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.ΙΙΗΝΟΛΟΙ,ΙΟ

ενω ή ύπόθεση περιστρέφετα.ι γύρω α.πο ενα

του bελάσμ.α.τος, τήν όποία, μ.ετα.φέροντα.ς στά

πεντάρφα.νο κα.ί κα.τάμ.ονο Πα/δί, πού γιά πρώτη

«μπα.κίρια.», δίνει ηχο ζωντα.νου Οντος. Μιά πόλη

φορά bρiσχει άντα.πόχριση ίιπό τό περΙbάλλον

μύΘος, πού εΤνα.ι πρα.γμ.α.τική, πού ό επισκέπτης

του. κω εΤναι ή στιγμή πού τό epεrrάpt φεύγει
κω bγα.ίνει ό ηλιος, ό όποίος «θερμ.α.ίνει 'όλα. τά

τήν κουbαλάει πιό πολύ μέσα. του, ενω ό ξένος

πλάσμ.α.τα. ετούτου του π~ενoυ πλα.νήτη».

bλέπει πρα.γμ.α.τικά. Μιά νοστα.λγία, μ.ιά είκόνα.

άνα.γνώστης πιό πολύ τή φαντάζετα.ι πα.ρά τή

Τέλος, πωζοντα.ς μ.έ τούς ηχους, ό Μιχάλης

πού άνα.δύεΤα/ ίιπό τήν όμ.ίχλη του κα.ιρου κω

Γκα.νας συμμ.ετέχει στόν τόμ.ο μ.έ τίι «Γυάλινα.

των άνα.μ.νήσεων. Αύτά εΤνα/ τά Γιάwενα. του

Γιάwενα.», ποίημ.α. μ.ιiiι; εύρύτερης ένότητα.ς, τό

Γκανα.

όποίο δίνει μ.ιά πα.νορα.μ.ική οψη της πόλης. Άπο

Αύτά εΤνα.ι κα.ί τά Γιάwενα. του τόμ.ου Μιά

τελείτα.ι ίιπό δύο στροφές. Στήν πρώτη ό χώρος

πόλη στή λΟΥοτεΧΥία. ΕΤνα/ ενα.ς τόμος πού

ίινα.δύετα.ι ίιπό τό σκοτάδι μέ 'όλα. του τά ζω

μ.iiι; γυρίζει πίσω στά μ.α.κρινά "jJJόνια. της Τουρ

ντανά χα.ί τούς άνθρώπους, τή λίμνη, τά κά

κοκρα.τίας, στά "jJJόνια. του Πολέμ.ου, του Έμ

στρα., τούς ήχους. Στή δεύτερη στροφή, ή ώρα.ία

φυλίου κα.ί της είρήνης. Οί ΣUΓΓρα.φείς, ΟΙ ποιη

μ.έΡα. πα.ρομ.οιάζεΤα/ μ.έ «bα.πόρι σέ κα.λά νερά»,

τές χα.ί οί φωτογράφοι, πού περνουν άπό τά

όπότε ό ποιητής συνα.ισθάνετα.ι 'ότι εχει μπροστά

μάτια. μ.α.ς, μ.iiι; εδωσα.ν ενα. ΠοΡτρα.ίτο· μόνο πού

του τά «Γυάλινα. Γιάννενα.» . Τό επικυρώνουν

τό ΠοΡτρα.ίτο α.ύτό δέν μοιάζει μ.έ τά άλλα..

κα.ί οί «μινα.Ρέδες» κω τά «μπα.κίρια. πού

bUrX-

ΕΤνα.ι πιό πολύ Χα.Ρα.γμένο στήν ψυχή α.ύτων

Έπίσκεψη στήν -ηπειρωτική πρωτεύουσα. θά

λιτέχνη πού τό φιλοτέχνησε. ΕΤνα.ι ενα. εύσεbές

λέγα.μ.ε πώς επιχειρεί νά χάνει ό ποιητής, μόνο

άφιέρωμ.α. στή γενέθλια. πόλη. Άπό κεί κω πέρα.

πού α.ύτή τήν επίσκεψη επιχειρεί νά τήν κάνει

ενα.πόκεΙΤα/ στόν άνα.γνώστη νά πλάσει α.ύτός,

μ.έ τά μάτια. της ψυχης του, της μνήμης του,

μ.έ τόν δικό του τρόπο, τά δικά του Γιάννενα..

πού τό πα.Ρουσίασα.ν Πα.Ρά στόν κα.μbά ένός χα.λ

ζουν».

των 'όποιων bιωμάτων του. Τά «Γυάλινα. Γιάν
νενα.» εΤνα.ι είιθρα.uστα. χα.ί πολύπα.θα..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

'Έχουν

πλάι πλάι τό κα.λό κα.ί τό κα.κό, <<νυφίτσες κα.ί
άλεπουδες», «χιόνι»

κα.ί «αγριο χα.ιΡό». "Ομως

εχουν κω

~

Μιά λίμΥη ώς κόΡψ
όφθαλμοϋ καί κάστρα πατημένα.

Τά Γιάννενα., αν κα.ί εΤναι άληθινά, στό ποίημ.α.
του Γκα.να μ.οιάζουν μυθικά.

Για.τί έκείνο τό

«εΤδα.» «κι ακουσα.» στούς στίχους
είδα καί μΙΥαρέδες κι άκουσα

τά μπακίρια Υά bελάζουv

Ό Ντερριντά, ό Νίτσε καί ή γυναίκα

Ζάκ Ντερριντά, "Εμ60λα. Τά ϋφη τού Νίτσε,
μτφρ. Γιώργος Φαράκλας, πρόλογος Γκόλφω
Μαγγίνη, Βιολιοπωλεϊον της «'Εστίας», Άθή
να

2002,

σ.

96

Συχνά ό Νίτσε έμφα.νίζεΤα/ ώς ενα.ς μ.α.νια.σμέ
κάνουν τήν πόλη νά άνα.δύεΤα/ α.πο το ονειρο,

νος μ.ισογύνης.

άλλά κω άπό τή bιωμ.ένη άκουστική έμπειρία

ύποσημ.ειώσεις

Γιά Πα.Ράόειγμ.α.,
της

μ.ετάφΡα.σης

στά σχόλια.
των κειμένων

1125

ΝΕ,ι ΕΣΤ/Λ.

ΤΥ

.lfHNOΛOΓJO

1746

'toij Νί'tσε άπό 'tόν Γουωλ'tερ Κάουφμαν (Waltel' KaL1fmann) μπορεί νά δεί κανείς τή γενική

νικευμένο καί περιφρονημένο, άλλά πάντα έπιθυ

άν'tίληψη πού έπικρα'tεί στήν άκαδημιΖική κοι

θεια καί άναλήθεια». Καί οί δύο αυτές θέσεις

νmψα γύρω άπό 'tίς παρα,;ηρήσεις

Νί'tσε

εΤναι σεξιστικές κω φαλλοκεν'tρικές. γ) Μόνο

Σύμψωνα μ.έ 'tόν

στήν ψί,;η θέση, πέρα άπό αυτό 'tόν «διπλό

άναφορικό: μ.έ 'tίς γυναίκες.

'tOij

μούμενο καί επικρινόμενο: ταυΤ(Υ'/,Ρονα ώς «άλ'ή

'tOij Νί'tσε γιά 'tίς γυ

ευνουχισμό», αυ'tήν τή «διπλή άρνηcτη» της

ναίκες εΤναι «μικρης άξίας καί πρω'tΟ'tυπίας»,

γυναίκας, η γυναίκα άναγνωρίζεται κω κατα;φά

«φιλοσοφικά ασχετες» κω «ρηχές». ι Χωρίς νά

σκεται άπό τό νΙ'tσεί'χό κείμενο ώς «δύναμη

ΠΡO'tείνει ίΥτι μιά τέ'tοια. άνάγνωση 'tων κειμένων

κα'tαφα'tική, προσποιητική, καλλιτέχνιδα, oιow

του Νίτσε μπορεί νά άγνοηθεί, ό Ν'tεΡΡιντά

σια.κή. Καταφάσχεται, οχι άπό τόν άνδρα, άλλά

Κάουφμαν οί a'tOXIΧσμ.oi

ύποστηρίζει οτι τά κείμενα του Νίτσε φανερώ
νουν ενα πεΡισσmεΡο πολύπλοκο κω ε'tερογενές
σύνολο θέσεων άπό

O,'tl

συνήθως υποθέπι μ.ιά

f)εbια.σμένη, δογματική, κω γι' αυτό <<άνίκανη»

άνάγνωση. 'Ε γενική θέση του ΝτεΡριντά εΤναι
στι τό νιτσεϊκό κείμενο εΤναι τόσο άχειΡαγώγητο
σσο καί η ούσία. της γυναίκας. 'Όπως δέν υπάρ

χει. σταθερή άλήθεια

11

σημασία. των κειμένων

του Νίτσε, ετσι δέν υπάρχει σταθερή άλήθεια

11

cτημ.ασία. της εννοιας της γυναίκας.

Ό ΝτεΡΡιν'tά προσφέρει
γιά νά όρίσει

'tooo

'tpEL;; «ΠΡο'tάσεις»,
'toij νιτσεi:

τήν «ε'tεΡογένεια»

κου κειμένου οσο χαί τήν άπίθανη «θέση» της

γυναίκας στή γραφή του Νίτσε: α) «Ή γυναίκα
κα'tαδικάζε'tαι,

άπαξιώνε'tlΧl,

περιφρονεί 'tIΧt ώς

σχημ.α. ή δύναμη 'tou ψέμα'tος» (σ
γυναίχα

κατηγορείται,

62), Ή

υπό αυτή τήν άποψη,

άπό τόν Νίτσε-άνδρα, πού προσφέρει τήν άλή
θεια καί 'tό φαλλό

'tou

τά διαπιστευτήριά του.

ώς 'tήν έξουσία. 'tou, ώς
f)) «Ή γυναίκα καταΟι

κάζεται, περιφρονείται ι~ς σχημα

11

δύναμη της

άπό τόν έαυτό ,;ης, μ.έσα ,;ης κω μέσα του» (σ.

62-63), 'Εδώ δέν υπάρχει οϋπ φεμινισμός ούτε
άντιφεμινισμός οϋτε γυναίκα ευνουχος οϋτε ευ

νουχισμ.ένη γυναίκα οϋτε άλήθεια οϋτε άναλή

100'Ν!ΟΣ 20ω

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ

θέληση Υιά δύναμη καί τή χαρούμενη κατάφαση

Νίτσε, άδυνατεί νά άντιληφθεί τόν «μη αποφα

ενός έπέκεινα των μεταφuσικων ίεραρχικων δuα

σίσιμο» χαρακτήρα του κειμ.ένου του. ΆπO'tελεί

δικων άντιθέσεων

η θέση αυτή του Ν τεΡριντά ενα αυτο-αναφορικό

οπως

άνδρας/γυναίκα,

άλή

θεια/άναλήθεια κ.λπ. καί γ) τό μ.ασχαρεμ.ένο υφος,

μπέρδεμα; Μ'ήπως ό Ντερριντά διατυπώνει τούς

'tό μεγάλο ϋφος

'ίδιους

ίσχυρισμούς

Νίτσε

καί του Χάιντεγκερ

'tou

διονυσια.χου καλλιτέχνη, γιά

τόν όποίο ό Νίτσε γράφει άκατάπαuστα.
Τό κείμενο των

'Εμ.6όλων σμως δέν χατεu

γύρω άπό

κείμενα

'tfx

γιά τούς

'tou

όποίους

επικρίνει τόν Χάιντεγκερ οταν αυτός άναφέΡεται

θύνεται μόνο εναντίον υπεραπλοuσ'tευ'tικων σ.να

στό κείμ.."'Ιο

γνώσεων

'tό μέτρο μ.έ τό όποίο ό Ν'tεΡΡιντά κρίνει τήν

'toij

νι'tσεϊκου καμ.ένου, άλλά καί ενα

ν,;ίον του Χάιντεγκερ,

ό όποίος μ.έ τό νά μήν

Νίτσε; Περαι'tέρω, ποιό εΤναι

'toij

έρώ,;ηση πού bρίσχει στό κείμενο του Νίτσε ώς

κα;tανΟεί τή θέση της γυναίκας, του υφους, της

!σχυΡότψη άπό «κάθε περιεχόμενο, κάθε θέση

γΡαφης σ'tό νι'tσεϊχό κείμ.ενο, MUνIΧ'tEL νά XIΧ'tIΧ

καί κάθε νόημ.α.»

νοήσει 'tόν «μή άποφασίσιμ.ο»

γκερ f)ρίσχει αεί;

χαρακτήρα του

κειμ.ένου στό σύνολο τών θέσεών του. 'Ενδεικτι

πού υπο'tίθε'tαι

ό Χάιντε

o'tL

"Εχει ό ϊδιος ό Ντερριντά πραγματικά πα

κό της «τύφλωσης» του Χάιντεγκερ άπέναντι

ραι,;ηθεί άπό τό εργο της «άναζήτησης»

στή νιτσεί'κή γυναίκα εΤναι, σπως παρατηρεί ό

άλήθειας άπό τόν άνδρα-κυρίαρχο,

γίγνεσθαι, η κα'tάφαση ενός κόσμου σημείων

Ν'tερΡιντά, ίΥτι, σ'tαν διαbάζει τήν «'Ισ'tΟΡία. μια/;

διaf)άζει 'tήν άνάγνωση

άνευ λάθους, άληθεία.ς, χαταγωγης, προσφερό

πΝιΝrρ> άπό τό

Χάιντεγκερ, γιά νά τόν χατατάξει τελικά μαζί

θεια, άλλά μόνο «η χαρούμενη κατάφαση του
παιγνίου του κάψου καΙ της άθωότητας του

Λυκόφως

τών εiδώλων του

'tou Ni'taE

μενου σέ μ.ιά ενερΥητική ερμηνεία.».2 Ύπ' αύτ/

Νίτσε, άναλύει ολα τά στοιχεία του κειμ.ένου

μ.έ !Χλλους, οπως τόν χουσερλ

τήν εννοια, τό κείμενο του Νίτσε, σύμψωνα μ.έ

εκτός άπό τή δήλωση οτι η ίδέα του άληθινου

μεταξύ των δογματικων

'tόν

κόσμου «γίνεται γυναίκα

«άλήθεια.» του χαί'rtεγκεριανου

ΝτεΡΡιν'tά,

είναι

«μή άποφασίσιμ,ο»

(sie wird Weib)>>. Ό

11

της

εΙδικά στα'!

άπό 'tόν

τόν Pouσσώ,

φιλοσόφων;

Ύπάρχει

κειμ.ένου; Ποιά

[«indecidable»], δηλαδή ό άναγνώσ,;ης σ'tεΡεί

Ν'tερΡιντά μα/; υπενθυμι'ζει οτι επειδ'ή ό Xάιν'tε

«θέληση γιά άλήθεια.»

ται κάθε ερμηνευτικου μ.έσου γιά νά επιλέξει

γκερ δέν α τιμα τίς «διακριτικές παρωδίες», τίς

ριστικούς ίσχυρισμ.ούς του Ντερριντά του τύπου

άνάμεσα στίς τρείς παραπάνω -άσύμf)ατες με
'tαξύ τους- «θέσεις»

11 cr'tMEl;; 'toij

νι'tσεί'χοϋ

«στρα,;ηγικές

γραφης», τίς «διαφορές

στάσεις πενών», επειδή δέν εκ'tιμα

κεψ.ένου άπέναντι στή γυναίκα, καί νά 'tαu'tίσEt

ύφη,

τό κείμενο

μ.έ μία. μόνο άπό αύτές.

6ρεί άλ'ήθειες εκεί πού δέν υπάρχουν,

μ.ορφή της

γυναίχας

"Ετσι η

οχι μόνο ύποδεικνύει

τό

'ti;;

'tfx

Τι άπο
πολλά

πολλές γυναίκες του Νίτσε, ψάχνει νά

νοντας εσφαλμένα τό νιτσε'ίκό κείμενο

EXMfJof)fxσάν νά

.1)

πράξη μέ τήν όποία. η

φεμινισμός θέλει 'tόν ευνουχισμό

ναίκας» (σ.

-

καί της γυ

42);

Ό Ντερριντό: πιστεύει ΟΤΙ ό φεμινισμός πα

ραμένει εγκλωbισμ.ένος μ.έσα σέ εκείνο 'tό εΤδος

μπορουσε

μάσκες του νιτσεϊκοίί κειμένου, άλλά μ.έσ4J του

θέση

τρόπου πού αύτή εμφανίζεται Τι δίνεται, δηλαδή

οποίος χαί άξιολογείται ώς νά άπO'tελεί τόν

ποιουνταν γιά νά καταπιέσουν τίς Υυναίκες. "Οχι
μόνο ό άντι-φεμινισμός έξαρταται άπό μιά μετα

«άντεστραμ.μ.ένου

πλατωνισμ.ου»

τή

εΤναι

γυναίκα Θέλει νά μ.οιάσει 'toij άνδρα» ή <<[ό]

δομικά περίπλοκο σύνολο άπό ϊιφη, ρόλους κα/

του

νά άναχθεί σέ μία. μόνο θέση,

«ό φεμινισμός

ελλοχεύει πίσω άπό άφο

•

ό

των μεταφυσικών

δομων πού πάντα χρησιμ.ο

μέσ4J της άπόκρυψής ,;ης καί της προσποίησής

επιθανάτιο ρσΥχο της μεταφuσικης παράδοσης.

μ.έ τήν άλήθεια. εϊ'tε έπειδή

,;ης, καθορίζει τά άχόλουθα θέΙJ;''tα χα/ μ.Ο1:ίf)α,

Ό Ν'tεΡΡιντά ίσχυρtζε'tαι στι έκείνο πού «εκ

φυσική κα'tανόηση

άποστασιοποιεϊται άπ' αυτήν, άλλά δέν παύει νά

πού εΤναι εγΥεγραμ.μ.ένα στή γραφή του Νίτσε:

λύεται» άπό τό νιτσεί'κό κείμενο εΤναι «τό ζή,;η

άλλά καί ό 'ίδιος ό φεμινισμός. ·Ομ.ως, τό τίμη

παι'ζει μαζί ,;ης.» Μέχρι αυτου του σημείου, η

α) τήν ερμηνεία. καί τόν προοπτικισμό b) τ/

μ.α. του ϊιφους ώς ζή,;ημ.α. της γραφης, τό ζή,;η

μα πού ό Ντερριντά πληρώνει, γιά νά ύποσκά

μα μJ.σ.ς πράξης εμ,bόλιcτης iσχυρότερης άπό κάθε

ψει τόν άντι-φεμινιστικό λόγο, εΤναι στι προf)άλ

περιεχόμενο, άπό κάθε θέση καί κάθε νόημα» (η

λει μ.ιά στρα,;ηγική πού υπocτχάπτει τόν μετα

υπογράμμιση δική μας) (σ.

φυσικό λσΥο κω

άλήθειας, ώς φιλοσοφικό καί χριστιανικό ον ειτε
επειδή τlΧU'tίζε'tαι

γυνωκα αλαμf)άνεται ώς ενα άντικείμενο εξιδα
2 Ζάκ Ντερριντά, «'Η

ι Βλ., γιό: παράδειγμα.

F. Nietz.sche, Beyorιd Good
(IfId ΕνίΙ, μ.τφρ. W. Kaufmann, Vintage Books, Νέα
'Υόρκη 1966, σ. 167.

1126

δομή, τό σημ.είο και το

παίγνιο στό λόγο των επιστημ.Wν του άνθρώπου»,
μ.τφρ. Γ

Φαράκλα<;,

1997,

41.

σ.

Ό Πολίτης, τχ.

39,

'Ιούλιος

69), Θά μπορουσε,

'ti;;

της σεξοιιαλικης

πραΚ'tικές

'tou

διαφορας,

φεμινtσμoυ.

σμ.ως, νά άναρω,;ηθεί κανείς: Κατά τόν Ντερρι

Κάτω άπό αυτή τήν όπτική, οί διεκδικήσεις κω

ντά, ό Χάιντεγκερ, έρμηνεύοντας έσφαλμ.ένα τόν

άναμ.φίbολες χατακτήσεις

του φεμινιστικου κι

1127

ΝΙ';Λ

I~;;Ί·ΙΛ.

τχ

ΜΗΝΟΛΟΓlΟ

1711;

νήματος δέν φαίνεται νά εΤναι γιά τό Ντερριντά
ω;ιες λόγου. Σέ κείμ.ενα μεταγενέστερα άπό τά
YEμ{)oλa, ό ΝΤεΡΡιντά φαίνεται νά άναθεωρεί τόν

ΜΕΤΑΦρΑΣΤΙΚΑ

"Ελεγχος μιας

στό πνευμα της Υνωστης «διπλης στρατηγαης»
του, γιά ενα συνδυασμό «σ.ντιδρασταου φεμ.tνι

σμ.ου» καί «άνορθΟΟοξου φεμ.tνισμoυ», δηλαδή Υιά

τ/ν άναΥχιΧιότητα συνενοχης μέ τίς παΤΡιαΡχαές
δομές πού θά πρέπει νά άποδομηθουν. Ένω ΟΙ

γυναίκες θfι. πρέπει νά εΤναι ένεΡγές, Υιά παρά
δειγμα στίς έχλογικές καμπάνιες, στά νομοθετικά

σώματα, στά πανεπιστήμ.tα, ταm!ιx2oνσ. θά πρέ
πει νά θέτουν ριζαά υπό έρώτηση ολες αύτές τίς
δράσεις, καθώς τίς έπιτελουν. 3

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ

άΥΥλικής μετάφρασης

DίmitΉS

Hatzis, TIw Elld of Our Smαll Town,
μτφρ. David Vere, έπιμ. Dίmitήs Tziovas, Centre
for Byzantine, Ottoman and Modern Greek
Studies, The University of Birmingham, χ.τ.
1995,

σ.
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Ό Δημήτρης Χατζης γράφει στό διήΥημα «Ή
διαθήκη του καθηΥητη» (συλλογή Τό τέλος τ/ς

μικρης πόλης, έκδοση «Κείμ.ενα», σ. 124)- [μέ

συνεχεί.71:

..]

Στήν σ.ΥΥλική έκδοση της συλλαfήζ (έφεξης
Bπn), σ.

91,

τό χωρίο σ.ποδίδεται:

[... ] Tωrιy cIasses passed through rus hands, thiιty

of our fellow citizens who heard froIn
his mouth the Ascent ΟΙ ιΜ Lord, Homer, the choruses of Antigoni and the grammatical comrnenwies
οη them. [...]
age-gτoups

Μεταφραζόμ.ενο σ.πό τά σ.ΥΥλαά στά έλληνικά,
τό χωρίο γίνεται:
'Από τά χέρια του πέΡασαν τριάντα τάξεις,
τριάντα ηλικίες συμ.πολιτων μ.cxς κι iixouσcxv ",πό
τό στόμ.σ. του 'τ/ν Κ/jΡίΟ/j ί1 νaληιfιη, τόν ·Ομ.η
ρο, τά χορικά της 'Αντιγόνης καί τά γpαμ.μ.cxτιχιr

[... ]

τους σχόλιu.. [...].

Μέ πpobληματίζει κσ.πωζ ή έπιλογή (αν b~=
δέν πρόκειται γιά τυπογραφικό λάθΟζ) Antigoni

J. Deπida, «Women in
the Beeruve: Α Semίnar with Jacques Deπida» στό Men
in FeminΊStn,

1128

σ.

202.

αν εΤναι φανταχτερά, δέν εχουν 'ίσωζ χα/ μεγά

σνομα Άντιγόνη, σέ λατινική μεταγραφή πάλι

λη σημασία, γιατί συνήθωζ δημ.toυpγoυν λογικό

πού ισωζ άφήνει νά διcxφaνoυν κσ.ποιεζ

χάσμα χα.ί ετσι εΤναι ευκολότερα «όρατά», ένω

Antigoni,

διαχΡονίεζ πού δέν ξέρω αν υπάρχουν στό έλλη

εναζ σΟbαρόc, «'έλεΥΧΟζ ποιότητας» σχετικά ευ

νικό κεiμ.ενo.

χερωζ θfι. μπορουσε νά τά έξαλείψει σ.πό τό

αύτό τό

'Αλλά χυρίωζ μέ πpobληματίζει

Ascent of ιΙιΕ Lord πού θέλει νά σ.ποδώ

σ.ντί Antigone -oπωc, υποθέτω γράφουν οί Βρε
τανοί φιλόλσΥΟΙ καΙ ξέΡουν, 'ίσωζ, οι σ.ΥΥλόφωνοι

άναΥνωστεζ- Υιά τά χορικά του Σοφοκλη, Oτcxv

τελικό πρόζ δημοσίευση κείμ.ενο.

σει τήν ΚύΡσυ :Α νά{)αση, άλλά σημαίνει, νομ1

Τά άφaνέστεpα λάθη, τά διαδοχικά νοηματι

ζω, κάτι σΓι.ν Κ/jΡίου :Aνάλrιιfιη, ϊσωζ μάλιστα

κά γλιστρήματα,

χσ1.

bαθμ.ό, άναΥνώσειι; εΤναι ρήγματα πολύ πιό έπι

Κ/jΡίΟ/j

:Α νά6αση, σ.λλά πάντωc, δέν μου

ΟΙ κυριολεκτικέζ,

σέ πρωτο

φαίνεται μ.tά νέα σ.ΥΥλική άπόδοση του The Απα

ζήμια γιά τή συνοχή του κειμένου τηζ μετάφρα

bαsis

σηζ. "Εχω τήν έντύπωση πώς συχνά μ.ιά α/τία

of Cynιs οπωζ νομίζω εχει σ.ποδοθεί ή

(ΞενοφωνΤΟζ) Kύpo/j :Ανά{)ασις.

πού όδηγεί σέ έλεΥχόμ.ενο σ.ποτέλεσμα εΤναι ΟΙ
άνσ.μ.φίbολα καλοπροαίρετεζ, ά.λλά ετοιμες ίδέες

***

του μ.εταφραστη (καί των αλλων συντελεστων

Μιά μετάφΡοιση εΤναι πάντοτε μιά δουλειά δύ

-ή γιά τόν συΥΥραφέα- ή καί γιά τήν πολιτι

σκολη, ΧPOVObόpα καί κάποτε αχαρη, ίδίωc, άφου

σμ.tκή περιοχή άπό τήν όποία προέΡχεται τό

οι λέξεις των όποίων ή σ.πόδοση συζητιέται έν

[... ] 'Από τά χέριu. του πέρασαν τριάντα τάξεις,
τριάντα ηλιχίες συμ-πολιτων μ.cxς κι !iκouσαν ",πό
τό στόμ.σ. του 'τ/ν Kύpo/j ί1 νάιi'αση, τόν υΟμ.ηρο,
τά χορικά της 'Αντιγόνης κα/ τά γpcxμ.μ.σ.τικιr

3 Βλ., γιά παράδειγμ.σ., τό

ενα πρόσωπο του διηγήματος εχει καί α.Uτό τό

πλάγια, έντος των παραθεμάτων έπισημ.αίνονται

τους σχόλw.. Ι

2002

_

τού Δημήτρη Χατζή

σ.πόλυτο χαρακτήρα της θέσης του μιλώντας,

lOΥΝlOΣ

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ

τ/ζ εκ8οσηζ) γιά τό κείμενο πού μεταφράζεται

μπορεί νά εΤναι κανείς σίγουΡΟζ, ήδη πρίν άρχί

φγο. Κάποτε σκέφτομαι πώζ νοηματικά γλι

σει, πώς δέν θά σ.ποφύγει τά «λάθη». Καί εΤναι

στρήματα, οπωζ τό Κυρίου :Ανάληψη στή θέση

μ.ιά δουλειά πολύ υποκειμ.ενική, άφου κάθε άνα

του Κύρου :Α νά{)αση σχεδόν μοιραια προδιαγρά

Υνώστηζ κω κάθε μεταφΡαστήζ δικαιουται νά

φονται άπό μ.ιά άντίληψη πού, κάπωζ ρομαντι

εχει τή δική του σ.νάΥνωση όποιουδήποτε κειμέ

κά, θέλει τούς υΕλληνεζ

νου. Τό δικαίωμα αυτό του μεταφΡαστη σταμα

-

«έλληνΟχΡιστιανούζ»

τάει, bέbαια, έκεί πού άρχίζει τό «δικαίωμα»

σχολείο, τό θρήσκευμα στίζ ταυτότητεζ' καί

του κειμένου νά υπάρχει ΧωΡίζ σ.λλοίωση τηζ

άφου τό χωρίο άναφέρεται στή διδακτική ϋλη

Π.χ. ή διΟοισκαλία των θρησκευτικων στό

ό μεταφραστήζ

ένόζ «καθηΥητη των έλληναων», κάπου, κά

ξεπεράσει αυτό τό Οριο, θfι. πρέπει νά εΤναι προε

πωζ θfι. διδά.σχει α.ύτά; καί τά θΡησχευταά φγ

τοιμασμένΟζ νά σ.κούσει πώς ή μετάφρασή του

ματα, τήν :Ανάληψη δίπλα στήν

έσωτεΡαηζ συνοχης του.

εΤναι σ.ποτυχημ.ένη

"Αν

- Τι μ.ίiλλoν πώζ ή μετά.φρσ.

:Αντιγόνη.

Στό χωρο των μεταφράσεων φγων τ/ζ νεοελ

ση δέν όλοκληρώθηκε, εμεινε στή μέση, δημο

ληνικηζ λοΥοτεχνικης παραγωyηc"

σιεύτηκε πρόωρα.

γοντας πού δέν εΤναι, ισωζ, ΧωΡίζ σημασία εΤναι

εναζ παρά

Οί σ.πoτUΧημένεc, μεταφΡάσεΙζ, συνήθωζ, δέν

ή σ.ντίληψη πού θεωρεί τά νεοελληνικσ. λογοτε

ε[ναι -χα/ δέν εΤναι μόνο- σ.ποτέλεσμα προχειρο

χνήματα ενσ. εΤδος χα.ταγραφηζ μ.ιαc, προφορι

Ooυλα/Xc,. Καί δέν εΤναι μόνο σ.τoμ.tκή ευθύνη του

κηζ λογοτεχνίας. Καί αυτό σέ τόπουζ μέ τόσο

μετιΧφΡιΧστη, Ιδιαίτερα στίζ μ.έΡες μας, πού σπα

ύπέΡοΥχουζ πoλιτισμoύc, του γραπτου λόγου, απωc,

νιότατα δέν θfι. δουμε στά blbλίIΧ νά τυπώνονται

ή Γαλλία καί ή Μεγάλη BpετlΧ\lία, δέν εΤναι ενα

τά όνόματα ύπεύθυνων, συνεΡγατων, συντελεστων,

στοιχείο πού μπορει νά μψ εχει συνέπειεζ στή

ΟΙ όποίοι, oπωc, άναγpCι.φεται τουλάχιστον, oIάbIΧ

μετάφΡοιση. Παραχα.λω νά μή μέ παρεξηγήσει ό

σαν τό χειρόγραφο πρίν άπό τήν εκδοση.

Βρετανά; μεταφpαστήc, της συλλοΥηζ, Τό τέλος

Τά «μαργαριτάρια» οταν υπάρχουν, Οσο καί

της μαΡης μας πόλης (ό όποίΟζ εΤμαι bέbαιος
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