το\) 1995 χιιχλοψ6ρ-ησε τ6 σrιμαντα.6 μετιχθιχνάτιο ~ργo ",ou Ρουτ une critique des traductions: 
John Donne (Gallimard, 0011. «Bibliotheque des Idees»). 

:'. 
., , " 
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ Mετr.iιppαση χα{ έμπεφlιx τijι; γλώσσας 

της μετocφρασ1)ς Α. Berman.25 Πιστεύω ΟΤΙ ~ μετocφρα.σεολΟΥίoc του δια.
ι " '" "tv'κιχτεχετα.ι εvτoνα. α.πο τον σuyκρoυσια.κo χα:ρα.κτηρα. της μετα.φρα:σ1)ζ" 

μολονότι 8Ίjλώνει πώς «~ ούσΙα. της μετOCφρασ1)ς ΣUνΙστα.τα.ι στό νOC είνα.ι 

&νΟΙΥμα., 8ιOCλoyoς, έπιμLξ(α., έκκέντρωσ1)>>,26 8έν πα.ύει voc μαι; υπενθυ
μίζει Οτι σrfrJ πρcίξΊj ό μετα.φρocστης βιώνει τη μετocφρα:σ1) ώς βίαιο 

&α.χωρ,σμ6 τού γΡάμματος ΚΙΧ! τού νοήματος, κιχί yενικOC την ocvnμετω

πίζει μέσω μr.OCς σειρας OCντιθέσεων-8ια.ζεύξεων: πρωτότυπο ~/ΚΙXί μετoc

φρα:σ1), !διον ο/ΚΙΧί ξένο, νόΊjμα. ο/ΚΙΧ( Υράμμα., πιστότητα. ο/ΚΙΧί OCπιστία., 
μεΤlX.ψρcίσιμo ο/ΚΙΧ( μ~ μετα.φρcίσψo. 
'Έχω υποστηρίξει Οτι «ό χωρος της μετocφΡOCσ1)ς εΙνα.ι ~ κιχτ' έξox~ν 

χώρα: οπου έπr.κρα:τεϊ κιχί βιώνετα.ι OC8ιOCλειπτα. ό χωρ,σμ6ς έν Υένει».27 

ΟΙ μ~ υποσελίδιες σ1)μειώσεις μου 8είχνουν, 8ιπλOC, τόν βία.ιο χωρισμό 
του γΡάμματος κιχ( του νοήματος' ocποκιχλύπτουν την πλΊjμμελΊJ μετoc

φρα:στική έπιτέλεσ1) κιχί τίς ΈΥΥενείς 8υσκολίες της κιχτά: ΥρOCμμα. μετά:

φρα:σ1)ς, υπέρ της όποΙα:ς σu'lΊ)γoρω. 'Επιπλέον, σβ+Ινουν ~ κιχλύτερα. 

έπtκιxλύπτoυν την «ΠOΙΊjμα.τική» xpotoc του κειμένου του Derήda. "Οσον 
ocφopoc τούς δεί'κτες των σ1)μειώσεων, ocύτοί μοιά:ζουν voc πλΊjyώνoυν τό 
~8ιo τό σώμα. του κειμένου. 

Τό 

0'ιες * 
:κο\) 

Τέλος, θoc !f!jελα. voc έκφρocσω την εύγνωμοσύτη μου στόν XOCpΊj Βλα.
χι\)

βια:νό, πού εκιχμψε τούς διστα.Υμούς μου κιχί τΙς χρονοβόρες OCνα.στολές 

~σω , 
μου μέ την υπoμo~, την OCνεκτικότητα., 0Cλλά: κυρίως μέ τη μειλίχεια. 
, , "" tf ,.,., ξ'ζ ( , ~ ι 
επψοτη του που τψ ενιωσα. οπως της α. ι ει: ως α.οtOCπρα.Υμα.τευτη 

που 

μμα 
φιλική ένθOCρρυνσ1). 

λοίς 25. ~Αλλωστε ό Antoine Berrnan &φ' έν6ς qe:t σπou&iσει φιλοσοφία, &φ' έτέρου ίιπηρξε 
ση μα!Πιτης του Derήda' μ.&λιστoc 8Ι&Χξε &μέσωι; μέ τ-ήν εvα:pξrι της λειτουργίας του στό College 

, 
cιΧΤOC 

International de Phίlosophie, του όποΙου συνι8ρυτης είvocι ό Γάλλο<; φιλόσαΡα;. Τ'ήν έκτίμηιτη 

roc
του Derήda γι&: 1'6 ~pγo του «μoc!hτΠι)) του 8εΙχνουν οΙ &κ6λουθες φρά:σεις του: «Σχετικά μέ 
1'6 σχηματισμό της Bildung (μόpφωσrι] κιχί της ϋbersetΖung [μετιXφpocιτη] (λέξη πού μ6λις 

~r.κoυ ΚOCΙ μετOC βίας μπορεί νά: μετoιφΡOCστε'ί ώι; "traduction" ["μετ.xφΡOCιτη"] χωρίς νά: χ&:σει &μέσως 
τη 8ι&:στα,ιτη της "θέιτης", του setzen), θά: &ρχΙσω πα:ΡOCπέμπoντocς στ6 πολύ &ΡOCίo βιβλίο 
του Antoine Berman: L 'Epreuve de l'6tranger. Culture et traduction dans /'AUemagne romanti
que. Αότό πού θά: κ&.νω l:8ω, πρός τιμ'ήν κιχτ&: κ&.ποιο τρόπο ocότου του βιβλίου, συνίστα:τα:ι 

ωστός στό νά: κιxτocθέσω σ' ιx&r6 'ίσως μι&: μtκp~ συμπλYJρωματική συμβoλ~, της όπoΙocς ωωστε 
I1Itique τό θέμα ε!vocι 7J 80μ~ της ΣUΜπληpωμαπκ6τηrn:ς στη μετ&φΡOCιτη)), «TheoIogie de la trad
ισκησε uction), Du Droit ala phiJosophic, GaJilee, 1990, σελ 373. 
Iι.{ηj;ι; 26. L 'Epreuve de l'6tranger, δ.π., σελ 16. 
rctίons: 27. «'Από τη μΙα: γλώσσα: στ'ήν W1j. Ί8ΙOΠOίYjtΠJ ΚOCΙ ξενισμός)), ΣύγχpoV(Χ Θέματα, 54, 

Ία.ν.-Μά:ρτ. 1995, σελ 63. 
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JAMES MERRlLL: Θεiέζ Κωμω3fer; κι .~ πoι.~r.ι . ' 
(ΕΙ.οηωΥή-Μτφ.: ~ Bλιιβ~) . 

. ADONIS: 'Ηκ()(Υή &πεp«Yr<κflfvι; *Στoχ«i:1μα( 
. (Μτφ. &πό 'C'ιi ~M~~ Πι~) .. 

JACQuEs DERlUDA: Cbe cos'6/a poesia? ' . 
.(Μτφ. ~Mm~) 

ΒλΙΤΒΔΉΣ MπInΩPHΣ: Mεπ1ιpptιiπ; wif ifmεφlrx της γλώ~:-
. . N~ύστEpόγικφom Cheeos'c lapoesia?' 

ΑΝΝΕ SEXTO~: .'Epωτιxd κι. ~πoz~ 
. (Etσqωγή-Mτφ.: I&rεp(~ Σχι>ιi) 

Ι. HILLlSMILLER:' 'Η η&κή' τής ~ . 
(Μτφ.: Βο:niλ-ηι;Χ«Τζ~) '. ' 

~"~ .. ,~ . " . 

. . IιOBERTOJUARROZ: J(aτ(D(όpυιp1j ΠΟI1pJ 
. (Μ.,.: 'A.ρrύpης Χι6νης) , . 

,ALAN ANSEN: 'HΆ~,τoσ W,H.·Auden· 
. . (Mτφ.:'Kιxτερtνa.Σχι..&) .. . 

V.AUiRIO ΜΑΟιιΕΙΙΙ::'Παιημ«τiε 
. . .. (Μτφ;: Μ«Ρ!ΙΧ Κrmωτ&wι>' , 

i. Α. ΠAl1ιrΚHΣ: Ή,ύπ~ τοϋλ~Oϋκεeμivoυ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
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