Κεφάλαιο 3
Η πολιτισµική διάσταση της µετάφρασης
Σύνοψη
Το κεφάλαιο 3 εστιάζει στην πολιτισµική διάσταση της µετάφρασης. Στη σύγχρονη µεταφρασεολογία, η
µετάφραση γίνεται αντιληπτή ως πολιτισµική διαµεσολάβηση, µια διαπίστωση η οποία φανερώνει ότι, εκτός από
το πλαίσιο των γλωσσικών πτυχών του, το µεταφραστικό φαινόµενο εξετάζεται στο ευρύ πολιτισµικό πλαίσιο
παραγωγής και πρόσληψής του, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη µια σειρά άλλων παραγόντων. Στην πρώτη
ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζονται εν συντοµία οι βασικές έννοιες που θα επιτρέψουν την πληρέστερη
κατανόηση της πολιτισµικής διάστασης της µετάφρασης, καθώς και οι σηµαντικότερες ιστορικά θεωρητικές
προσεγγίσεις που εντάσσονται στην πολιτισµική διάσταση. Ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση των θεωρητικών,
καθώς και των µεθοδολογικών πτυχών της πολιτισµικής διάστασης (δεύτερη ενότητα), και το κεφάλαιο
συµπληρώνεται µε σχετικά παραδείγµατα και ασκήσεις (θεωρητικές και πρακτικές).
Προαπαιτούµενη γνώση
Το Κεφάλαιο 1 και το Κεφάλαιο 2 του παρόντος συγγράµµατος.

3.1. Εννοιολογικές και ιστορικές πτυχές της πολιτισµικής διάστασης
Ο όρος πολιτισµική διάσταση της µετάφρασης υποδηλώνει πως ένα από τα πιθανά πρίσµατα εξέτασης του
µεταφραστικού φαινοµένου είναι και η ανάλυση του ευρέος πολιτισµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο
πραγµατώνεται ένα µεταφραστικό γεγονός. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να καταστήσουµε ευθύς εξαρχής σαφές
ότι το ευρύ αυτό πολιτισµικό περιβάλλον, το οποίο περιλαµβάνει τόσο τις πολιτισµικές συνθήκες παραγωγής
και πρόσληψης ενός κειµένου σε µία γλώσσα όσο και τις πολιτισµικές συνθήκες πρόσληψής του σε µια άλλη
γλώσσα, αποτελεί µαζί µε τη γλωσσολογική προσέγγιση τα πλέον απαραίτητα πρίσµατα εξέτασης του
µεταφραστικού φαινοµένου, καθώς κάθε µεταφραστική πρόκληση και κάθε πρόβληµα επαναδιατύπωσης
είναι στην πραγµατικότητα προβλήµατα «αναµέτρησης» µεταξύ γλωσσών και πολιτισµών.
Στη σύγχρονη µεταφρασεολογία, άλλωστε, η µετάφραση (αλλά και η διερµηνεία) γίνεται αντιληπτή
όχι πλέον απλώς ως γλωσσική διαµεσολάβηση αλλά ως διαµεσολάβηση µεταξύ πολιτισµών ή πολιτισµική
διαµεσολάβηση. Αν και σήµερα είναι σχεδόν αυτονόητη, η διαπίστωση αυτή δεν αποτελούσε ανέκαθεν
βασικό στοιχείο εξέτασης της µεταφραστικής διαδικασίας. Στα πρώιµα µεταφρασεολογικά έργα της περιόδου
µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1970, η σηµασία της πολιτισµικής διάστασης της µετάφρασης τονιζόταν µεν,
αλλά δεν είχε ακόµα τύχει συστηµατικής εξέτασης ως προς τις περίπλοκες πτυχές της και τους τρόπους µε
τους οποίους επηρεάζει την πρόσληψη ενός πρωτότυπου κειµένου και την επαναδιατύπωσή του στη γλώσσαστόχο. Η πολιτισµική διάσταση της µετάφρασης διερευνήθηκε συστηµατικά κυρίως από τη δεκαετία του
1970 και µετά, αρχικά µε τις θεωρίες του λειτουργισµού και έπειτα µε τη θεωρητική κίνηση που έµεινε
γνωστή ως «πολιτισµική στροφή» (cultural turn), για να συνεχίσει αργότερα ως διερεύνηση µέσω των
µετααποικιακών θεωριών και της αποκαλούµενης µεταµοντέρνας θεωρίας. Τα νέα στοιχεία των θεωριών
αυτών µπορούν να συνοψισθούν στο ότι:
•
•
•
•

το κείµενο αντιµετωπίζεται ως επικοινωνιακή µονάδα,
λαµβάνεται υπόψη το ευρύτερο συγκείµενο παραγωγής και πρόσληψης κειµένων από
διαφορετικές πολιτισµικές κοινότητες (ετερότητα),
άρχισαν πλέον να εξετάζονται οι ηθικές πτυχές της διαµεσολάβησης,
επανεξετάζεται ο ίδιος ο ρόλος των µεταφραστών.

Τούτο είχε σηµαντικές επιπτώσεις και στην ανάπτυξη µεθοδολογιών για όλες τις δοµικές διαστάσεις
ενός κειµένου, και πιο συγκεκριµένα για τη λεγόµενη κειµενική µικροδοµή (λέξεις και εκφωνήµατα) και
µακροδοµή (το κείµενο ως σύνολο).
Ένα ακόµα στοιχείο που επιβάλλεται να αποσαφηνιστεί εξαρχής αφορά στο είδος των κειµένων. Μια
δυστυχώς ευρέως διαδεδοµένη παρανόηση είναι ότι τα πολιτισµικά µεταφραστικά προβλήµατα απαντώνται
µόνο στη λογοτεχνική µετάφραση. Αντιθέτως, τα λεγόµενα «τεχνικά» ή «πρακτικά» κείµενα, αυτά δηλαδή που

εµπεριέχουν ορολογία ή καθηµερινή γλώσσα, και στα οποία συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων τα νοµικά,
οικονοµικά και τεχνολογικά κείµενα ή οι ειδήσεις και οι συνταγές µαγειρικής, θεωρούνται πως δεν
εµφανίζουν πολιτισµικά προβλήµατα και προκλήσεις. Η λανθασµένη αυτή αντίληψη οφείλεται κυρίως σε µια
εξίσου λανθασµένη αντίληψη περί της έννοιας του πολιτισµού και των πολιτισµικών στοιχείων γενικά, η
οποία θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω. Οφείλεται όµως και στο γεγονός ότι η υψηλή περιεκτικότητα των
τεχνικών/πρακτικών κειµένων σε εξειδικευµένη ορολογία στρέφει συχνά την προσοχή των µεταφραστριών
και µεταφραστών κυρίως στην αντιµετώπιση των ορολογικών προκλήσεων και λιγότερο στα πολιτισµικά
προβλήµατα, από τα οποία µάλιστα προκύπτουν εν πολλοίς και τα ορολογικά προβλήµατα. Για παράδειγµα, η
µετάφραση νοµικών κειµένων και νοµοθεσίας αποκαλύπτει εύγλωττα πως οι τεχνικές διαφορές και η έλλειψη
ισοδυναµίας µεταξύ όρων οφείλονται κατά κύριο λόγο στη διαφορετική δοµή των ιστορικά και πολιτικά
πλαισιωµένων νοµικών συστηµάτων των διαφόρων χωρών, όπως συµβαίνει π.χ. µεταξύ Ελλάδας (που
ακολουθεί το ηπειρωτικό δίκαιο [continental law], δηλαδή τη ρωµαϊκή παράδοση δικαίου) και Αγγλίας (που
ακολουθεί το κοινό δίκαιο [common law], δηλαδή την αγγλοσαξονική παράδοση). Οµοίως, η δυσκολία
µετάφρασης υλικών στις µαγειρικές συνταγές συχνά εξαρτάται περισσότερο από τις διατροφικές συνήθειες
και τον γαστρονοµικό πολιτισµό της κοινότητας που θα «υποδεχτεί» τη µετάφραση της συνταγής, και
λιγότερο από την ύπαρξη (ή µη) λεξιλογικής ισοδυναµίας. Είναι, εποµένως, σηµαντικό να τονιστεί αφενός ότι
η έννοια του πολιτισµού γίνεται αντιληπτή µε ευρύ τρόπο και ότι δεν περιορίζεται στον αποκαλούµενο
«υψηλό» πολιτισµό ή σε αυτό που αποκαλούµε κουλτούρα, αφετέρου ότι η πολιτισµική προσέγγιση στη
µετάφραση εξετάζει όλα τα πιθανά κειµενικά είδη προς µετάφραση και όχι µόνο τα λογοτεχνικά ή ποιητικά
κείµενα.
Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι οι πολιτισµικές προσεγγίσεις στη θεωρία της µετάφρασης αναπτύχθηκαν
κατά κύριο λόγο µε βάση τη λογοτεχνική µετάφραση, η οποία προσφέρει πολύ εύφορο έδαφος για την
εφαρµογή τους. Ο κυριότερος λόγος εντοπίζεται στο ότι η µεταφρασεολογία είναι διεπιστηµονικός τοµέας
και, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ανάλυση πολιτισµικών στοιχείων, επηρεαζόταν ανέκαθεν κυρίως από τη
συγκριτική λογοτεχνία και εν γένει από τη λογοτεχνική θεωρία, ιδιαίτερα µάλιστα ως προς τον τρόπο εξέλιξης
και τις κατευθύνσεις που έλαβε η πολιτισµική προσέγγιση τις τελευταίες δεκαετίες. Τούτο δεν σηµαίνει πως
δεν υπάρχουν και πολιτισµικές προσεγγίσεις που προέρχονται από θεωρίες που επηρεάστηκαν κυρίως από τη
γλωσσολογία, και πιο συγκεκριµένα από την ανάλυση του γλωσσικού σηµείου και την πραγµατολογία. Στις
επόµενες υποενότητες θα γίνει λεπτοµερέστερη αναφορά στους επιστηµονικούς τοµείς που πρόσφεραν τις
θεωρητικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε η σύγχρονη µεταφρασεολογία,
καθώς και στα είδη προβληµάτων και µεταφραστικών προκλήσεων στα οποία απευθύνεται κάθε
επιστηµονικός τοµέας και προσέγγιση.
Στις εισαγωγικού χαρακτήρα υποενότητες που ακολουθούν, καταρχάς θα γίνει εκτενέστερη ανάλυση
µερικών από τις σηµαντικότερες έννοιες που αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, έτσι ώστε να υπάρξουν οι
προϋποθέσεις για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των θεωρητικών και µεθοδολογικών πτυχών
της πολιτισµικής προσέγγισης στη µετάφραση. Επίσης, θα γίνει µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση των
σηµαντικότερων πολιτισµικών προσεγγίσεων, µε σκοπό να εξασφαλιστεί από την αρχή µια γενική, αλλά
ολοκληρωµένη εικόνα της εξέλιξης της µεταφραστικής σκέψης σχετικά µε τα πολιτισµικά στοιχεία και τα
πολιτισµικά µεταφραστικά προβλήµατα.

3.1.1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις
Για την πληρέστερη κατανόηση της πολιτισµικής διάστασης της µετάφρασης είναι σηµαντικό να υπάρξει µια
εννοιολογική βάση πέρα από έναν απλό και σύντοµο ορισµό. Με άλλα λόγια, στόχος της ενότητας αυτής δεν
είναι να προσφέρει απλώς και µόνο έναν ορισµό για κάποιους όρους, αλλά να αναδείξει και το πλαίσιο µέσα
στο οποίο αναπτύχθηκαν οι όροι αυτοί. Λόγω του ότι η µεταφρασεολογία δεν είναι ακριβής επιστήµη, ώστε
να επιτρέπει πάντοτε µετρήσιµα µεγέθη και µονοσήµαντες έννοιες, πολύ συχνά διαπιστώνονται διαφορές
στον τρόπο µε τον οποίο κάποιες έννοιες γίνονται αντιληπτές, ή συµβαίνει να υιοθετούνται παράλληλοι αλλά
και προσωρινοί, µη παγιωµένοι ορισµοί για κάποιες άλλες έννοιες. Τούτο συµβαίνει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τις έννοιες που σχετίζονται µε την πολιτισµική διάσταση της µετάφρασης.
Εποµένως, είναι πιο χρήσιµο να δίνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο για τις «δύστροπες» αυτές έννοιες,
παρά ένας και µόνο ορισµός, ο οποίος εντέλει µπορεί να είναι προσωρινός ή µονόπλευρος. Άλλωστε, ο
σκοπός ενός πανεπιστηµιακού συγγράµµατος δεν είναι η αντιπροσώπευση µιας µοναδικής άποψης αλλά η
κατά το δυνατόν πολύπλευρη παρουσίαση και συζήτηση ενός αντικειµένου. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους

οποίους δεν επελέγη ως τίτλος για την παρούσα υποενότητα η λέξη «ορισµοί» αλλά η έκφραση
«εννοιολογικές διευκρινίσεις».

3.1.1.1. Η έννοια του πολιτισµού
Ο όρος πολιτισµός αποτελεί ίσως έναν από τους πλέον σύνθετους και πολύσηµους όρους των ανθρωπιστικών
και κοινωνικών επιστηµών. Εµφανίστηκε στην ελληνική γλώσσα τον 19ο αι. από τον Αδαµάντιο Κοραή ως
αντιστοίχηση της γαλλικής λέξης civilisation (> λατ. civitas) και προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη
πόλις. Σε γενικές γραµµές, ο όρος πολιτισµός σηµαίνει το σύνολο των πεποιθήσεων και τρόπων συµπεριφοράς
µιας οργανωµένης ανθρώπινης κοινότητας (εξ ου και η σχέση µε τη λέξη πόλις), καθώς και το σύνολο των
πνευµατικών και υλικών αγαθών, τα οποία η κοινότητα αυτή επινόησε, κατασκεύασε και αξιολογεί ως
απαραίτητα για την ιστορική της επιβίωση. Παράλληλα όµως µε τον όρο πολιτισµός, υπάρχει πλέον στην
ελληνική γλώσσα (ως γλωσσικό δάνειο από τα Λατινικά –αλλά και άλλες ζωντανές– ευρωπαϊκές γλώσσες)
και ο όρος κουλτούρα (culture, Kultur > λατ. colere = καλλιεργώ, φροντίζω, κοσµώ, λατρεύω κ.ά., βλ. και
Oxford Latin Dictionary 1968, σελ. 345). Αν και πολλοί θεωρούν τους όρους πολιτισµός και κουλτούρα
σχεδόν συνώνυµους, είθισται µε τον όρο κουλτούρα να εννοούµε µόνο την πνευµατική καλλιέργεια και τα
πνευµατικά πολιτισµικά αγαθά (άρα ένα υποσύνολο του όρου πολιτισµός), όπως άλλωστε καθιέρωσε τη
χρήση της λέξης ο Κικέρωνας (cultura animi, βλ. και Niedermann 1941, σελ. 2). Ενίοτε χρησιµοποιούµε
σήµερα τον όρο αυτόν και µε µια διάθεση ειρωνείας για τις περιπτώσεις εκείνες όπου γίνεται επιφανειακή
επίδειξη καλλιέργειας, όπως συµβαίνει π.χ. µε τη λέξη κουλτουριάρης.
Πώς όµως προέκυψαν δύο όροι στη χρήση της ελληνικής γλώσσας και τι τελικά σηµαίνουν; Η
σύγχυση προέρχεται από το γεγονός ότι στην ευρωπαϊκή γραµµατεία του 18ου και 19ου αι. αναπτύχθηκαν
ταυτόχρονα και παράλληλα οι δύο όροι, µε αποτέλεσµα να επηρεάσουν αναλόγως και τα ελληνικά γράµµατα.
Για να είµαστε ακριβείς, ο όρος civilisation εστιάστηκε, κατά την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, κυρίως στην
κοινωνική και εθνογραφική διάσταση του πολιτισµού ως φαινοµένου που εµφανίζεται υπό την προϋπόθεση
της ύπαρξης οργανωµένου, και άρα όχι πρωτόγονου, κοινωνικού συνόλου, ενώ ο όρος culture εστιάστηκε
κυρίως στη συµµετοχή του ατόµου στις πνευµατικές και υλικές πτυχές του πολιτισµικού συνόλου στο οποίο
θεωρεί ότι ανήκει, πτυχές οι οποίες ουσιαστικά διαχωρίζουν τα ανθρώπινα επιτεύγµατα από τη φύση (βλ. και
Hansen 1995). Χωρίς να χρειάζεται να επεκταθούµε περαιτέρω σε µακρές ιστορικές και ετυµολογικές
αναλύσεις των όρων, µπορούµε συνοψίζοντας (βλ. και Πασχαλίδης 1999) να πούµε για τις ευρωπαϊκές
γλώσσες ότι σήµερα οι όροι culture (Αγγλικά, Γαλλικά) και Kultur (Γερµανικά) είναι επικρατέστεροι ως οι
πιο εξειδικευµένοι για την έκφραση του συνόλου των πεποιθήσεων, των τρόπων συµπεριφοράς και σκέψης,
του µορφωτικού επιπέδου και της παιδείας µιας ανθρώπινης κοινότητας, ενώ οι όροι civilisation (αγγλικά,
γαλλικά) και Zivilisation (γερµανικά) είναι επικρατέστεροι για την έκφραση του συνόλου των επιτευγµάτων
και της υλικής και πνευµατικής προόδου µιας ιστορικά και εθνογραφικά ορισµένης κοινότητας (ή και για την
έκφραση µιας υπερεθνικής έννοιας του όρου, όπως την αντιλαµβάνεται π.χ. ο Γάλλος ανθρωπολόγος LéviStrauss 1958, 1962). Για παράδειγµα, στα αγγλικά γίνεται λόγος, π.χ. για contemporary American culture
αλλά για Maja civilization.
Στην ελληνική γλώσσα οι όροι καταστάλαξαν κάπως διαφορετικά: ο όρος πολιτισµός καλύπτει
σχεδόν ολοκληρωτικά και τους δύο αντίστοιχους ξενόγλωσσους όρους, ενώ ο όρος κουλτούρα, όπως
προαναφέρθηκε, περιορίζεται στην πνευµατική και καλλιτεχνική καλλιέργεια και παραγωγή. Επειδή οι
επιστήµες οι οποίες κατά κύριο λόγο ασχολήθηκαν µε το φαινόµενο του πολιτισµού και τον ορισµό του,
δηλαδή οι επιστήµες της ανθρωπολογίας, της εθνογραφίας, της κοινωνιολογίας και της συγκριτικής
λογοτεχνίας, αλλά και η θεωρητική ενασχόληση µε αυτό που σήµερα αποκαλούµε πολιτισµικές σπουδές,
ξεκίνησαν και αναπτύχθηκαν επί ευρωπαϊκού κυρίως εδάφους, ήταν επόµενο να εισρεύσουν στα ελληνικά
γράµµατα και οι δύο όροι µαζί µε όλες τις εννοιολογικές περιπλοκές και διαφορές τους, οι οποίες δεν
αποτελούν απλώς θεωρητικές διαµάχες, αλλά αντικατοπτρίζουν ουσιώδεις κοινωνικές και πνευµατικές
διαφορές µεταξύ των χωρών που χρησιµοποιούν τους δύο όρους, όπως εύστοχα σηµειώνει ο Φίλιας (2000,
σελ. 126). Ωστόσο, το γεγονός ότι ο όρος πολιτισµός έχει σαφέστερα ευρύτερη διάχυση στην ελληνική
γλώσσα και σκέψη, πιθανόν οφείλεται απλά στο ότι έτυχε να µεταφραστεί πρώτος (στην ελληνική) ο
γαλλικός όρος civilization (και όχι ο όρος culture) ή ακόµα και στο γεγονός ότι έλκει τη σηµασιολογική του
καταγωγή από την αρχαιοελληνική λέξη πόλις, πράγµα που οδήγησε τους χρήστες της γλώσσας στο να τον

προτιµήσουν έναντι του λατινογενούς όρου κουλτούρα.1 Μια τελευταία επισήµανση, πριν προχωρήσουµε
στην εξέταση διαφόρων ορισµών της έννοιας του πολιτισµού, αφορά τη χρήση των επιθέτων πολιτιστικός, -ή,
-ό και πολιτισµικός, -ή, -ό. Το πρώτο εννοεί τη δηµιουργία ή την προαγωγή του πολιτισµού, όπως π.χ. στις
εκφράσεις πολιτιστικές εκδηλώσεις ή πολιτιστικός σύλλογος. Το δεύτερο, όµως, εννοεί ό,τι γενικώς αναφέρεται
ή αφορά στον πολιτισµό, όπως π.χ. στις εκφράσεις πολιτισµικά στοιχεία ή πολιτισµικά γνωρίσµατα (πρβλ. και
τη διάκριση η οποία παρουσιάζεται στον Μπαµπινιώτη 1998). Εποµένως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το
γνωστικό πεδίο της µετάφρασης, είναι ορθότερο να µιλάµε για πολιτισµική διάσταση/προσέγγιση της
µετάφρασης και για πολιτισµικά στοιχεία των κειµένων.
Ποιον, εν τέλει, ορισµό του φαινοµένου του πολιτισµού υιοθετεί η µεταφρασεολογία; Η απάντηση σε
τούτη την ερώτηση δεν είναι απλή. Ως διεπιστηµονικός τοµέας µε κύριο γνωστικό πεδίο τη διαγλωσσική
επικοινωνία, η µεταφρασεολογία έχει λάβει κατά καιρούς υπόψη της διάφορες προσεγγίσεις και έχει
επηρεαστεί από πολλές ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τον
πολιτισµό. Οι κυριότερες προσεγγίσεις που επηρέασαν τη µεταφρασεολογία εντοπίζονται στην κοινωνική
ανθρωπολογία και τη σηµειωτική. Στο θεµελιώδες έργο τους σχετικά µε την έννοια του πολιτισµού, οι
Kroeber και Kluckhohn (1952) αναλύουν 164 διαφορετικούς ορισµούς του πολιτισµού, πράγµα που
αποδεικνύει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να αποµονώσουµε έναν µικρό αριθµό ορισµών για προσεκτικότερη
εξέταση. Ωστόσο, θα ξεκινήσουµε µε τον ορισµό του Edward B. Tylor (1871 [1979]), ο οποίος ορίζει τον
πολιτισµό ως εξής: «Πολιτισµός, µε την ευρεία εθνογραφική έννοια, είναι το περίπλοκο εκείνο σύνολο που
αποτελείται από γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνη, ήθη, νόµους, έθιµα, και κάθε άλλη ικανότητα και συνήθεια που
αποκτά ένας άνθρωπος ως µέλος της κοινωνίας» (Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic
sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other
capabilities and habits acquired by man as a member of society, σελ. 1). Παρόλο που ο ορισµός αυτός είναι
πολύ γενικός, αποτέλεσε ορόσηµο αφενός διότι ήρθε σε αντίθεση µε την κάπως αφελή, κυρίαρχη βικτωριανή
αντίληψη της εποχής περί της αντίθεσης µεταξύ υψηλών και πρωτόγονων πολιτισµών, αφετέρου επειδή
υποστήριξε ότι ο πολιτισµός δεν σχετίζεται µε την κληρονοµικότητα, αλλά διαµορφώνεται από τις κοινωνικές
συνθήκες. Από τότε και µέχρι τη σύγχρονη εποχή, διατυπώθηκαν πολλοί ακόµα ορισµοί που τόνισαν την
κοινωνική διάσταση και εξάρτηση του πολιτισµού, όπως π.χ. ο ορισµός του Marvin Harris (1983, σελ. 5):
«Πολιτισµός είναι οι παραδόσεις και οι συνήθειες που αποκτώνται µέσω κοινωνικής µάθησης από τα µέλη
µιας κοινωνίας και οι οποίες περιλαµβάνουν τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα σκέψης, συναισθηµάτων και
ενεργειών των µελών αυτών (δηλαδή τη συµπεριφορά τους)» (Culture is the learned, socially acquired
traditions and life-styles of the members of a society, including their patterned, repetitive ways of thinking,
feeling and acting (i.e., behaving)). Για τη µετάφραση, το στοιχείο της κοινωνικής εξάρτησης του
πολιτισµού είναι πολύ σηµαντικό για την κατανόηση και της κοινωνικής εξάρτησης του εκφερόµενου λόγου
(γραπτού και προφορικού), ο οποίος στην ουσία αποτελεί πολιτισµικό προϊόν, όπως άλλωστε κάθε λεκτική
δραστηριότητα µιας κοινότητας. Με τους ορισµούς αυτούς καλύπτεται, λοιπόν, ένα από τα σηµαντικότερα
στοιχεία του πολιτισµού όσον αφορά τις ανάγκες της µεταφρασεολογίας.
Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό της έννοιας του πολιτισµού, το οποίο είναι εξίσου κοµβικό για
την κατανόηση του εκφερόµενου λόγου, είναι η δυναµική οργάνωση των στοιχείων που απαρτίζουν την
έννοια του πολιτισµού, καθώς και η ανάδειξη των µεταξύ τους σχέσεων. Είναι χρήσιµο να δεχτούµε ότι τα
πνευµατικά και υλικά στοιχεία του πολιτισµού είναι οργανωµένα σε επιµέρους συστήµατα, τα οποία
σχετίζονται µεταξύ τους και καθιστούν έτσι ευκολότερη την αναγνώριση και ανάλυσή τους στον λόγο.
Εξίσου χρήσιµο είναι να αναγνωρίσουµε ότι ο πολιτισµός συνιστά µια δυναµική έννοια, δηλαδή ότι αλλάζει
και εξελίσσεται συνεχώς, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τον ανθρώπινο λόγο. Οι Kroeber και Kluckhohn
(1952) αναφέρουν µια σειρά δοµικών ορισµών του πολιτισµού ως οργανωµένου συνόλου, ωστόσο η
λεπτοµερής εξέταση όλων αυτών των δοµικών ορισµών είναι αδύνατη στο πλαίσιο του παρόντος εγχειριδίου.
Θα περιοριστούµε στις τέσσερεις προσεγγίσεις του πολιτισµού που απαριθµεί ο Katan (1999, σελ. 27-31), σε
µια προσπάθεια να συνοψίσουµε τα κυριότερα γνωρίσµατα της έννοιας του πολιτισµού που αναφέρθηκαν
µέχρι στιγµής. Πιο συγκεκριµένα (βλ. Γραµµενίδης 2009, σελ. 32), ο Katan αναφέρει:
•

1

τη συµπεριφοριστική προσέγγιση, η οποία εστιάζει στους τρόπους και στις αντιδράσεις µιας
οµάδας ανθρώπων σε συγκεκριµένες κοινωνικές περιστάσεις,

Για εκτενέστερες αναλύσεις της εννοιολογικής και σηµασιολογικής διαδροµής των όρων αυτών µπορεί κανείς να
ανατρέξει στο Γραµµενίδης (2009) για µια γενική εποπτεία σχετικά µε την ελληνική γλώσσα, και στους Williams (1994),
Cuche (1996), και Baldwin, Faulkner και Hecht (2006) για µια εποπτεία της εξέλιξης στις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες.

•
•
•

τη λειτουργική προσέγγιση, η οποία επικεντρώνεται στα αίτια που οδηγούν σε συγκεκριµένες
συµπεριφορές,
τη γνωστική προσέγγιση, η οποία δίνει έµφαση στα όρια και στα συµφραζόµενα µέσα στα οποία
λειτουργεί και δραστηριοποιείται ένας πολιτισµός, και
τη δυναµική προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία ο πολιτισµός εκλαµβάνεται ως ένα συνεχώς
εξελισσόµενο και δηµιουργικό σύστηµα δοµών, συµβόλων και κοινών δράσεων.

Οι παραπάνω προσεγγίσεις αποτελούν ταυτόχρονα και τους τρόπους µε τους οποίους ο Katan
αντιλαµβάνεται την έννοια του πολιτισµού. Πέραν, όµως, από τις διάφορες προσεγγίσεις που έχουν
διατυπωθεί και είναι αδύνατο να παρουσιαστούν στο σύνολό τους, για τις ανάγκες του παρόντος
συγγράµµατος οφείλει να γίνει ειδική αναφορά στους ορισµούς του πολιτισµού που χρησιµοποιήθηκαν κατά
καιρούς σε µεταφρασεολογικά έργα.
Όπως έχει ήδη παρατηρήσει η Simon (1996, σελ. 137), συχνά απουσιάζει από τις µεταφρασεολογικές
µελέτες ένας σαφής ορισµός του τι είναι πολιτισµός, και γενικά η έννοια αυτή εµφανίζεται στις
µεταφραστικές σπουδές σαν να έχει προφανή και δεδοµένη σηµασία. Ελάχιστες είναι οι µελέτες εκείνες–
κυρίως µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1970– στις οποίες αναπτύσσεται ένας νέος, συγκεκριµένος ορισµός
του πολιτισµού ή λαµβάνεται ως βάση ένας ήδη υπάρχων, ενώ στις περισσότερες µελέτες, πριν το 1980, ο
ορισµός της έννοιας υπονοείται (βλ. Floros 2002 και 2005, σελ. 68), όπως συµβαίνει π.χ. στις εργασίες των
Nida (1964), Catford (1965), Kade (1968) και Levý (1969). Οι περισσότερες από τις µεταφρασεολογικές
µελέτες που πραγµατεύονται έναν ορισµό της έννοιας του πολιτισµού έχουν επηρεαστεί κυρίως από τους
κοινωνιολογικά προσανατολισµένους ορισµούς, όπου ο πολιτισµός εξετάζεται στο πλαίσιο της κοινωνικής
συµπεριφοράς (βλ. κυρίως τον ορισµό του Tylor πιο πάνω). Η παράδοση που ξεκίνησε µε τον Tylor πέρασε
στη µεταφρασεολογική σκέψη κυρίως µέσω του ορισµού που υποστήριξε ο Αµερικανός ανθρωπολόγος
Goodenough (1964, σελ. 36), ο οποίος διαφοροποιείται από τον Tylor ως προς το ότι θεωρεί τον πολιτισµό
όχι ως κοινωνική συµπεριφορά, αλλά ως γνώση που προκύπτει από κοινωνική συµπεριφορά:
«Ο πολιτισµός µιας κοινωνίας συνίσταται σε ό,τι πρέπει κανείς να γνωρίζει ή να πιστεύει ώστε να
λειτουργεί µε τρόπο αποδεκτό από τα µέλη µιας κοινωνίας, οποιονδήποτε ρόλο κι αν αποδεχτεί να
διαδραµατίσει. Ο πολιτισµός, όντας κάτι που οι άνθρωποι µαθαίνουν πέρα από τη βιολογική τους
κληρονοµικότητα, θα πρέπει να είναι το τελικό προϊόν µιας µαθησιακής διαδικασίας, δηλαδή η γνώση
µε την ευρεία της έννοια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο πολιτισµός δεν είναι υλικό φαινόµενο, δεν
αποτελείται από πράγµατα, ανθρώπους, συµπεριφορά ή συναισθήµατα. Πρόκειται περισσότερο για
τον τρόπο οργάνωσης όλων αυτών των πραγµάτων»
([Α] society´s culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a
manner acceptable to its members, and do so in any role that they accept for any one of themselves.
Culture, being what people have to learn as distinct from their biological heritage, must consist of the
end product of learning: knowledge, in a more general, if not relative, sense of the term. By this
definition, we should note that culture is not a material phenomenon; it does not consist of things,
people, behavior, or emotions. It is rather an organization of these things […]).
Τον παραπάνω ορισµό επεξεργάστηκε περαιτέρω ο Göhring (1978, σελ. 10) από τη σκοπιά της
διαπολιτισµικής επικοινωνίας, ώστε να διατυπώσει τον εξής, ελαφρώς διαφοροποιηµένο, ορισµό:
«Πολιτισµός είναι οτιδήποτε χρειάζεται ένα άτοµο να γνωρίζει, να κατέχει και να αισθάνεται, ώστε
να είναι σε θέση να κρίνει πότε η συµπεριφορά ενός µέλους µιας κοινωνίας συµφωνεί ή αποκλίνει
από αυτό που απαιτεί ο κοινωνικός του ρόλος, αλλά και να είναι σε θέση το ίδιο το άτοµο να
συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις προσδοκίες της συγκεκριµένης κοινωνίας, εφόσον επιθυµεί κάτι
τέτοιο και δεν είναι πρόθυµο να υποστεί τις συνέπειες µιας αποκλίνουσας συµπεριφοράς»
(Kultur ist all das, was man wissen, beherrschen und empfinden können muss, um beurteilen zu
können, wo sich Einheimische in ihren verschiedenen Rollen erwartungskonform oder abweichend
verhalten, und um sich selbst in der betreffenden Gesellschaft erwartungskonform verhalten zu
können, sofern man dies will und nicht etwa bereit ist, die jeweils aus erwartungswidrigem Verhalten
entstehenden Konsequenzen zu tragen [...]).

Αυτός, τελικά, είναι ο ορισµός ο οποίος έτυχε της µεγαλύτερης αποδοχής στη µεταφρασεολογική
σκέψη, εφόσον βλέπουµε να εµφανίζεται στις µελέτες των Reiß & Vermeer (1984), Holz-Mänttäri (1984),
Vermeer (1986), Snell-Hornby (1988), αλλά και σε αυτές των Nord (1993), Ammann (1995), Lauscher (1998)
και Schmid (2000). Μια από τις πιο πρόσφατες συνεισφορές στην ανάλυση της έννοιας του πολιτισµού για τις
µεταφραστικές σπουδές έγινε από τον Mudersbach (2002), ο οποίος υιοθέτησε µια λειτουργική προσέγγιση,
θεωρώντας πολιτισµό την κοινή και σταθερή λειτουργία που εντοπίζεται σε όλα τα επιµέρους πολιτισµικά
συστήµατα ενός κοινωνικού συνόλου, όπου πολιτισµικό σύστηµα καλείται το σύνολο των οργανωµένων
συµβάσεων που αφορούν ένα συγκεκριµένο τοµέα του κοινωνικού βίου. Η παραπάνω λειτουργία αποσκοπεί
στην απόδοση και διατήρηση ενός κοινού συνεκτικού νοήµατος στα µέλη του συνόλου, µε άλλα λόγια στην
επιβεβαίωση της αίσθησης του «ανήκειν».
Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο ότι η έννοια του πολιτισµού είναι πολύ δύσκολο να
οριοθετηθεί γεωγραφικά. Παρά τη διάχυτη αντίληψη ότι ο πολιτισµός ταυτίζεται µε µια γεωγραφικά ορισµένη
εθνική κοινότητα, η σύγχρονη πολιτισµική θεωρία, ξεπερνώντας τις βικτωριανές και µοντερνιστικές
αντιλήψεις περί οµοιογενών εθνών-κρατών, υποστηρίζει ότι το σύνολο ανθρώπων εντός του οποίου
εµφανίζεται ένα σχετικά διακριτό σύνολο πολιτισµικών χαρακτηριστικών ονοµάζεται µεν γενικώς και
αορίστως κοινωνία ή κοινότητα, χωρίς ωστόσο να µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, αριθµητικά και
γεωγραφικά. Για παράδειγµα, είναι σήµερα αδύνατο να θεωρήσουµε ότι όλοι οι κάτοικοι µιας χώρας
ενστερνίζονται τους ίδιους ακριβώς τρόπους συµπεριφοράς και τις ίδιες πολιτισµικές αντιλήψεις, παρά το
γεγονός ότι θεωρούνται µέλη της ίδιας εθνικής οµάδας. Κατά τον ίδιο τρόπο, ακόµα και σε µια µικρή
κοινωνική οµάδα, π.χ. σε µια πόλη ή σε ένα χωριό, παρατηρούµε µεν κοινές πολιτισµικές πρακτικές, αλλά και
πολλές, και κάποτε πολύ οξυµένες, διαφορές σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής οµάδας.
Παράλληλα, όµως συµβαίνει να διακρίνουµε κοινές πολιτισµικές αντιλήψεις σε ανθρώπους που κατοικούν σε
διαφορετικές χώρες ή ηπείρους (παγκοσµιοποίηση). Αυτά συµβαίνουν διότι οι άνθρωποι ανήκουν (ή
επιθυµούν να ανήκουν) ταυτόχρονα σε πολλές πολιτισµικές οµάδες, ανάλογα µε τις αντιλήψεις που
διαµορφώνουν λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο µεγάλωσαν και των προσωπικών τους εµπειριών και
αναγκών, φτάνοντας µάλιστα στο σηµείο να διαµορφώνει ο καθένας ακόµα και τον προσωπικό, ξεχωριστό
του πολιτισµό, φαινόµενο το οποίο πρόσφατα ξεκίνησε να αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής έρευνας και
στη λογοτεχνία και τη µεταφραστική θεωρία (βλ., µεταξύ άλλων, Vermeer 1986, Mudersbach 2002, Attridge
2004, Floros 2006).

3.1.1.2. Η έννοια της διαµεσολάβησης
Παραδοσιακά, στις µεταφραστικές σπουδές γινόταν λόγος για διαπολιτισµική επικοινωνία, υπό την έννοια ότι
η µετάφραση ενός κειµένου αφενός δεν σηµαίνει µόνο µεταφορά γλωσσικών στοιχείων αλλά και µεταφορά
πολιτισµικών στοιχείων (βλ. εισαγωγικά σχόλια ενότητας 3.1 παραπάνω), αφετέρου συµβάλει στη νοερή
επαφή και επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων. Πρόσφατα, ωστόσο, η συζήτηση γίνεται
στη βάση διαφορετικής ορολογίας. Αντί της διαπολιτισµικής επικοινωνίας προκρίνεται πλέον ο όρος
πολιτισµική διαµεσολάβηση. Ποιοι είναι, όµως, οι λόγοι για αυτήν την αλλαγή;
Καταρχάς, ο όρος διαµεσολάβηση υιοθετήθηκε στα ελληνικά ως αντίστοιχος των όρων mediation και
médiation από τα αγγλικά και τα γαλλικά αντίστοιχα. Οι όροι επαφή και επικοινωνία κυρίως δηλώνουν
κατάσταση, κάτι το µάλλον στατικό. Αντίθετα, ο όρος διαµεσολάβηση δηλώνει διαδικασία, ενέργεια και µέσο,
και µε αυτόν τον τρόπο αντικατοπτρίζει την αντίληψη ότι στη µετάφραση η επικοινωνία µεταξύ δύο
διαφορετικών µερών (µεταξύ του κειµένου-πηγής και του κειµένου-στόχος και µέσω αυτών µεταξύ των δύο
διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων) διενεργείται µέσω ενός τρίτου µέρους, το οποίο επιχειρεί να γεφυρώσει,
να µετριάσει, ίσως και να επιλύσει τις πολιτισµικές, ιδεολογικές και αφηγηµατικές διαφορές µεταξύ των δύο,
πάντοτε µε σκοπό την αποφυγή επικίνδυνων παρανοήσεων, και όχι την καθαυτό διαπραγµάτευση µεταξύ
τους. Το τρίτο αυτό µέρος είναι οι µεταφραστές (και οι διερµηνείς). Η αντίληψη αυτή δεν ήταν ανέκαθεν
αυτονόητη στις µεταφραστικές σπουδές. Για πολύ µακρύ χρονικό διάστηµα οι µεταφραστές τοποθετούνταν
µεν, µάλλον αορίστως και ασαφώς, µεταξύ των δύο µερών, αλλά θεωρούνταν ή ιδεατά εκλαµβάνονταν ως
ουδέτεροι, χωρίς δηλαδή να ασκούν οποιαδήποτε άλλη σηµαίνουσα επιρροή πάνω στο µεταφραστικό
γεγονός, πέρα από το να επιχειρούν τη (µάλλον αδύνατη) ακρίβεια της µεταφοράς των γλωσσικών στοιχείων.
Ωστόσο, η συνειδητοποίηση των πολιτισµικών διαφορών µεταξύ των γλωσσών και των ηθικών
ζητηµάτων που εγείρουν οι διαφορές αυτές, οδήγησε στην αντίστοιχη συνειδητοποίηση ότι το µέχρι πρότινος
ασαφές και αόριστο µεσοδιάστηµα, µέσα στο οποίο κινούνται οι µεταφραστές, δεν αποτελεί πεδίο ουδέτερης
στάσης και απλής µεταφοράς µηνυµάτων. Αντίθετα, είναι ένα πεδίο έντονου προβληµατισµού, σύγκρουσης

λόγου, οριζόντων και ιδεολογιών, καθώς και µεγάλης ευθύνης εκ µέρους των µεταφραστών, οι οποίοι ούτε
µπορούν να παραµένουν πάντα ουδέτεροι ούτε και να αδιαφορούν για την ευθύνη που προκύπτει. Το έργο
του Bhabha (1994) για το ταραγµένο τρίτο διάστηµα διαπραγµάτευσης µεταξύ των δύο πεδίων λόγου, του
Bakhtin (1986) για την πολυφωνία και την ετερογλωσσία, της Kristeva (1980) για τη διακειµενικότητα και της
Spivak (2000) για τη µετάφραση ως πολιτική και ηθική στάση και πράξη, κυρίως εντός του µεταµοντέρνου
και µετα-αποικιακού παραδείγµατος, κατατάσσονται ανάµεσα στα πλέον ενδεικτικά για τη συνεισφορά τους
σε αυτήν τη συνειδητοποίηση και οδήγησαν σύντοµα σε µια αναθεώρηση του ρόλου των µεταφραστών, όχι
πλέον ως απλών διακοµιστών γλωσσικών µηνυµάτων, αλλά ως ενεργών παραγόντων που λειτουργούν και οι
ίδιοι ως φίλτρα και αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη διαδικασία της (δια)πολιτισµικής επαφής και
επικοινωνίας. Τούτο αποτυπώνεται έντονα στη σύγχρονη µεταφρασεολογική σκέψη, µεταξύ άλλων στις
µελέτες των Wolf (2000), Baker (2006), Tymoczko (2007), Maier (2007), Bachelor (2008), και Milton &
Bandia (2009). Ο ρόλος των µεταφραστών και διερµηνέων ως ενεργών µεσολαβητών για την αµοιβαία
κατανόηση αναδείχθηκε κυρίως σε περιστάσεις συγκρούσεων µε την ευρύτερη έννοια, από τις ανακρίσεις σε
ζώνες πολέµου µέχρι την απόδοση ξένων πολιτικών και δηµοσιογραφικών κειµένων που θίγουν ευαίσθητα
εθνικά ή κοινωνικά θέµατα. Ένα κοντινό µας παράδειγµα είναι η µετάφραση ξένων κειµένων σχετικών µε
πτυχές του κυπριακού ζητήµατος, ιδιαίτερα όπου ο οµιλητής κάθε άλλο παρά συµµερίζεται τις απόψεις και
τον τρόπο θέασης της ελληνοκυπριακής πλευράς ή την επίσηµη στάση της Κυπριακής Δηµοκρατίας (βλ. και
Floros 2011).
Η αναγκαιότητα της έννοιας της διαµεσολάβησης καθίσταται ακόµα πιο εµφανής στις περιπτώσεις
εκείνες που απαιτείται µετάφραση ή διερµηνεία για κοινωνικούς σκοπούς, όπως π.χ. στις περιπτώσεις
υποδοχής µεταναστών ή αιτούντων ασύλου, στα αστυνοµικά τµήµατα, δικαστήρια, νοσοκοµεία ή άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες, για αιτούντες ασύλου ή πολίτες που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, και
σε περιπτώσεις που η χώρα υποδοχής συχνά αδυνατεί να αντιληφθεί τις πολιτισµικά διαφορετικές
συµπεριφορές των ανθρώπων αυτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι µεταφραστές και οι διερµηνείς καλούνται να
µεσολαβήσουν, για να γεφυρώσουν πολιτισµικά κενά κατανόησης πέρα από το πρόβληµα της απόδοσης
λόγου στην άλλη γλώσσα. Η µετάφραση και η διερµηνεία για κοινωνικούς σκοπούς αποτελούν έναν σχετικά
παραµεληµένο τοµέα, που όµως ανακτά γρήγορα έδαφος στις µεταφραστικές σπουδές τα τελευταία χρόνια.
Συνοψίζοντας, η έννοια της πολιτισµικής διαµεσολάβησης φαίνεται δικαίως να αντικαθιστά την έννοια της
διαπολιτισµικής επικοινωνίας, καθώς οι σύγχρονες µεταφρασεολογικές αντιλήψεις περί των απαραίτητων
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των µεταφραστών και διερµηνέων προβλέπουν όχι απλά τη γνώση πολιτισµικών
στοιχείων και διαφορών, αλλά την ικανότητα για υπεύθυνη ενέργεια στη βάση της διαπολιτισµικής γνώσης.

3.1.1.3. Αντιστοιχία και ισοδυναµία
Η διάκριση µεταξύ των εννοιών της αντιστοιχίας και της ισοδυναµίας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο
της πολιτισµικής προσέγγισης στη µετάφραση. Ο όρος αντιστοιχία αποδίδει τους ξένους όρους
correspondence (αγγλικά), correspondance (γαλλικά), και Korrespondenz (γερµανικά), ενώ ο όρος
ισοδυναµία αποδίδει τους όρους equivalence (αγγλικά), équivalence (γαλλικά) και Äquivalenz (γερµανικά). Η
σύγχρονη µεταφρασεολογία, όπως κατέστη σαφές και στα πρώτα κεφάλαια του εγχειριδίου, χρησιµοποιεί
κυρίως την έννοια της ισοδυναµίας (και όχι της αντιστοιχίας), για να εκφράσει τη σχέση που δηµιουργείται
µεταξύ στοιχείων του πρωτοτύπου και στοιχείων του µεταφράσµατος, µια σχέση που δεν είναι πάντοτε και
αναγκαστικά σχέση απόλυτης οµοιότητας ή ακρίβειας. Ωστόσο, οι δύο έννοιες αποτελούν ακόµα αντικείµενο
συζήτησης στις µεταφραστικές σπουδές και δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο να χρησιµοποιούνται ως
συνώνυµοι όροι, αν και δεν είναι. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση µεταξύ τους, ώστε να
διαπιστώσουµε πώς θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο κάθε ένας.
Ο όρος αντιστοιχία χρησιµοποιήθηκε από την αντιπαραβολική (ή συγκριτική) γλωσσολογία, η οποία
ασχολείται µε τη σύγκριση γλωσσών και εντοπίζει οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τους, είτε λεξιλογικέςσηµασιολογικές είτε (µορφο)συντακτικές. Η αντιπαραβολική γλωσσολογία εξετάζει τη γλώσσα ως (δοµικό)
σύστηµα στοιχείων και κανόνων. Δεν εξετάζει τον εκφερόµενο λόγο, δηλαδή τον λόγο, έτσι όπως αυτός
χρησιµοποιείται στην πραγµατικότητα, στα γραπτά ή προφορικά κείµενα. Η εξέταση της γλώσσας ως
συστήµατος ονοµάστηκε από τον Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure (βλ. 2002) επίπεδο langue, και
αντιδιαστέλλεται µε το επίπεδο parole, το οποίο αναφέρεται στο επίπεδο της οµιλίας, της χρήσης, δηλαδή,
της γλώσσας στα πραγµατικά κείµενα. Συνεπώς, µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο langue και το
επίπεδο parole είναι ότι στο πρώτο, η γλώσσα και τα στοιχεία της εξετάζονται ανεξάρτητα από το συγκείµενό
τους, ενώ στο δεύτερο, η γλώσσα εξετάζεται εντός και σε συνάρτηση µε το συγκείµενο και το περικείµενο

(context). Είναι φανερό ότι η µετάφραση κινείται στο δεύτερο αυτό επίπεδο, το επίπεδο της οµιλίας, εφόσον
έχει να κάνει µε πραγµατικό εκφερόµενο λόγο, και όχι απλώς µε τη γλώσσα ως σύστηµα. Για να κατανοηθεί
καλύτερα η διαφορά ανάµεσα στα δύο επίπεδα, αρκεί να δούµε τα παρακάτω απλά παραδείγµατα:
•

•

Η αγγλική λέξη “cat”: Η αντιπαραβολική γλωσσολογία ορίζει ως αντίστοιχή της στα ελληνικά,
στο επίπεδο langue (της γλώσσας ως σύστηµατος, ανεξάρτητα από το συγκείµενο), τη λέξη
«γάτα». Όµως, για την έκφραση “It’s raining cats and dogs” στο επίπεδο parole (της χρήσης
εντός συγκειµένου), ενώ η αντιπαραβολική γλωσσολογία δεν ορίζει αντίστοιχη έκφραση
(λεξιλογικά και συντακτικά), για τη µετάφραση αναγνωρίζεται ως πιθανό ισοδύναµο η έκφραση
«Βρέχει καρεκλοπόδαρα».
Η αγγλική παροιµία “Once beaten, twice shy”: Η αντιπαραβολική γλωσσολογία δεν ορίζει
αντίστοιχή της στα ελληνικά στο επίπεδο langue (της γλώσσας ως σύστηµα, ανεξάρτητα από το
συγκείµενο), ενώ για τη µετάφραση αναγνωρίζεται ως πιθανό ισοδύναµο η παροιµία «Όποιος
καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι».

Από τα παραπάνω συνάγεται άµεσα γιατί η µετάφραση χρησιµοποιεί την έννοια της ισοδυναµίας.
Αυτό που επίσης συνάγεται είναι η σπουδαιότητα της έννοιας αυτής για τα πολιτισµικά στοιχεία στη
µετάφραση, από τη στιγµή που οι πολιτισµικές διαφορές µεταξύ των γλωσσών είναι µάλλον ο κανόνας, παρά
η εξαίρεση. Η έννοια της ισοδυναµίας επιτρέπει την επιλογή σηµασιολογικά και συντακτικά ανόµοιων
στοιχείων στο µετάφρασµα για την απόδοση στοιχείων του πρωτοτύπου, τα οποία όµως λειτουργούν µε
παρόµοιο τρόπο. Έτσι, στα παραπάνω παραδείγµατα, τα πιθανά ισοδύναµα, αν και ανόµοια µε τα πρωτότυπα,
λειτουργούν σχεδόν το ίδιο µε τις πρωτότυπες εκφράσεις και οδηγούν στο ίδιο νόηµα. Στην ενότητα για τις
µεθοδολογικές πτυχές της πολιτισµικής µετάφρασης παρακάτω (βλ. ενότητα 3.2) θα παρουσιαστούν διάφορες
στρατηγικές και τεχνικές απόδοσης σε περιπτώσεις πολιτισµικών διαφορών.
Η ισοδυναµία δεν είναι ποτέ προκαθορισµένη (όπως η αντιστοιχία), αλλά αποφασίζεται από τους
µεταφραστές ανά κείµενο και ανά περίπτωση, µε συνεκτίµηση πολλών παραγόντων, όπως το νόηµα, το ύφος
του κειµένου, οι νόρµες, οι προσδοκίες του κοινού κ.ά. Αυτός είναι και ο λόγος που µπορούν να υπάρξουν
περισσότερα του ενός ισοδύναµα για κάθε περίπτωση. Είναι δε σηµαντικό η επιλογή ισοδύναµων στοιχείων
να γίνεται πάντοτε σε σχέση µε κάποιο κριτήριο, που ο εκάστοτε µεταφραστής αξιολογεί ως ιεραρχικά
ανώτερο σε κάθε περίπτωση. Τέτοια κριτήρια µπορούν να είναι το νόηµα, η σηµασία, η συνυποδήλωση (ή
συνδήλωση), η αισθητική µορφή κ.ά. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί, ότι η έννοια της ισοδυναµίας δεν
υποκαθιστά πάντοτε την έννοια της αντιστοιχίας στη µετάφραση. Η έννοια της αντιστοιχίας διατηρεί τη
χρησιµότητά της, π.χ. στην περίπτωση της µετάφρασης εξειδικευµένων τεχνικών όρων. Η ορολογία (ως
επιστήµη) θέτει ανάµεσα στις πρώτες προτεραιότητές της τη σηµασιολογική ακρίβεια της απόδοσης των
όρων σε άλλες γλώσσες, ώστε να υπάρχει ενιαία και οµοιογενής αποτύπωση και κατανόηση των τεχνικών
όρων και εννοιών, ανεξάρτητα από γλώσσα και συγκείµενο. Για τον λόγο αυτό, στη µετάφραση ειδικών
κειµένων συχνά βασιζόµαστε στην έννοια της αντιστοιχίας για την εύρεση του κατάλληλου όρου σε µια άλλη
γλώσσα.2

3.1.1.4. Κειµενικός τύπος και κειµενικό είδος
Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία για τη µελέτη των κειµένων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό
επίπεδο, είναι η τυπολογία τους. Σε κάθε επιστήµη που έχει ως αντικείµενό της είτε τη θεωρητική εξέταση,
είτε τη χρηστική επεξεργασία, είτε τη µεταφορά κειµένων σε άλλη γλώσσα, η τυπολογία των κειµένων
προσφέρει ένα σηµαντικό εργαλείο κατανόησης της δοµής, του περιεχοµένου τους και της λειτουργίας τους
αλλά και συστηµατικότερης πρακτικής ενασχόλησης µε αυτά. Ωστόσο, οι ανάγκες κάθε επιστήµης µπορεί να
είναι διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, η τυπολογία των κειµένων, που υιοθετείται από µία συγκεκριµένη
επιστήµη, οφείλει πρωτίστως να εξυπηρετεί τις ανάγκες της.
Στη µεταφρασεολογία έχει παραδοσιακά υιοθετηθεί η τυπολογία της Reiß (1976), η οποία διακρίνει
τέσσερεις κειµενικούς τύπους (βλ., αναλυτικότερα, το κεφάλαιο 2 του παρόντος συγγράµµατος), ενώ οι πιο
πρόσφατες εξελίξεις κάνουν λόγο για κειµενικά είδη, για τα χαρακτηριστικά τους και τη σηµασία αυτών των
χαρακτηριστικών στο µεταφραστικό γεγονός. Ποια είναι όµως η διαφορά ανάµεσα στους δύο όρους και γιατί
2

Αναλυτικότερη παρουσίαση της έννοιας της ισοδυναµίας γίνεται στις µελέτες των Kenny (2009) και Νενοπούλου
(2001). Επίσης, για λεπτοµερέστερη γλωσσολογική ανάλυση της έννοιας βλ. Κεφάλαιο 2.

είναι αναγκαία η χρήση και των δύο στη µεταφρασεολογία; Ο όρος κειµενικός τύπος αποδίδει τους όρους text
type (αγγλικά), type de texte (γαλλικά), και Texttyp (γερµανικά). Με τον όρο αυτό εννοούµε µια ευρεία
κατηγορία κειµένων, τα οποία εµφανίζουν κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά, µε την έννοια ότι η γλώσσα
των κειµένων αυτών λειτουργεί σε γενικές γραµµές µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι, ο κειµενικός τύπος των
πληροφοριακών κειµένων (informative text type) είναι µια κατηγορία που περιλαµβάνει κείµενα, των οποίων
η γλώσσα εξυπηρετεί την πληροφοριακή (informative) ή αναφορική (referential) λειτουργία, όπως π.χ. τα
εγχειρίδια, τις οικονοµικές αναλύσεις, τις οδηγίες συναρµολόγησης κ.ο.κ. Με ανάλογο τρόπο ορίζονται και οι
υπόλοιποι τρεις βασικοί κειµενικοί τύποι. Ο όρος κειµενικό είδος αποδίδει τους όρους genre (αγγλικά και
γαλλικά), text variety (αγγλικά), και Textsorte (γερµανικά). Είναι απότοκο της αποκαλούµενης θεωρίας των
κειµενικών ειδών (genre theory), που αναπτύχθηκε στην αγγλόφωνη κειµενογλωσσολογία (Αυστραλία,
Αγγλία, ΗΠΑ) µέσω της θεωρητικής παράδοσης που δηµιουργήθηκε από τους Halliday & Hasan (1991). Η
θεωρία αυτή προέκυψε ως αναγνώριση της ανάγκης να µελετώνται τα κείµενα ως αυτόνοµες µονάδες και ως
γνωστικά προϊόντα κοινωνικών και πολιτισµικών συµβάσεων µιας συγκεκριµένης επικοινωνιακής περίστασης,
προϊόντα τα οποία κωδικοποιούν τις συµβάσεις αυτές και αναγνωρίζονται από τα µέλη µιας πολιτισµικής
κοινότητας, τόσο ως προς τη µορφή και τη δοµή τους όσο και ως προς τους τρόπους κατανόησης και χρήσης
τους. Με την έννοια του κειµενικού είδους το ενδιαφέρον µετατοπίστηκε από τις γενικές και ευρείες
κατηγορίες (τύποι) προς τα ίδια τα κείµενα. Για παράδειγµα, θεωρήθηκε πιο ενδιαφέρον και χρήσιµο να
µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο κωδικοποιείται η επικοινωνιακή περίσταση της συγγραφής µιας επίσηµης
επιστολής, ενός κειµένου µε οδηγίες χρήσης µιας ηλεκτρικής συσκευής, ενός ποιήµατος, ενός δοκιµίου ή ενός
ταξιδιωτικού οδηγού, παρά η ευρύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε ένα από αυτά. Οπότε, η
έννοια του κειµενικού είδους καταρχάς αποστασιοποιήθηκε από την έννοια του κειµενικού τύπου και σταδιακά
την εκτόπισε από το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, σε σηµείο µάλιστα που κάποιες φορές θεωρήθηκε ότι
κειµενικός τύπος και κειµενικό είδος είναι έννοιες ταυτόσηµες.
Είναι αλήθεια ότι το κειµενικό είδος αποτελεί στην ουσία ένα αποτύπωµα πολιτισµικής πρακτικής,
καθώς και ένα εργαλείο µε το οποίο µπορούµε να διερευνήσουµε τις πολιτισµικές νόρµες που προτιµώνται
σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση από τους χρήστες µιας γλώσσας (πέρα από τις αµιγώς γλωσσικές νόρµες).
Επίσης, προσφέρει ένα µέτρο σύγκρισης µεταξύ γλωσσών, καθώς οι διάφορες γλώσσες και πολιτισµικές
κοινότητες συχνά δεν κωδικοποιούν την ίδια επικοινωνιακή περίσταση µε τα ίδια γλωσσικά µέσα. Για
παράδειγµα, υπάρχει διαφορά ανάµεσα στους τρόπους µε τους οποίους διατυπώνεται µια παράκληση σε ένα
επίσηµο γράµµα στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ελληνικά. Επίσης, υπάρχει διαφορά ανάµεσα στον
τρόπο σύνταξης ενός εταιρικού καταστατικού στα αγγλικά και ενός αντίστοιχου στα ελληνικά, παρότι και τα
δύο ανήκουν στην ίδια επικοινωνιακή περίσταση και στον ίδιο κειµενικό τύπο. Καθίσταται, εποµένως, σαφές,
ότι για τη µετάφραση η έννοια του κειµενικού είδους είναι πολύ σηµαντική (βλ. και Schäffner 2002), γιατί
προσφέρει πρόσβαση όχι µόνο στις πολιτισµικές συµβάσεις µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, αλλά και
στους τρόπους µε τους οποίους δηµιουργούνται, αξιολογούνται και µεταλλάσσονται οι πολιτισµικές νόρµες,
τόσο εντός της ίδιας γλώσσας όσο και ανάµεσα στις γλώσσες. Τούτο αναγνωρίστηκε στη µεταφρασεολογία
αρκετά νωρίς και ακολουθήθηκαν οι εξελίξεις της κειµενογλωσσολογίας και της θεωρίας των κειµενικών
ειδών στη διατύπωση µοντέλων ανάλυσης κειµένου προς µετάφραση (βλ. κυρίως House 1997). Επίσης, πολύ
σηµαντική είναι η έκδοση σχετικού συλλογικού τόµου από την Trosborg (1997), όπου τίθενται πολλά και
ενδιαφέροντα ζητήµατα σχετικά µε την έννοια του κειµενικού είδους στις µεταφραστικές σπουδές.
Οφείλουµε, τέλος, να αναγνωρίσουµε ότι η γερµανόφωνη µεταφρασεολογία είχε αναγνωρίσει από
πολύ νωρίτερα τη σχέση που υφίσταται ανάµεσα σε κειµενικό τύπο και κειµενικό είδος, θεωρώντας ότι κάθε
κειµενικός τύπος κατηγοριοποιείται περαιτέρω σε κειµενικά είδη. Θα ήταν χρήσιµο να διατηρήσουµε αυτήν
την αντίληψη, καθώς πέρα από τη σηµασία και τις διαφορές που εµφανίζουν µεταξύ τους τα κειµενικά είδη,
είναι αδιαµφισβήτητο ότι εµφανίζουν και λειτουργικές οµοιότητες µεταξύ τους, πράγµα που τους επιτρέπει να
κατηγοριοποιηθούν σε ευρύτερες οµάδες (βλ. και παραπάνω, όπου αναλύεται ή έννοια του κειµενικού τύπου).
Εξίσου, όµως, σηµαντικό είναι να αναγνωρίσουµε ότι αυτή η οµαδοποίηση δεν είναι πάντοτε σαφής και
ακριβής, διότι πάρα πολλά κειµενικά είδη λειτουργούν ταυτόχρονα µε δύο και περισσότερους τρόπους, άρα
εµπεριέχουν δύο ή και τις τρεις από τις λειτουργίες που αναφέρει η Reiß για κάθε κειµενικό τύπο. Μια πολύ
εύστοχη απεικόνιση του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα κειµενικά είδη σε σχέση µε
τους κειµενικούς τύπους προσφέρεται από τον Chesterman (1989, σελ. 105) (που βασίστηκε σε σχέδιο που
είχε παρουσιαστεί από τον Roland Freihoff). Στο µοντέλο του Chesterman που απεικονίζεται στο Σχήµα 3.1
παρακάτω (και εδώ σε προσωρινή προσαρµογή στα Ελληνικά), τα κειµενικά είδη κινούνται µέσα σε ένα
τριγωνικό πλαίσιο που δηµιουργείται από τους τρεις κυριότερους κειµενικούς τύπους ως πόλους του

πλαισίου, και τοποθετούνται σε συγκεκριµένα σηµεία του πλαισίου αυτού, ώστε να φανερώνουν ποιόν ή
ποιούς κειµενικούς τύπους πλησιάζουν περισσότερο, ανάλογα µε το πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα.

Σχήµα 3.1. Κειµενικοί τύποι και κειµενικά είδη κατά Chesterman (1989).

Έτσι, π.χ. το είδος της σάτιρας (satire) τοποθετείται ακριβώς ανάµεσα στον εκφραστικό (expressive)
και τον λειτουργικό (operative), και µακριά από τον πληροφοριακό (informative) κειµενικό τύπο, διότι η
σάτιρα έχει τόσο εκφραστική όσο και κλητική λειτουργία αλλά πολύ λιγότερo πληροφοριακή. Αντίθετα, π.χ. η
βιογραφία (biography) ως λογοτεχνικό είδος τοποθετείται ανάµεσα στον εκφραστικό και πληροφοριακό τύπο
(µάλιστα πιο κοντά στον πρώτο) και µακριά από τον λειτουργικό τύπο, ενώ π.χ. το τουριστικό φυλλάδιο
(tourist brochure) τοποθετείται εύστοχα στο κέντρο του τριγωνικού πλαισίου, γιατί περιέχει στοιχεία από
όλους τους κειµενικούς τύπους.

3.1.1.5. Μικροδοµή και µακροδοµή
Από µεθοδολογικής πλευράς, στις µεταφραστικές σπουδές έχουν υιοθετηθεί δύο ειδών προσεγγίσεις στη
µελέτη των πολιτισµικών στοιχείων και παραµέτρων ενός κειµένου: οι µικροδοµικές και οι µακροδοµικές.
Για την καλύτερη κατανόηση των προσεγγίσεων αυτών στην ενότητα όπου θα συζητηθούν οι µεθοδολογικές
πτυχές της πολιτισµικής προσέγγισης (βλ. ενότητα 3.2 παρακάτω), θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ο τρόπος
µε τον οποίο εννοούµε τη µικροδοµή και τη µακροδοµή ενός κειµένου.
Οι µικροδοµικές προσεγγίσεις εστιάζουν κυρίως στο λεξιλογικό επίπεδο του κειµένου, εντοπίζοντας
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες που λαµβάνουν τη µορφή λέξεων, εκφράσεων (παγιωµένων ή µη), συντακτικών
δοµών και άλλων υφολογικών στοιχείων. Εποµένως, η µικροδοµή ενός κειµένου αφορά µεµονωµένα
λεξιλογικά, εκφραστικά και συντακτικά στοιχεία και συνήθως περιορίζεται σε στοιχεία µε έκταση όχι
µεγαλύτερη από µια πρόταση ή περίοδο του εκάστοτε κειµένου. Έτσι, η µικροδοµή αφορά, π.χ. ουσιαστικά
και κύρια ονόµατα, τίτλους θεσµών, παροιµίες, µεταφορές, ιδιωµατισµούς, ιδιαίτερες γραµµατικές µορφές
και συντακτικές δοµές κ.ο.κ. Αντίθετα, οι µακροδοµικές προσεγγίσεις εστιάζουν στην ολότητα του κειµένου
και ασχολούνται µε την πολιτισµική µορφή που λαµβάνει ένα κείµενο, δηλαδή µε µια αφηρηµένη ολιστική
θεώρηση, µέσω της οποίας περιγράφεται το πώς διαµορφώνεται το κείµενο ως ολότητα. Αυτού του είδους η
ολιστική θεώρηση ονοµάζεται Gestalt (από τα Γερµανικά) και περιγράφει το κείµενο ως ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα, του οποίου τα επιµέρους τµήµατα είναι δυσδιάκριτα. Για να επιχειρήσουµε να κάνουµε λίγο πιο
συγκεκριµένη αυτήν την αφηρηµένη θεώρηση, µπορούµε να πούµε ότι η µακροδοµή ενός κειµένου αφορά
όλα εκείνα τα στοιχεία που φανερώνουν κειµενικό είδος, λειτουργία του κειµένου, πολιτισµικές συµβάσεις,
ιδεολογία, ηθικές πτυχές κ.ο.κ. και εκτείνονται σε όλο το κείµενο, δηλαδή πέρα από τα όρια µιας απλής
πρότασης.

Είναι σηµαντικό να δεχτούµε ότι και οι δύο προσεγγίσεις είναι απαραίτητες στην ανάλυση ενός
κειµένου. Αφενός δεν µπορούµε να περιοριζόµαστε µόνο στην ανάλυση επιµέρους λέξεων και εκφράσεων,
αλλά να επιχειρούµε να δούµε τη συνολική εικόνα που «εκπέµπει» ένα κείµενο, αφετέρου δεν µπορούµε να
εστιάζουµε αποκλειστικά στη συνολική εικόνα, εφόσον η εικόνα αυτή εν τέλει θα δηµιουργηθεί µέσω των
επιµέρους χαρακτηριστικών του κειµένου σε ένα µεταφραστικό γεγονός. Με άλλα λόγια, η µικροδοµή και η
µακροδοµή ενός κειµένου είναι έννοιες αλληλοσυµπληρούµενες και πρέπει να εξετάζονται παράλληλα (βλ.
και Floros 2005). Ένα εύστοχο παράδειγµα διαφοράς µεταξύ επιµέρους χαρακτηριστικών και συνολικής
εικόνας είναι τα ανέκδοτα. Ενώ τα µικροδοµικά χαρακτηριστικά τους περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων
χρονικότητα, εκφράσεις καθοµιλουµένης κ.λπ., η συνολική εικόνα που «εκπέµπουν» είναι η δηµιουργία
γέλιου και αστείου και όχι η απλή αφήγηση (µακροδοµή).

3.1.2. Σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της πολιτισµικής προσέγγισης
Η ιστορική ανασκόπηση αποτελεί ένα βολικό µεθοδολογικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας σειράς
θεωριών και προσεγγίσεων σε ένα φαινόµενο, διότι η χρονική ακολουθία διευκολύνει τη δηµιουργία µιας
λογικής συνέχειας και κατ’ επέκταση την κατανόηση των πτυχών ενός φαινοµένου. Στην περίπτωση της
µεταφρασεολογίας γενικότερα, και της πολιτισµικής προσέγγισης ειδικότερα, η ιστορική ανασκόπηση δεν
είναι όµως εύκολο εγχείρηµα, καθώς α) δεν πρόκειται για αµιγώς ιστορικά γεγονότα, άρα δεν είναι δυνατόν
να καταγραφεί µε απόλυτη ακρίβεια το πότε εµφανίστηκε κάθε θεωρία ή προσέγγιση, και β) δεν είναι εύκολη
η διαπίστωση της ιστορικής αλληλεξάρτησης των επιµέρους προσεγγίσεων ούτε και η διαπίστωση των
παραµέτρων και αιτίων που οδήγησαν στην ανάπτυξή τους. Ωστόσο, παρά τις αντικειµενικές ιστοριογραφικές
δυσκολίες, θα επιχειρηθεί µια ιστορική ανασκόπηση κατά προσέγγιση µε χρονολογικό γνώµονα, µόνο και
µόνο µε σκοπό να αποκτηθεί µια συνολική εικόνα αυτού που αποκαλούµε πολιτισµική προσέγγιση στη
µετάφραση. Πριν προχωρήσουµε στην αποτύπωση, είναι χρήσιµο να διασαφηνιστεί εν συντοµία η διαφορά
µεταξύ θεωρίας και θεωρητικής προσέγγισης. Με τον όρο θεωρία υπονοείται µια συνολική εξέταση ενός
φαινοµένου και των πτυχών του, και η κατασκευή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ιδεών που επιχειρούν να
ερµηνεύσουν ένα φαινόµενο ή ένα ζήτηµα. Με τον όρο θεωρητική προσέγγιση υπονοείται η χρήση µιας
θεωρίας για την περιγραφή και ερµηνεία ενός επιµέρους προβλήµατος ή φαινοµένου. Τόσο η θεωρία όσο και
η θεωρητική προσέγγιση µπορούν να οδηγήσουν στην κατασκευή ενός µοντέλου, το οποίο επιχειρεί να
αποτυπώσει µε αφηρηµένο τρόπο τις κύριες πτυχές ενός ζητήµατος, αλλά και να αποτελέσει ένα πρότυπο
προσέγγισης ανάλογων ζητηµάτων ή προβληµάτων.

3.1.2.1. Απαρχές της πολιτισµικής προσέγγισης
Η συστηµατική εξέταση πολιτισµικών ζητηµάτων στη θεωρία και την πρακτική της µετάφρασης δεν είναι
κάτι που ξεκίνησε ξαφνικά ή εκ του µηδενός. Ήδη από τη δεκαετία του 1950 γίνεται µνεία στην πολιτισµική
διάσταση των µικροδοµικών στοιχείων των κειµένων από τους Γάλλους Vinay & Darbelnet (1958), οι οποίοι
αναφέρονται στις γλωσσικές και πολιτισµικές διαφορές µεταξύ αγγλικών και γαλλικών και αναλύουν τρόπους
επίλυσής τους στο επίπεδο λέξεων και εκφράσεων (βλ. ενότητα 3.2 παρακάτω). Ιδιαίτερα, µάλιστα, για τη
λογοτεχνική µετάφραση, ένα από τα πρώτα έργα που αναφέρεται στην πολιτισµική διάσταση των κειµένων
και στην ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η διάσταση αυτή κατά τη µετάφραση είναι το έργο του Τσέχου Jiří
Levý για την τέχνη της λογοτεχνικής µετάφρασης, το 1963 (πρωτότυπος τίτλος: Uměni překladu), ένα έργο
που κατά γενικά οµολογία αποτέλεσε πρόδροµο σηµαντικών εξελίξεων στη µεταφρασεολογία. Το 1964, ένα
άλλο πρωτοποριακό έργο, εκείνο του Eugene Nida, περιγράφει τη γλώσσα ως συστατικό στοιχείο του
πολιτισµού και τις λέξεις ως σύµβολα πολιτισµικών φαινοµένων, µε εµφανείς επιρροές από την επιστήµη της
εθνογραφίας (ή ανθρωπολογίας), η οποία τύγχανε ιδιαίτερης άνθισης στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα. Την
ίδια περίπου εποχή, τη δεκαετία του 1960 και του 1970, εµφανίζεται η αποκαλούµενη Σχολή της Λειψίας
(Leipziger Schule/Leipzig School), η οποία πολύ σύντοµα αποκτά διεθνή αναγνώριση. Το θεωρητικό αυτό
κίνηµα εκπροσωπείται από τους Otto Kade, Gert Jäger και Albrecht Neubert, εκδότες του περιοδικού
Fremdsprachen (Ξένες Γλώσσες), οι οποίοι πρωτοπόρησαν στη σύγχρονη µεταφρασεολογία, µιλώντας για τις
επικοινωνιακές και περιστασιακές (situation) παραµέτρους τις µετάφρασης, άποψη που εκείνη την εποχή ήταν
νεωτερική και επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τις µετέπειτα λειτουργικές θεωρίες της µετάφρασης, που
εµφανίστηκαν τη δεκαετία του 1970 και 1980. Αν και φαινοµενικά οι παραπάνω παράµετροι δεν αναφέρονται
αµιγώς σε πολιτισµικά στοιχεία, ωστόσο η συνειδητοποίηση της εξάρτησης της µεταφραστικής διαδικασίας

από επικοινωνιακές παραµέτρους, καθώς και από την τοπικότητα και τη χρονικότητα ενός εκφωνήµατος,
αποτελεί στοιχείο που άνοιξε τον δρόµο στη συµπερίληψη του ευρύτερου πολιτισµικού συγκειµένου κατά τη
µεταφραστική διαδικασία.
Όπως υπονοεί και η Mary Snell-Hornby στην εξαιρετικής πληρότητας συστηµατική παρουσίαση των
διαφόρων «στροφών» (turns) που πήρε η µεταφρασεολογία στην ιστορία της, η «πολιτισµική στροφή» στη
µεταφρασεολογία οφείλεται, µεταξύ άλλων, και σε µια άλλη «στροφή» που πραγµατοποιήθηκε πιο πριν στη
γλωσσολογία, και την οποία η Snell-Hornby (2006, σελ. 35 κ.ε.) ονοµάζει «πραγµατολογική στροφή». Πιο
συγκεκριµένα, η εµφάνιση της θεωρίας των λεκτικών πράξεων (speech act theory) από τους φιλοσόφους John
Austin το 1962 και John Searle το 1969, καθώς και το έργο του γλωσσολόγου Eugenio Coseriu περί
συστήµατος, νόρµας και οµιλίας (πρωτότυπος τίτλος: Sistema, norma y habla) το 1970, προσέφεραν έναν
ριζικά διαφορετικό τρόπο θεώρησης της γλώσσας και επηρέασαν έµµεσα και τις εξελίξεις στη θεωρία της
µετάφρασης. Η θεωρία των λεκτικών πράξεων αναγνωρίζει ότι η γλώσσα και η χρήση της εξαρτώνται από
κοινωνικές και επικοινωνιακές παραµέτρους και ότι η πραγµατολογική διάσταση της γλώσσας είναι εκείνη
που δηµιουργεί επιπλέον νοήµατα εντός του λόγου, ενώ ο Coseriu αναθεώρησε την παραδοσιακή αντίληψη
του Ferdinand de Saussure περί διαχωρισµού µεταξύ langue και parole, προσθέτοντας (ανάµεσά τους) την
έννοια της νόρµας ως κοινωνικής πραγµάτωσης ενός γλωσσικού συστήµατος. Η άποψη αυτή αποτέλεσε
προποµπό της έννοιας της νόρµας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην περιγραφική µεταφρασεολογία (Descriptive
Translation Studies), όπως θα δούµε παρακάτω. Η «πραγµατολογική στροφή» στη φιλοσοφία της γλώσσας
τοποθετείται στον αντίποδα της µετασχηµατιστικής γενετικής γραµµατικής του Noam Chomsky, και θα πρέπει
να τονιστεί ότι η Snell-Hornby αντιλαµβάνεται την «πολιτισµική στροφή» στη µεταφρασεολογία µε πολύ
ευρύ τρόπο ως αλλαγή επιστηµονικού παραδείγµατος, που πηγάζει από την αποστασιοποίηση της
µεταφρασεολογικής σκέψης από αµιγώς γλωσσολογικές προσεγγίσεις και προσανατολίζεται σε προσεγγίσεις
που λαµβάνουν υπόψη τόσο το κοινωνικό-πολιτισµικό περιβάλλον, στο οποίο πραγµατοποιείται η
µετάφραση, όσο και τους τρόπους µε τους οποίους µια µετάφραση λειτουργεί, προσλαµβάνεται ή
ερµηνεύεται στο περιβάλλον υποδοχής της. Η αντίληψη αυτή διαφέρει µερικώς από τον τρόπο µε τον οποίο
αντιλαµβάνεται την πολιτισµική στροφή η Susan Bassnett (Bassnett & Lefevere 1990), η οποία και πρότεινε
τον όρο, όπως θα δούµε παρακάτω.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Snell-Hornby υποστηρίζει ότι οι λειτουργικές θεωρίες της µετάφρασης, οι
οποίες αναπτύχθηκαν στη Γερµανία, τη Φινλανδία, το Ισραήλ και την Ολλανδία σχεδόν ταυτόχρονα,
αποτελούν ουσιαστικά τις απαρχές της γενικότερης «πολιτισµικής στροφής». Οι λειτουργικές θεωρίες, όπως
άλλωστε και κάθε θεωρία, είναι προϊόν κάποιων διεργασιών, που οδηγούν στην αποκρυστάλλωση ιδεών µετά
από επεξεργασία και αλληλεπίδραση µε άλλες θεωρίες. Συνεπώς, είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς το
ακριβές σηµείο της εµφάνισής τους. Για τον λόγο αυτό, ως ορόσηµο εµφάνισης µιας θεωρίας συνήθως
λαµβάνουµε υπόψη τη δηµοσίευση ενός σηµαντικού έργου, όπου περιγράφεται διεξοδικά η θεωρία αυτή. Ως
λειτουργικές θεωρίες της µετάφρασης είθισται να θεωρούµε τις θεωρίες που προέκυψαν στη Γερµανία και τη
Φινλανδία, και συγκεκριµένα τη θεωρία του σκοπού (Skopostheorie) από τους Reiß & Vermeer (1984) και τη
θεωρία της µεταφραστικής δράσης (Theorie des translatorischen Handelns) από τη Holz-Mänttäri (1984),
καθώς και τα θεωρητικά µοντέλα της Reiß (1976) για τους κειµενικούς τύπους (την οποία εξετάσαµε ήδη
παραπάνω, βλ. υποενότητα 3.1.1.4) και της Nord (1991) που θα εξετάσουµε στην ενότητα 2. Ωστόσο, όπως
αφήνει να εννοηθεί και η Snell-Hornby (2006, σελ. 63), ως λειτουργική στην ουσία θεωρία θα πρέπει να
εξετάσουµε και τη θεωρία των πολυσυστηµάτων του Itamar Even-Zohar (1979) από το Τελ Αβίβ, ενώ η
θεωρητική Σχολή της χειραγώγησης (Manipulation School) του Hermans (1985) και η θεωρία του Toury
(1978, 1995) για τις µεταφραστικές νόρµες είναι στενά συνδεδεµένες µε τη θεωρία των συστηµάτων. Παρόλο
που εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές του µεταφραστικού γεγονότος, τόσο οι παραδοσιακά εννοούµενες ως
λειτουργικές θεωρίες όσο και η θεωρία των πολυσυστηµάτων είναι προσανατολισµένες στο κείµενο-στόχο
και εξετάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µια µετάφραση λειτουργεί στον πολιτισµό υποδοχής της.
Η θεωρία του σκοπού (> ελλ. σκοπός: στόχος, επιδίωξη) συνοπτικά υποστηρίζει ότι µια µετάφραση
εξαρτάται αποκλειστικά από τον στόχο, τον σκοπό που επιδιώκεται να επιτύχει η µετάφραση αυτή στον
πολιτισµό υποδοχής της. Ο σκοπός του µεταφράσµατος µπορεί να είναι διαφορετικός από τον σκοπό του
πρωτοτύπου, όπως π.χ. στην περίπτωση που µια διαθήκη (σκοπός του πρωτοτύπου: να αποτελέσει νοµικά
δεσµευτικό έγγραφο) µεταφράζεται µε σκοπό όχι να εκτελεστεί, αλλά να παρέχει ιστορική πληροφόρηση για
τα δεδοµένα µιας παλαιότερης εποχής. Άλλα παραδείγµατα: ένα λογοτεχνικό έργο που µεταφράζεται όχι για
να διαβαστεί, αλλά για να παιχθεί στο θέατρο, ένα λογοτεχνικό έργο που µεταφράζεται όχι για ενήλικες αλλά
για παιδιά, ένα εξειδικευµένο επιστηµονικό άρθρο που µεταφράζεται όχι για να διαβαστεί από ειδικούς
επιστήµονες, αλλά για να ενηµερώσει ένα ευρύτερο κοινό (εκλαΐκευση). Συµπεραίνουµε, λοιπόν, πως οι

παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλουν διάφορες µεταφραστικές αλλαγές και µετατοπίσεις, ώστε να επιτευχθεί ο
σκοπός για τον οποίο γίνεται µια µετάφραση και το µετάφρασµα να λειτουργήσει µε µερικώς ή ολικώς
διαφορετικό τρόπο από ό,τι το πρωτότυπο (αλλαγή λειτουργίας – Funktionsänderung, function alteration).
Αλλά ακόµα και στις περιπτώσεις όπου ο σκοπός της µετάφρασης παραµένει ο ίδιος µε τον σκοπό του
πρωτοτύπου (διατήρηση λειτουργίας – Funktionskonstanz, function constancy), πάλι είναι αναγκαίες κάποιες
µεταφραστικές αλλαγές και µετατοπίσεις, επειδή τα πολιτισµικά δεδοµένα σε ένα περιβάλλον δεν είναι ποτέ
ακριβώς τα ίδια µε τα πολιτισµικά δεδοµένα ενός άλλου. Έτσι, π.χ., ακόµα και αν µια συνταγή µαγειρικής
από ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό περιβάλλον µεταφράζεται για ένα άλλο περιβάλλον µε σκοπό επίσης να
εφαρµοστεί ως συνταγή (διατήρηση λειτουργίας), αυτό δεν σηµαίνει αυτοµάτως ότι υπάρχουν διαθέσιµα
ακριβώς τα ίδια υλικά ή σκεύη όπως στο περιβάλλον του πρωτοτύπου. Επίσης, τα διάφορα κειµενικά είδη
(αιτήσεις, αναφορές, νοµικά έγγραφα, λογοτεχνικά κείµενα κ.λπ.) δεν πραγµατώνονται µε τα ίδια γλωσσικά
µέσα σε όλους τους πολιτισµούς, πράγµα που σηµαίνει ότι για τη µετάφρασή τους, ακόµα και αν διατηρούν
τη λειτουργία τους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολιτισµικοί παράγοντες εκτός από αµιγώς γλωσσικούς και
να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές/προσαρµογές. Η θεωρία του σκοπού δίνει, εποµένως, προτεραιότητα στο
κείµενο-στόχο και όχι στο κείµενο-πηγή, ενώ πρεσβεύει ότι η µετάφραση πρέπει να γίνεται πάντα µε βάση
και γνώµονα τον σκοπό που θα επιτελέσει, ο οποίος πρέπει να συµφωνείται εκ των προτέρων µεταξύ του
µεταφραστή/της µεταφράστριας και του πελάτη που παραγγέλνει µια µετάφραση, κατά τη συγκεκριµένη
ανάθεση (Brief, commission) ενός µεταφραστικού έργου. Διαπιστώνουµε ότι η θεωρία του σκοπού είναι µια
θεωρία βαθιά προσανατολισµένη σε πολιτισµικούς παράγοντες και δεν θα ήταν υπερβολή να τη
χαρακτηρίσουµε ίσως την πρώτη συστηµατική απόπειρα περιγραφής αυτού που σήµερα αποκαλούµε
πολιτισµική διαµεσολάβηση. Ο ίδιος ο Vermeer (1986), άλλωστε, λίγο αργότερα αποκάλεσε τη µετάφραση
πολιτισµική µεταφορά (kultureller Transfer). Εν κατακλείδι, µε τη θεωρία του σκοπού καταργείται το ιδανικό
της ακρίβειας στην απόδοση του πρωτοτύπου και προτάσσεται η ιδέα της λειτουργικής επάρκειας
(Adäquatheit) ενός µεταφράσµατος.
Σε µια ανάλογη αντίληψη κινείται και η θεωρία της µεταφραστικής δράσης. Η θεωρία αυτή προέκυψε
ως αποτέλεσµα αντίδρασης στην αναχρονιστική αντίληψη ότι οι µεταφραστές/µεταφράστριες είναι στην
ουσία άβουλοι παρατηρητές που απλώς γνωρίζουν καλά ξένες γλώσσες. Εν αντιθέσει, η θεωρία της
µεταφραστικής δράσης αντιλαµβάνεται τη µετάφραση όχι ως απλή γλωσσική µεταφορά, αλλά ως ένα σύνολο
ενεργών δράσεων εκ µέρους του µεταφραστή/της µεταφράστριας, το οποίο εκτείνεται από τις δράσεις που
απαιτούνται για την πολύπλευρη κατανόηση ενός κειµένου και των ιδιαίτερων γλωσσικών και πολιτισµικών
χαρακτηριστικών του, µέχρι τις δράσεις που αφορούν τη διαπίστωση του σκοπού, που θα επιτελέσει η
µετάφραση και τις δράσεις συνεννόησης του µεταφραστή/της µεταφράστριας µε όλους τους εµπλεκοµένους
στο µεταφραστικό έργο, από τους πληροφορητές µέχρι τα άτοµα που θα παραγγείλουν µια µετάφραση και
εκείνα που θα χρησιµοποιήσουν το προϊόν της. Συνεπώς, η θεωρία αυτή αποτυπώνει ένα πολύ ενεργό προφίλ
του µεταφραστή/της µεταφράστριας, οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τόσο των κειµένων
όσο και των χρηστών τους. Η ιδιαίτερη αξία αυτής της θεωρίας, όπως διαπιστώνει και ο Kaindl (1997), είναι
ότι απελευθερώνει τη µεταφραστική διαδικασία από τον «φετιχισµό» της σχέσης πρωτοτύπου και
µεταφράσµατος, ενώ τοποθετεί τη µεταφραστική διαδικασία «πέρα από τη γλώσσα». Όπως και η θεωρία του
σκοπού, η θεωρία της µεταφραστικής δράσης λαµβάνει επίσης υπόψη δράσεις και διεργασίες που εξαρτώνται
σε µεγάλο βαθµό από πολιτισµικές διαφορές.
Η θεωρία των πολυσυστηµάτων, αν και εστιάζει αποκλειστικά και µόνο στη λογοτεχνία, έχει έντονα
στοιχεία λειτουργισµού, καθώς ασχολείται µε τη θέση που λαµβάνει ένα µεταφρασµένο λογοτεχνικό έργο
µέσα στο σύστηµα της µεταφρασµένης λογοτεχνίας µιας συγκεκριµένης κοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα, η
θεωρία αυτή συνοπτικά υποστηρίζει ότι η λογοτεχνία (τόσο η πρωτότυπη όσο και η µεταφρασµένη) αποτελεί
ένα σύστηµα (δηλαδή µια αφηρηµένη οντότητα, όπου παρατηρείται αλληλεπίδραση ανάµεσα στα στοιχεία
που την απαρτίζουν), και ότι το σύστηµα αυτό αποτελεί ουσιαστικά µια συλλογή από άλλα επιµέρους
συστήµατα (εξ ου και ο όρος πολυσύστηµα). Το πολυσύστηµα αυτό εµφανίζει ένα κέντρο, όπου αποτυπώνεται
ο λογοτεχνικός κανόνας, και µια σειρά από περιφέρειες, όπου τοποθετούνται λιγότερο κεντρικά στοιχεία του
συστήµατος. Οι θέσεις των στοιχείων αυτών µπορεί συνεχώς να αλλάζουν, πράγµα που σηµαίνει ότι διάφορα
πρόσωπα, λογοτεχνικά έργα και είδη, τα οποία είναι τοποθετηµένα σε περιφερειακές θέσεις, συνεχώς
προσπαθούν να καταλάβουν µια όσο το δυνατόν πιο κεντρική θέση εντός του συστήµατος. Οµοίως, τα
κεντρικά τοποθετηµένα πρόσωπα, είδη και έργα µπορεί µε την πάροδο του χρόνου να µετατοπιστούν προς πιο
περιφερειακές θέσεις, ανάλογα µε τις πολιτισµικές διεργασίες που διαµορφώνουν τον λογοτεχνικό κανόνα
µιας κοινωνίας σε κάθε εποχή. Αν και η ιδέα αυτή είναι οµολογουµένως πολύ αφηρηµένη και περίπλοκη, και
δεν κατέστη πάντοτε δυνατόν να απεικονιστεί µε σαφήνεια σε ένα θεωρητικό µοντέλο, η θεωρία των

πολυσυστηµάτων προσέφερε την ανανεωτική, εναλλακτική εικόνα της λογοτεχνίας ως συστήµατος συνεχώς
µεταβαλλόµενου και ευρισκόµενου σε συνάρτηση µε ποικίλους πολιτισµικούς παράγοντες, εν αντιθέσει προς
µια παλαιότερη εικόνα της λογοτεχνίας ως στατικής και σχεδόν «ιερής» οντότητας. Στο ακόλουθο Σχήµα 3.2
θα επιχειρηθεί, µε πάσα επιφύλαξη, µια σχηµατική απεικόνιση των εννοιών του κέντρου και της περιφέρειας,
µε µόνο σκοπό τη βελτίωση της κατανόησής τους.

Σχήµα 3.2. Μια πιθανή απεικόνιση του κέντρου και της περιφέρειας των πολυσυστηµάτων.

Διαπιστώνουµε, εποµένως, πως η µετάφραση της λογοτεχνίας είναι ένα αντικείµενο όπου
αποτυπώνονται σηµαντικές πολιτισµικές διεργασίες. Η θεωρία των πολυσυστηµάτων είχε έναν ισχυρά θετικό
αντίκτυπο στην ίδια τη θέση της µεταφρασεολογίας ως θεωρητικού και επιστηµονικού αντικειµένου, εφόσον
την ανέδειξε ως ένα σηµαντικό πεδίο διαπολιτισµικής επικοινωνίας και θεωρητικής έρευνας, βγάζοντάς την
από την περιθωριακή θέση της παραγκωνισµένης φιλολογικής δραστηριότητας που εν πολλοίς κατείχε ως
τότε. Φανερά επηρεασµένες από τη θεωρία των πολυσυστηµάτων είναι, όπως προαναφέρθηκε, και η Σχολή
της Χειραγώγησης, αλλά και η θεωρία των µεταφραστικών νορµών. Ως Σχολή της Χειραγώγησης επικράτησε
να ονοµάζεται η θεωρητική κίνηση που δηµιουργήθηκε στα µέσα της δεκαετίας 1980 µε τη δηµοσίευση ενός
συλλογικού τόµου από τον Theo Hermans το 1985, αν και το όνοµα της θεωρίας µάλλον αποτελεί µια
υπερβολική ερµηνεία της γενικής θέσης που υποστήριζαν οι συγγραφείς στον συλλογικό τόµο, ότι δηλαδή
κάθε µετάφραση αποτελεί ως έναν βαθµό χειραγώγηση του πρωτοτύπου, για να επιτευχθεί ένας
συγκεκριµένος σκοπός (βλ. Hermans 1985, σελ. 11). Ο στόχος που πραγµατικά υποστηρίζει η Σχολή της
Χειραγώγησης, όπως συνοπτικά τον περιγράφει ο ίδιος ο Hermans (1985, σελ. 10-11), είναι ότι:
«πολύ απλά, το να δηµιουργηθεί ένα νέο παράδειγµα για τη µελέτη της λογοτεχνικής µετάφρασης
στη βάση µιας περιεκτικής θεωρίας και µιας συνεχούς πρακτικής έρευνας […], εν συντοµία µια
θεώρηση της λογοτεχνίας ως πολύπλοκου και δυναµικού συστήµατος, µια πεποίθηση ότι θα πρέπει
να υπάρχει µια συνεχής διάδραση ανάµεσα σε θεωρητικά µοντέλα και σε µελέτες περιπτώσεων, µια
προσέγγιση της λογοτεχνικής µετάφρασης που να είναι περιγραφική, στοχοκεντρική, λειτουργική και
συστηµική, αλλά και ένα ενδιαφέρον για τις νόρµες και τους περιορισµούς που διέπουν την
παραγωγή και την πρόσληψη των µεταφράσεων, για τη σχέση µεταξύ µετάφρασης και άλλων
µορφών επεξεργασίας κειµένου, καθώς και για τη θέση και το ρόλο των µεταφράσεων τόσο στο
πλαίσιο ενός συγκεκριµένου λογοτεχνικού συστήµατος όσο και στο πλαίσιο της διάδρασης ανάµεσα
σε λογοτεχνικά συστήµατα»
([…] quite simply, to establish a new paradigm for the study of literary translation, on the basis of a
comprehensive theory and ongoing practical research […], briefly, a view of literature as a complex
and dynamic system; a conviction that there should be a continual interplay between theoretical
models and practical case studies; an approach to literary translation which is descriptive, targetoriented, functional and systemic; and an interest in the norms and constraints that govern the
production and reception of translations, in the relation between translation and other types of text

processing, and in the place and role of translations both within a given literature and in the
interaction between literatures).
Από τα παραπάνω γίνεται σαφής και η σχέση της θεωρίας αυτής µε τη θεωρία για τις µεταφραστικές
νόρµες στο γενικότερο πλαίσιο της περιγραφικής µεταφρασεολογίας. Γενικά, οι µεταφραστικές νόρµες
προέκυψαν από το γεγονός ότι ο Gideon Toury θεωρούσε τη µετάφραση ως εξέχουσας σηµασίας πολιτισµική
δράση, η οποία, συνεπώς, επηρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες. Σε ένα ιδεατό δίπολο τέτοιων
παραγόντων, στο ένα άκρο έχουµε τους σχεδόν απόλυτους κανόνες, ενώ στο άλλο την ιδιοσυγκρασιακή
συµπεριφορά κάθε µεταφραστή. Στο ενδιάµεσο, όπως εύστοχα περιγράφει και η Snell-Hornby (2006, σελ.
73), υπάρχουν οι µεταφραστικές νόρµες, οι οποίες, τελικά, γίνονται αντιληπτές ως κοινωνικοί παράγοντες που
επηρεάζουν το µεταφραστικό έργο, παράγοντες που ναι µεν δεν αποτελούν γενικούς απόλυτους κανόνες ή
ατοµικές πεποιθήσεις, αλλά ακολουθούνται ως γενικές τάσεις συµπεριφοράς από τους περισσότερους
µεταφραστές, εξ ου και καλούνται διαϋποκειµενικοί παράγοντες (intersubjective factors).
Κατά την ίδια περίπου εποχή µε όλα τα παραπάνω, κάποιες άλλες εξελίξεις στη θεωρία της
λογοτεχνίας δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη µεταφρασεολογία. Οι δεκαετίες του 1960 και 1970 θεωρούνται
εποχή όπου άνθισε η µεταµοντέρνα θεωρία. Σε γενικές γραµµές, η θεωρία αυτή αµφισβήτησε σθεναρά τον
δοµισµό και τη µοντέρνα λογική στην ανάλυση της λογοτεχνίας. Από την εξαιρετικά πλούσια θεωρητική
παραγωγή της εποχής αυτής θα αποµονώσουµε τη µεταδοµική προσέγγιση του Roland Barthes (1977) και την
αποδοµιστική προσέγγιση του Jacques Derrida (1978). Η αποµόνωση αυτή δεν γίνεται αυθαίρετα ή από
εκλεκτικισµό, αλλά επειδή αυτές είναι οι προσεγγίσεις που επηρέασαν περισσότερο τη µεταφρασεολογία, ήδη
από τη δεκαετία του 1980. Στη µεταδοµική του προσέγγιση, ο Barthes υποστήριξε τον περίφηµο «θάνατο»
του συγγραφέα, εννοώντας όχι βέβαια έναν πραγµατικό θάνατο, αλλά έναν συµβολικό θάνατο µε την έννοια
του ότι η ερµηνεία ενός κειµένου δεν εξαρτάται από τη διαπίστωση των όποιων προθέσεων του συγγραφέα
αλλά κατεξοχήν από τους αναγνώστες, ο καθένας από τους οποίους µπορεί να δώσει τη δική του ερµηνεία.
Έτσι ανατρέπεται η άποψη του ανέγγιχτου «ιερού πρωτοτύπου» και του ανέγγιχτου «ιερού συγγραφέα», που
υποστηρίχθηκε κυρίως την εποχή του ροµαντισµού, ενώ πλέον «γεννιέται» ο αναγνώστης ως υπεύθυνος για
την ερµηνεία ενός κειµένου. Σε µια περίπου ανάλογη γραµµή κινείται και ο Derrida µε την αποδοµιστική
προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι τα κείµενα δεν έχουν προκαθορισµένο ή σταθερό νόηµα, αλλά ότι το νόηµα
(επανα)δηµιουργείται κάθε φορά που το κείµενο διαβάζεται. Με τον τρόπο αυτό ο Derrida αποδοµεί
(αποσυνθέτει) την έννοια του κειµένου ως κατασκευάσµατος µε σταθερό ή τελικό νόηµα, κατά συνέπεια
αποδοµείται η δυνατότητα αναπαραγωγής των προθέσεων του συγγραφέα αλλά και η ίδια η έννοια της
πιστότητας της µετάφρασης. Οι παραπάνω προσεγγίσεις αποτέλεσαν την αφετηρία για τη διατύπωση µιας
ιδιαίτερης θεωρητικής προσέγγισης της µετάφρασης από τη Rosemary Arrojo το 1986, στη Βραζιλία, όπου
είχε ήδη εµφανιστεί η αποκαλούµενη κανιβαλιστική προσέγγιση. Η κανιβαλιστική προσέγγιση προέκυψε ως
µια µεταφορική αποτύπωση της προσπάθειας να αναβιώσουν αυτόχθονα στοιχεία που είχαν κατασταλεί από
την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. Στην προσπάθεια να αναβιώσουν οι αυτόχθονες πολιτισµικές αξίες,
κανιβαλισµός δεν σηµαίνει την εξαφάνιση ή την περιφρόνηση κυρίαρχων αποικιοκρατικών αξιών, αλλά την
αφοµοίωσή τους µε δηµιουργικό τρόπο, την αναπαραγωγή τους σε συνδυασµό µε τις αυτόχθονες αξίες. Η
Arrojo (1986), ωστόσο, δεν χρησιµοποίησε τη µεταφορά του κανιβαλισµού, αλλά τη µεταφορά του
παλίµψηστου (δηλαδή του χειρόγραφου που σβήστηκε, για να γραφτεί πάνω του ένα άλλο κείµενο), για να
εκφράσει στο πλαίσιο της µετάφρασης τις ιδέες του Barthes και του Derrida, αλλά και αυτές των
εκπροσώπων της κανιβαλιστικής προσέγγισης. Υποστήριξε ότι η µετάφραση είναι ένα παλίµψηστο, ένα
κείµενο που κάθε πολιτισµική κοινότητα σε κάθε χρονική περίοδο µπορεί να «σβήσει» για να «ξαναγράψει»
επάνω του µια ερµηνεία του «ίδιου» κειµένου. Με αυτόν τον τρόπο, το παλαιό κείµενο αφοµοιώνεται και
αναπαράγεται µε νέα µορφή (βλ. κανιβαλιστική προσέγγιση), αµφισβητώντας την πρωτοκαθεδρία της
ερµηνείας µέσω των συγγραφικών προθέσεων (βλ. Barthes), δηµιουργώντας έτσι τελικά νέα νοήµατα και
ερµηνείες (βλ. Derrida). Η προσέγγιση της Arrojo, αν και προέρχεται από τελείως διαφορετικές θεωρητικές
καταβολές, συναντά τις λειτουργικές προσεγγίσεις και τη θεωρία των πολυσυστηµάτων, εφόσον προϋποθέτει
ότι η παραγωγή ενός µεταφράσµατος εξαρτάται από το συγκεκριµένο πολιτισµικό συγκείµενο στο οποίο
τοποθετείται, και όχι τόσο από το πρωτότυπο. Τέλος, η συγκεκριµένη µεταµοντέρνα προσέγγιση αποτέλεσε
πρόδροµο της αποκαλούµενης µετααποικιακής προσέγγισης στη µετάφραση, όπως θα δούµε παρακάτω.

3.1.2.2. Εξέλιξη και σύγχρονες τάσεις

Παρά το ότι η «πολιτισµική στροφή» στη µεταφρασεολογία άρχισε να πραγµατοποιείται ως προϊόν σύνθετης
θεωρητικής σκέψης ήδη από τη δεκαετία του 1960, ο όρος πολιτισµική στροφή επίσηµα εισήχθη από την
Bassnett στον πρόλογο του συλλογικού τόµου που εξέδωσε µε τον André Lefevere, υπό τον τίτλο Translation,
History and Culture (1990). Στον τόµο αυτό συγκεντρώθηκαν µελέτες από διαφορετικές οπτικές και
διαφορετικά αντικείµενα, όµως όλες είχαν ως κοινό τους παρονοµαστή την (πολιτισµική) στροφή της
µεταφρασεολογικής σκέψης προς θέµατα που άπτονταν, όχι πλέον αµιγώς, γλωσσικών ζητηµάτων, αλλά
ζητηµάτων πρόσληψης της µετάφρασης σε διαφορετικά πολιτισµικά συγκείµενα, υπό συγκεκριµένο πρίσµα
κάθε φορά. Έτσι, ο τόµος συγκέντρωσε µελέτες για θέµατα φεµινιστικής θεωρίας στη µετάφραση, θέµατα
µετααποικιακής λογοτεχνικής παραγωγής και µετάφρασης, καθώς και θέµατα µετάφρασης υπό το πρίσµα
ιδεολογικών διαφορών. Όλα αυτά τα ζητήµατα εγείρονται λόγω των κατά περίπτωση ισχυρών πολιτισµικών
διαφορών που υφίστανται στο τρόπο πρόσληψης ενός λογοτεχνικού έργου από διαφορετικές πολιτισµικές
οµάδες, και οι µελέτες πραγµατεύονται κυρίως την πολυπλοκότητα των παραγόντων που οδηγούν σε
συγκεκριµένο τρόπο γραφής ενός έργου και σε συγκεκριµένο τρόπο µετάφρασής του, αλλά και τις επιπτώσεις
που έχουν οι παράγοντες αυτοί στους τρόπους πρόσληψης της µετάφρασης από το τελικό κοινό (δηλαδή το
κοινό της µετάφρασης).
Το σηµαντικότερο γνώρισµα της πολιτισµικής στροφής κατά τη δεκαετία του 1990 συνοψίζεται στην
εγκατάλειψη της αποκαλούµενης «επιστηµονικίζουσας» γλωσσολογικής προσέγγισης στη µετάφραση και
στην αποµάκρυνση της µεταφρασεολογίας από την εξερεύνηση καθαρά γλωσσικών ζητηµάτων (βλ. και
Γραµµενίδη 2009, σελ. 74 κ.ε.), όπως π.χ. της ισοδυναµίας και της πιστότητας µεταξύ λεξικών και
εκφραστικών µονάδων. Σύµφωνα µε τη Michaela Wolf (2002, σελ. 186), η πολιτισµική στροφή κατάφερε να
αναδείξει την έννοια του πολιτισµού ως ένα δυναµικό και πολύπλοκο σύνολο παραγόντων που µεταβάλλεται
συνεχώς και ενέχει, για το, λόγο αυτό, την έννοια της ηµιτέλειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη µετάφραση, όπου
αποδεικνύεται ότι η διαδικασία µεταφοράς αποτελεί στην ουσία έναν τρίτο χώρο, ένα ενδιάµεσο πεδίο
ανάµεσα στους πολιτισµούς (βλ. Wolf 2000). Στον τρίτο αυτό χώρο ο µεταφραστής/η µεταφράστρια
υφίσταται τις πιέσεις των εµπλεκόµενων πολιτισµών και δεν µεταφέρει απλώς από έναν πολιτισµό σε έναν
άλλο, αλλά µπορεί να δηµιουργεί ακόµα και µια νέα πολιτισµική οντότητα από τη συγχώνευση των
πολιτισµών (βλ. και Bhabha 1994). Η αντιπαλότητα µεταξύ γλωσσολογικής προσέγγισης και πολιτισµικής
προσέγγισης είναι τόσο παλιά στη µεταφρασεολογία όσο και αχρείαστη. Στην ουσία δεν πρόκειται για
αντίθετες απόψεις, αλλά για αλληλοσυµπληρούµενες προσεγγίσεις, και η αντιπαλότητα οφείλεται εν πολλοίς
στην έλλειψη επιστηµολογικής επικοινωνίας ανάµεσα στα δύο θεωρητικά παραδείγµατα και στο γεγονός ότι
η κάθε µια από τις δύο προσεγγίσεις επικέντρωσε το ενδιαφέρον της σε διαφορετικούς κειµενικούς τύπους: Η
µεν πολιτισµική προσέγγιση επικεντρώθηκε στη µετάφραση λογοτεχνικών κειµένων, όπου αναπόφευκτα
εγείρονται θέµατα πολύ πέρα από το απλά γλωσσικό, όπως π.χ. η πρόσληψη του έργου, η ιδεολογία που
αντιπροσωπεύεται, οι πολιτισµικές συνθήκες παραγωγής των κειµένων και ο πολιτισµικός διάλογος, ενώ δε η
γλωσσολογική προσέγγιση επικεντρώθηκε κυρίως στα λεγόµενα χρηστικά κείµενα, όπου τα ζητήµατα
γλωσσικής πιστότητας και ισοδυναµίας είναι κατ’ ανάγκη πιο επιφανή. Όπως, όµως πολύ εύγλωττα το
διατύπωσε ο περίφηµος Ρώσος γλωσσολόγος και θεωρητικός της λογοτεχνίας Roman Jakobson (1960), «ο
γλωσσολόγος που κωφεύει µπροστά στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας, αλλά και ο θεωρητικός της
λογοτεχνίας που αδιαφορεί για τα γλωσσολογικά προβλήµατα και είναι άσχετος µε τις γλωσσολογικές µεθόδους,
είναι εξίσου σκανδαλωδώς ανίδεοι» (A linguist deaf to the poetic function of language and a literary scholar
indifferent to linguistic problems and unconversant with linguistic methods are equally flagrant
anachronisms).
Όπως προαναφέρθηκε, η πολιτισµική στροφή στη µεταφρασεολογία είναι µια εξέλιξη ευρισκόµενη
σε άµεση συνάρτηση µε παράλληλες εξελίξεις σε όµορες επιστήµες και πεδία, όπως η λογοτεχνία αλλά
κυρίως οι πολιτισµικές σπουδές. Οι πολιτισµικές σπουδές είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο σπουδών που αποτελεί,
όπως άλλωστε και η ίδια η µεταφρασεολογία, µια διεπιστήµη, εφόσον πληροφορείται ταυτόχρονα από πολλά
άλλα επιστηµονικά πεδία, λιγότερο ή περισσότερο παραδοσιακά, όπως π.χ. η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, η
εθνογραφία, ο κινηµατογράφος, οι καλές τέχνες. Οι πολιτισµικές σπουδές είναι, δηλαδή, το σύνολο των
δραστηριοτήτων που επιχειρούν να ερευνήσουν, µεταξύ άλλων, τον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται
τον πολιτισµό και τα προϊόντα του, την έννοια του πολιτισµού σε διαφορετικά χρονικά, κοινωνικά και
πολιτικά συγκείµενα, την αλληλεπίδραση µεταξύ του ανθρώπου και των πολιτισµικών προϊόντων (υλικών και
άυλων), που εκείνος κατασκευάζει, χρησιµοποιεί, απορρίπτει ή εξυψώνει, την ανθρώπινη επικοινωνία µέσω
των πολιτισµικών προϊόντων, τη διαµόρφωση κοινωνικών οµάδων στη βάση του πολιτισµού, αλλά και τις
εξουσιαστικές σχέσεις που αναπτύσσονται µέσω πολιτισµικών διεργασιών. Η µετάφραση κατέχει σηµαντική
θέση ανάµεσα στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των πολιτισµικών σπουδών, καθώς αποτελεί µια διεργασία που

προκαλεί και εκφράζει πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε πρόκειται για διαγλωσσική µετάφραση
(µεταξύ γλωσσών) είτε πρόκειται για διασηµειωτική µετάφραση (µετάφραση από γλωσσικά προς µη γλωσσικά
σηµειωτικά συστήµατα, π.χ. κινηµατογραφική προσαρµογή βιβλίου) (βλ. Jakobson 1959).
Ανάµεσα στις σηµαντικότερες εξελίξεις που πυροδότησε η πολιτισµική στροφή, όσον αφορά
την περιγραφή και τη διερεύνηση νέων πτυχών της πολιτισµικής διάστασης της µετάφρασης, είναι εκείνες
που αφορούν τη µετα-αποικιακή µεταφρασεολογία, τη φεµινιστική θεωρία αλλά και, γενικότερα, τις σπουδές
φύλου στη µετάφραση, και τη µετάφραση ως ιδεολογία. Η αποκαλούµενη µετα-αποικιακή µεταφρασεολογία
µελετά ζητήµατα µετάφρασης ενός ιδιαίτερου λόγου, εκείνου που προκύπτει από συγγραφείς/οµιλητές που
έζησαν και δηµιούργησαν µέσα σε αποικιοκρατικά πολιτισµικά περιβάλλοντα, τα οποία, µετά την
ανεξαρτητοποίηση των αντίστοιχων κρατών, απέκτησαν µεν µια τρόπον τινά αυτονοµία (όσο µπορεί ποτέ
κανείς να θεωρήσει οποιοδήποτε πολιτισµικό περιβάλλον αυτόνοµο), όµως στην ουσία συνέχισαν να
αποτελούν τόπο έντονης–αλλά και ασύµµετρης– συνύπαρξης του εξουσιαστικά «ισχυρότερου»
αποικιοκρατικού λόγου και του «ασθενέστερου» γηγενούς λόγου. Τέτοια περιβάλλοντα συναντάµε, π.χ. στις
πρώην βρετανικές και γαλλικές αποικίες της Ινδίας, της Αφρικής και της Κεντρικής Αµερικής. Η ιδιότυπη
συνύπαρξη αποικιοκρατικού και αποικιοκρατούµενου λόγου ήγειρε, όπως ήταν αναµενόµενο, ζητήµατα
αποτύπωσης ενός ιδιαίτερου ύφους και τρόπου γραφής στον συγγραφικό λόγο, όπως και ζητήµατα
µετάφρασης του ιδιαίτερου αυτού ύφους, αλλά και γενικότερα του αποικιοκρατούµενου λόγου προς τον
αποικιοκρατικό και αντίθετα. Η ανάγκη να ακουστεί η φωνή του αποικιοκρατούµενου λόγου, είτε ως κάτι
πρωτότυπο είτε µέσω της οικειοποίησης και του «κανιβαλισµού» (βλ. παραπάνω) του, σύντοµα έφερε
εντελώς νέους τρόπους θεώρησης των ορίων της µετάφρασης και της µεταφρασιµότητας, γεγονός που
οδήγησε και σε µια νέα θεώρηση ζητηµάτων που άπτονται της µεταφραστικής ηθικής, όπως π.χ. του κατά
πόσο είναι αποδεκτή στη µετάφραση η υιοθέτηση µιας διαφορετικής στάσης από ό,τι αυτή του πρωτοτύπου,
κατά πόσο η µετάφραση πρέπει να συνεχίσει να προσανατολίζεται στις επικρατούσες δυτικότροπες νόρµες,
του ποια κείµενα επιλέγονται να µεταφράζονται κ.ά. Η σηµαντικότερη, ίσως, συνεισφορά της µετααποικιακής προσέγγισης στη µετάφραση συνίσταται στο ίδιο το γεγονός ότι ο πρώην αποικιοκρατούµενος
λόγος άρχισε πλέον να µεταφράζεται προς τον πρώην αποικιοκρατικό, αλλά και στο ότι ανέδειξε τη
µεταφραστική πράξη ως πολιτική (µε την ευρύτερη έννοια του όρου) πράξη διαπραγµάτευσης της ετερότητας.
Ανέδειξε, δηλαδή, τη µεταφραστική πράξη ως µια εξέχουσα δηµιουργική διαδικασία συνάντησης µε το Άλλο,
το διαφορετικό, που αναπόφευκτα οδηγεί και στην ίδια τη διαπραγµάτευση του Εαυτού, του γνώριµου. Με
τον τρόπο αυτό άρχισε να αναδεικνύεται και η µετάφραση ως δυνατότητα δηµιουργίας µιας κάθε φορά
ιδιαίτερης, νέας γλώσσας που στόχευε στο να εκφράσει το ιδιαίτερο µείγµα λόγων και την ιδιαίτερη
διαπραγµατευτική διαδικασία που λάµβανε χώρα –εν συντοµία, µιας «υβριδικής» γλώσσας, όπως την
ονοµάζει ο Σαλµάν Ρουσντί (Rushdie 1991). Μια ακόµα σηµαντική συµβολή της µετα-αποικιακής
προσέγγισης είναι η καλλιέργεια της έννοιας αυτού που προσωρινά θα ονοµάζαµε πολιτισµικό διάπλου
(transculturality). Με τον πολιτισµικό διάπλου εννοούµε το πέρασµα µέσα από πολλούς πολιτισµούς, πράγµα
που ανταποκρίνεται καλύτερα στους πραγµατικούς τρόπους µε τους οποίους διαµορφώνεται και κινείται ο
λόγος ενός πολιτισµικού συνόλου ή ενός ατόµου. Ειδικά σε σχέση µε τη µετάφραση, η έννοια αυτή
συλλαµβάνει πιο εύστοχα τις πραγµατικές πολιτισµικές διεργασίες που συµβαίνουν, δηλαδή το πέρασµα µέσα
από περισσότερους πολιτισµούς, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή έννοια της διαπολιτισµικότητας
(interculturality), µε την οποία εννοούµε τη διάδραση µεταξύ δύο πολιτισµών, µια σύλληψη µάλλον ιδεατή
και τελικά όχι τόσο εύστοχη, δεδοµένου του ότι πολλά από τα πολιτισµικά φαινόµενα που παρατηρούµε και
προσλαµβάνουµε ως ενιαίες µονάδες, στην πραγµατικότητα είναι αποτέλεσµα πιο περίπλοκων διεργασιών µε
περισσότερες «καταβολές» (βλ. και Pratt 1992). Θεµελιώδες έργο για την µετα-αποικιακή θεωρία γενικότερα
αποτελεί το βιβλίο του Έντουαρντ Σαΐντ Orientalism (Said 1978), ενώ στα σπουδαιότερα µεταφρασεολογικά
έργα που εισήγαγαν και πραγµατεύονται τη µετα-αποικιακή θεώρηση στη µετάφραση συγκαταλέγονται τα
έργα των Niranjana (1992), Mehrez (1992) Dingwaney & Mayer (1995), Bassnett & Trivedi (1999), και
Simon & St-Pierre (2000).
Σε ανάλογες γραµµές, η εξέταση της µετάφρασης υπό το πρίσµα της φεµινιστικής θεωρίας
και των σπουδών φύλου είχε ως αφετηρία την αντίληψη της µετάφρασης ως πράξης βαθιά πολιτικής, όπου
ιδεολογίες και σχέσεις εξουσίας επιβάλουν συγκεκριµένες θεωρήσεις του µεταφραστικού φαινοµένου που δεν
µπορούν απλώς να περάσουν απαρατήρητες. Εν προκειµένω, η φεµινιστική θεωρία αποσκοπεί αφενός στο να
αναδείξει τη γυναικεία γραφή ως ένα ιδιαίτερο είδος λόγου, αφετέρου στο να τονίσει ότι οι επικρατούσες
νόρµες συγγραφής και µετάφρασης σε µεγάλο βαθµό παραβλέπουν και καταπιέζουν τη γυναικεία φωνή, ένα
έλλειµµα που, στην περίπτωση της µετάφρασης, θα πρέπει να αντισταθµίζεται µε διορθωτικού τύπου
παρέµβαση που, ακριβώς, θα δίνει φωνή στον λόγο που καταπιέζεται. Εγείρονται έτσι ακόµα µια φορά

ζητήµατα µεταφραστικής ηθικής και διαπραγµάτευσης της ταυτότητας, τα οποία αφορούν όχι µόνο τη
γυναικεία φωνή αλλά τη φωνή του κοινωνικού φύλου γενικότερα, όπως αναδεικνύεται και από τις σπουδές
φύλου, που πρόσφατα άρχισαν να ανθίζουν ως ιδιαίτερο πεδίο έρευνας. Οι σπουδές φύλου ως οργανωµένο
ερευνητικό πεδίο αποτελούν σχετικά νέο θεωρητικό παράδειγµα και προσέγγιση του ανθρώπινου πολιτισµού
από τη σκοπιά των κοινωνικά και σεξουαλικά µειονοτικών οµάδων. Εξετάζουν τον ιδιαίτερο λόγο που
αναπτύσσεται εντός των οµάδων αυτών και επιχειρούν να καταστήσουν τις οµάδες αυτές πιο ορατές,
χρησιµοποιώντας ως κύριο µεθοδολογικό εργαλείο τη βασική διάκριση µεταξύ σεξουαλικού και κοινωνικού
φύλου, έννοιες που δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη. Αν και η φεµινιστική θεωρητική έρευνα εµφανίστηκε ήδη
από τις δεκαετία του 1970, πέρασε στη µεταφραστική σκέψη και έγινε γνωστή στη µεταφρασεολογία σχετικά
αργά, κυρίως µέσω του έργου τής Louise von Flotow (1997) και της Sherry Simon (1996) στον Καναδά, αλλά
γνώρισε περιορισµένη ανάπτυξη, όπως άλλωστε και οι σπουδές φύλου (σε σχέση µε τη µετάφραση). Άλλα
σηµαντικά κείµενα είναι της Godard (ήδη από το 1990), των Grbić & Wolf (1998), και των συγγραφέων του
συλλογικού τόµου που εκδόθηκε από τις Messner & Wolf (2001), ενώ στη συλλογή ιστορικά και θεωρητικά
σηµαντικών κειµένων που εξέδωσε ο Lawrence Venuti µε τίτλο The Translation Studies Reader (2004)
συµπεριλήφθηκε το κείµενο του Keith Harvey για τη µετάφραση της οµοφυλοφιλικής αργκό.
Ενώ οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις αφορούν κυρίως τα λογοτεχνικά έργα, σηµαντική εξέλιξη
εµφάνισε η πολιτισµική προσέγγιση και όσον αφορά τη µετάφραση των λεγόµενων χρηστικών κειµένων,
ιδίως τα τελευταία 15 χρόνια. Η παγκοσµιοποίηση και η ψηφιακή επανάσταση προκάλεσαν µια ευρεία άνθιση
της µεταφραστικής δραστηριότητας σε τοµείς, όπως η διαφήµιση, τα τουριστικά κείµενα (οδηγοί και
φυλλάδια), τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το λογισµικό και τα προγράµµατα υπολογιστών, οι ιστοσελίδες και η
ειδησεογραφία. Η συστηµατική ενασχόληση µε τη µετάφραση των παραπάνω κειµενικών ειδών έχει αρχίσει
να διαµορφώνει ξεχωριστά, διεπιστηµονικά πεδία έρευνας, τα οποία είναι αδύνατο να παρουσιαστούν εδώ µε
λεπτοµέρεια. Οφείλουµε, ωστόσο, να διευκρινίσουµε ότι η έρευνα αυτή –τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη
µεταφραστική σκέψη– δεν έχει ακριβώς οδηγήσει σε νέες θεωρίες ή θεωρητικές προσεγγίσεις, παρά µάλλον
στη θεωρητική αναδιαπραγµάτευση του ίδιου του όρου µετάφραση και των ορίων της. Ο υψηλός βαθµός
πολιτισµικής (άρα και γλωσσικής) προσαρµογής που απαιτείται για τη µετάφραση και τη χρήση ιστοσελίδων,
παιχνιδιών και άλλου λογισµικού ή προγραµµάτων από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα οδήγησε σε
δανεισµό από το γνωστικό πεδίο του µάρκετινγκ και χρήση του όρου επιχώρια ή τοπική προσαρµογή
(localization), αντί για διατήρηση του παραδοσιακού όρου µετάφραση. Την ίδια στιγµή, ο όρος µετάφραση
κρίθηκε επίσης ανεπαρκής για την περιγραφή των πολύπλοκων διαδικασιών που απαιτούνται για την
προσαρµογή ενός διαφηµιστικού µηνύµατος σε άλλα πολιτισµικά περιβάλλοντα ανά τον κόσµο, εφόσον η
προσαρµογή αυτή δεν απαιτεί µόνο τη µετάφραση γλωσσικού υλικού αλλά και την προσαρµογή
εξωγλωσσικού υλικού (π.χ. εικόνες), έτσι ώστε το διαφηµιστικό µήνυµα να λειτουργήσει µε τον επιθυµητό
τρόπο σε δέκτες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βασική προϋπόθεση για µια τέτοια προσαρµογή είναι η
βαθιά γνώση του πολιτισµικού περιβάλλοντος υποδοχής του µηνύµατος, καθώς και οι δηµιουργικές
ικανότητες. Ως αποτέλεσµα, ο συνηθέστερος πλέον όρος για τη µετάφραση της διαφήµισης είναι ο όρος
µεταδηµιουργία (transcreation), ο οποίος στα ελληνικά αποτελεί προσωρινή απόδοση µε κάθε επιφύλαξη (για
τον όρο transcreation στη µεταφρασεολογία βλ., ενδεικτικά, Pedersen 2014). Σε ό,τι αφορά τη µετάφραση
ειδήσεων, η έρευνα είναι περισσότερο περιγραφική και εστιάζει στις πολλές και παράλληλες διεργασίες που
συµβαίνουν κατά τη µεταφορά µιας είδησης µέσα από πολλαπλά πολιτισµικά περιβάλλοντα. Η καθαυτό
διαγλωσσική µετάφραση αποτελεί µόνο µία από τις διεργασίες αυτές, ενώ η δηµοσιογραφική παρέµβαση
φαίνεται να είναι η πλέον ισχυρή διεργασία, πράγµα που οδήγησε στην επινόηση του όρου µετα-επεξεργασία
(transediting) από την Stetting (1989), όταν πρόκειται για τη µεταφορά ειδησεογραφικών µηνυµάτων. Ο όρος
στα ελληνικά αποτελεί και πάλι προσωρινή απόδοση µε κάθε επιφύλαξη. Για τη µετάφραση ειδήσεων βλ.,
ενδεικτικά, Valdeón (2007), Bielsa & Bassnett (2009), Loupaki (2010).
Ο τρόπος µε τον οποίο εξελίχθηκε η πολιτισµική στροφή στη µεταφρασεολογία καθώς και η
πλειάδα νέων όρων αποδεικνύουν ότι η µετάφραση γίνεται πλέον αντιληπτή ως πολιτισµική διαµεσολάβηση,
και ότι η µεταφρασεολογία έχει αφήσει οριστικά πίσω της την αποκλειστική έµφαση στις γλωσσικές
διεργασίες. Σε ανάλογη γραµµή κινείται και η έρευνα γύρω από τη διερµηνεία, καθώς οι νέες µορφές
διερµηνείας που έχουν αρχίσει να παγιώνονται και ως αντικείµενα µελέτης και εκπαίδευσης, ιδίως η
διερµηνεία για κοινωνικούς σκοπούς ή κοινοτική διερµηνεία (community interpreting), έχουν καταδείξει ότι
πέρα από τη γλωσσική διάσταση, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις ικανότητες διαπολιτισµικής
επικοινωνίας, για να επιτευχθεί µε επιτυχία ο σκοπός της διερµηνείας.

3.2. Μεθοδολογικές πτυχές της πολιτισµικής προσέγγισης
Οι µεθοδολογικές πτυχές της πολιτισµικής προσέγγισης στη µετάφραση αφορούν την πρακτική της διάσταση,
και συγκεκριµένα τις διεργασίες και τα βήµατα που προτείνονται για τη µετάφραση πολιτισµικών στοιχείων
στα κείµενα. Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο όρος µεθοδολογία είναι κάπως αφηρηµένος και
ευρύς, διότι περιλαµβάνει όλες εκείνες τις προσεγγίσεις και τα σχέδια δράσης που συστήνονται για την
αντιµετώπιση µεταφραστικών θεµάτων και προβληµάτων σε πρακτικό επίπεδο. Αντίθετα, µε τον όρο µέθοδος
εννοείται µια συγκεκριµένη ακολουθία βηµάτων για την επίλυση ενός µεταφραστικού προβλήµατος. Πρέπει
επίσης να καταστεί σαφές ότι οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις δεν συµβαδίζουν απόλυτα µε τις θεωρητικές
προσεγγίσεις, δηλαδή πάντοτε ως άµεση απόρροιά τους. Τούτο οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: αφενός, η
µεταφρασεολογία δεν εξελίχθηκε πάντοτε µε συντονισµένο τρόπο, αλλά σε µεγάλο βαθµό αποσπασµατικά
και σε διαφορετικά κέντρα ενασχόλησης µε το µεταφραστικό φαινόµενο. Έτσι εξηγείται και το γιατί κάποιες
συγγενικές, τελικά, θεωρίες, αναπτύχθηκαν στην πραγµατικότητα ανεξάρτητα η µία από την άλλη. Το ίδιο
συνέβη εν πολλοίς και µε τη µεθοδολογική αντιµετώπιση της µεταφραστικής πράξης. Αφετέρου, κάποιες
φορές το ενδιαφέρον των εκάστοτε ερευνητών επικεντρώθηκε άλλοτε σε µεθοδολογικά και άλλοτε σε
θεωρητικά προβλήµατα, χωρίς να αναπτύσσονται και οι δύο πτυχές ταυτόχρονα. Συνεπώς, η παρουσίαση των
µεθοδολογικών πτυχών δεν ενδείκνυται να γίνει µε χρονολογική σειρά, αλλά µε µια σειρά που θα καθιστά
εµφανή τη λογική τους αλληλεξάρτηση, στον βαθµό βέβαια που αυτό είναι δυνατόν. Οι ελληνικοί όροι που
θα παρατεθούν στο κεφάλαιο 2 είναι, είτε όροι που έχουν ήδη προταθεί στο Delisle et al. (2008) είτε
προσωρινές µεταφράσεις των αντίστοιχων ξενόγλωσσων όρων, µε κάθε επιφύλαξη.

3.2.1. Μικροδοµικές προσεγγίσεις
Ένα καίριο κοµµάτι της µεταφραστικής µεθοδολογίας αποτελούν οι µεταφραστικές στρατηγικές. Οι
στρατηγικές, αντίθετα από ό,τι συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία και στη διδακτική της µετάφρασης, δεν
αφορούν την αντιµετώπιση µικροδοµικών µεταφραστικών προβληµάτων, αλλά αποτελούν συνολικά και
γενικά πλάνα δράσης, τα οποία αποφασίζονται από τον µεταφραστή/τη µεταφράστρια µε βάση, µεταξύ άλλων,
τον κειµενικό τύπο και το κειµενικό είδος, τις εκτιµώµενες ανάγκες του τελικού κοινού, και τις επικρατούσες
µεταφραστικές νόρµες. Για παράδειγµα, η απόφαση να µεταφράσει κανείς κυριολεκτικά ή ελεύθερα είναι µια
γενική απόφαση που αφορά τη στάση που θα τηρήσει ο µεταφραστής/η µεταφράστρια απέναντι στο κείµενοπηγή, και όχι τον τρόπο µε τον οποίο θα επιλύσει ένα συγκεκριµένο µικροδοµικό πρόβληµα. Για το επίπεδο
της µικροδοµής, αντίθετα, χρησιµοποιούµε τις µεταφραστικές τεχνικές ή µεθόδους. Το παλαιότερο ζεύγος
µεταφραστικών στρατηγικών είναι η κυριολεκτική (literal) και η ελεύθερη (free) µετάφραση. Κυριολεκτική
µετάφραση είναι εκείνη που ακολουθεί µεν πιστά τη µορφή και τις σηµασίες του πρωτοτύπου, αλλά προχωρεί
και στην αναγκαία προσαρµογή του στις γραµµατικο-συντακτικές µορφές της γλώσσας-στόχου, ώστε να µην
εµποδίζεται η κατανόηση. Αντίθετα, οι ακραίες µορφές της κυριολεκτικής µετάφρασης, δηλαδή η κατά λέξη
µετάφραση ή η έκτυπη µετάφραση (ολόκληρων φράσεων), ακολουθούν απόλυτα τη µορφή του πρωτοτύπου,
σε σηµείο που εµποδίζεται η κατανόηση του µεταφράσµατος. Η κυριολεκτική µετάφραση είναι πηγοκεντρική,
δηλαδή προσανατολισµένη στη γλώσσα-πηγή, ενώ η ελεύθερη είναι στοχοκεντρική, δηλαδή
προσανατολισµένη στη γλώσσα-στόχο. Η ορολογία αυτή προτάθηκε από τον Jean-René Ladmiral (1986,)
όταν αναφέρθηκε σε µεταφραστές προσανατολισµένους στο πρωτότυπο (sourciers) και µεταφραστές
προσανατολισµένους στο µετάφρασµα (ciblistes), και σχετίζεται άµεσα µε ένα άλλο παραδοσιακό ζεύγος
στρατηγικών, εκείνο της ξενοποίησης (foreignization) και της οικειοποίησης (domestication). Ξενοποίηση
είναι η στρατηγική που αποσκοπεί στο να διατηρήσει την ξενικότητα και τη διαφορετικότητα στη µετάφραση,
φέρνοντας το τελικό κοινό πιο κοντά στο κείµενο-πηγή. Οικειοποίηση είναι η στρατηγική που αποσκοπεί στο
να προσαρµόσει το πρωτότυπο στη γλώσσα-στόχο, ώστε το κοινό να έχει το αίσθηµα του οικείου και όχι της
ξενικότητας, όταν διαβάζει τη µετάφραση. Ένα εύστοχο παράδειγµα είναι πάντα η µετάφραση των µενού των
εστιατορίων:
•

Ξενοποίηση: Ας υποθέσουµε ότι κατά τη µετάφραση του µενού µιας ελληνικής ταβέρνας προς τα
αγγλικά θα πρέπει να µεταφράσουµε τους «κεφτέδες». Μια µετάφραση µέσω µεταγραφής,
δηλαδή “keftedes”, θα διατηρούσε την ξενικότητα και τον «εξωτισµό» του πρωτοτύπου,
αντικατοπτρίζοντας µια ξενοποιητική στρατηγική.

•

Οικειοποίηση: Αν κατά την ίδια µετάφραση του µενού µιας ελληνικής ταβέρνας προς τα αγγλικά
προτιµηθεί µια µετάφραση µέσω ολικής προσαρµογής στη γλώσσα-στόχο, π.χ. “meatballs”, αυτό
δεν θα διατηρούσε τίποτε από την ξενικότητα και τον «εξωτισµό» του πρωτοτύπου, αλλά θα
έκανε τη µετάφραση να ακούγεται πολύ οικεία στον αναγνώστη, αντικατοπτρίζοντας µια
οικειοποιητική στρατηγική.

Οι στρατηγικές της ξενοποίησης και της οικειοποίησης, αν και στη σύγχρονη µορφή τους
περιγράφηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς από τον Lawrence Venuti (1995), ο οποίος υποστήριξε ότι η επιλογή
ανάµεσά τους είναι θέµα ιδεολογίας, αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης ήδη από τα πρώιµα χρόνια της
µεταφρασεολογίας, ενώ τις συναντάµε και µε διαφορετικά ονόµατα στη βιβλιογραφία, καθώς προτάθηκαν
κατά καιρούς διάφορα παρόµοια ζεύγη, που στην ουσία µπορούν να αναχθούν στο παραπάνω παραδοσιακό
δίπολο. Έτσι, έχουµε τα εξής ζεύγη στρατηγικών, τα οποία εµφανίζουν εννοιολογικές οµοιότητες (βλ. Πίνακα
3.1):

Πηγοκεντρικές στρατηγικές

Στοχοκεντρικές στρατηγικές

ξενοποίηση
(foreignization)

οικειοποίηση
(domestication)

(Venuti 1995)

µορφική ισοδυναµία
(formal equivalence)

δυναµική ισοδυναµία
(dynamic equivalence)

(Nida 1964)

σηµασιολογική µετάφραση
(semantic translation)

Επικοινωνιακή µετάφραση
(communicative translation)

(Newmark 1988)

τεκµηριωτική µετάφραση
(documentary translation)

εργαλειακή µετάφραση
(instrumental translation)

(Nord 1991)

Πίνακας 3.1. Ζεύγη µεταφραστικών στρατηγικών.

Οι µεταφραστικές στρατηγικές αποτελούν το κατεξοχήν παράδειγµα σκέψης µε βάση ένα µοντέλο
που δέχεται ότι υπάρχουν δύο άκρα, από τα οποία επιλέγουµε είτε το ένα είτε το άλλο. Ωστόσο, αυτό δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα της µεταφραστικής πράξης. Σπανιότατα επιλέγεται αµιγώς είτε το ένα
είτε το άλλο άκρο. Αυτό που συµβαίνει είναι δηλαδή µια «στρατηγική υβριδικότητα», καθώς σε µια
µετάφραση συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθµό και οι δύο στρατηγικές. αλλά συνήθως υπερισχύει η µία από
τις δύο, µε την έννοια ότι εφαρµόζεται σε περισσότερα σηµεία του κειµένου από ό,τι η άλλη. Με άλλα λόγια,
οι επιµέρους µεταφραστικές τεχνικές που έχουµε στη διάθεσή µας πλησιάζουν περισσότερο το ένα άκρο ή το
άλλο. Για τον λόγο αυτό, αντί να µιλάµε για τις στρατηγικές ως δίπολα, θα ήταν πιο χρήσιµο και εύστοχο να
θεωρούµε ότι το κάθε ζεύγος στρατηγικών αποτελεί τα άκρα ενός συνεχούς, πάνω στο οποίο κινείται η
µεταφραστική πράξη, άλλοτε πλησιάζοντας το ένα άκρο και άλλοτε το άλλο. Το Σχήµα 3.3 παρακάτω
επιχειρεί να αποδώσει την ιδέα αυτού του συνεχούς.

Σχήµα 3.3. Μια πιθανή απεικόνιση του συνεχούς µεταξύ δύο µεταφραστικών στρατηγικών.

Πριν περάσουµε από τις στρατηγικές στις (µικροδοµικές) τεχνικές, θα ήταν ίσως χρήσιµο να γίνει
αναφορά στο µοντέλο του Koller (1979), το οποίο, αν και δεν αποτελεί καθαυτό µοντέλο µεταφραστικών
τεχνικών, ωστόσο είναι µια από τις πιο διαδεδοµένες µεθοδολογικές προσεγγίσεις στο θέµα της ισοδυναµίας
από µια σκοπιά που συνδυάζει την αντιπαραβολική γλωσσολογία και τη µετάφραση. Ο Koller υποστήριξε ότι
δεν υπάρχει πάντα απόλυτη ισοδυναµία που να καλύπτει όλα τα πιθανά επίπεδα της γλώσσας, και ότι η
ισοδυναµία πρέπει πάντοτε να ορίζεται σε σχέση µε συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς. Ως εκ τούτου,
διατύπωσε πέντε τύπους ισοδυναµίας, ανάλογα µε το επίπεδο της γλώσσας στο οποίο προέχει κάθε φορά να
επιτύχουµε ισοδυναµία. Οι τύποι ισοδυναµίας του Koller παρατίθενται συνοπτικά στον Πίνακα 3.2.
Τύπος ισοδυναµίας

Παραδείγµατα

Κριτήριο/ Σηµείο αναφοράς

δηλωτική ισοδυναµία
(denotative Äquivalenz)
Υποκατηγορίες:
Κενό
Αντιστοιχία 1:1
Πολλαπλή αντιστοιχία
Μερική αντιστοιχία

crosscultural – ∅
cat – γάτα
figure – αριθµός, εικόνα
cozy – άνετο

δηλωτική σηµασία της λέξης
(σηµασιολογία)

συνυποδηλωτική ισοδυναµία
(konnotative Äquivalenz)

notorious – περιβόητος (αντί
περίφηµος)

συν(υπο)δηλωτική σηµασία της
λέξης ή έκφρασης, υφολογικό
επίπεδο, άλλες κοινωνικές
παράµετροι

πραγµατολογική ισοδυναµία
(pragmatische Äquivalenz)

διαφηµίσεις, πολιτικός λόγος

πραγµατολογικό νόηµα, επίδραση
του µηνύµατος στο κοινό

κειµενική ισοδυναµία
(textnormative Äquivalenz)

κειµενικές συµβάσεις,
συµβάσεις γραφής

κειµενικός τύπος, κειµενικό είδος

µορφική ισοδυναµία
(formal-ästhetische Äquivalenz)

οµοιοκαταληξία, παρήχηση,
µεταφορές, ιδιωµατισµοί

αισθητική της γλώσσας, ύφος

Πίνακας 3.2. Συνοπτική παρουσίαση των τύπων ισοδυναµίας κατά Koller (1979).

Η ύπαρξη διαφορετικών τύπων ισοδυναµίας απλώς υποδεικνύει τη δυνατότητα να δίνεται
προτεραιότητα σε ένα επίπεδο γλώσσας κάθε φορά και δεν σηµαίνει ότι είναι αδύνατο να βρεθεί ένα
ισοδύναµο που να καλύπτει περισσότερα από ένα κριτήρια, ή και όλα ακόµα. Για παράδειγµα, ο τίτλος του
σαιξπηρικού έργου Love’s Labours Lost, µεταφράστηκε από τον Βασίλη Ρώτα ως Αγάπης Αγώνας Άγονος,
που αποτελεί µια εξαιρετική εξεύρεση ισοδυναµίας σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.
Αρκετά χρόνια πριν από τον Koller, οι Vinay & Darbelnet (1958) παρουσίασαν στο πρωτοπόρο έργο
τους Stylistique comparée du français et de l’anglais ένα µοντέλο µεταφραστικών στρατηγικών και τεχνικών,
το οποίο αποτέλεσε τη βάση για όλα τα µοντέλα που ακολούθησαν έκτοτε. Αυτός είναι και ο λόγος που το
µοντέλο αυτό θα παρουσιαστεί πρώτο αναφορικά µε τις µικροδοµικές τεχνικές. Το µοντέλο ξεκινά µε έναν
πρώτο διαχωρισµό ανάµεσα σε δύο κύριες στρατηγικές: την απευθείας µετάφραση (direct translation) και την
πλάγια µετάφραση (oblique translation). Ως απευθείας µετάφραση οι συγγραφείς εννοούν τη στρατηγική της
κυριολεκτικής απόδοσης, ενώ ως πλάγια µετάφραση εννοούν την πιο ελεύθερη απόδοση. Σε κάθε µια από τις
δύο στρατηγικές αντιστοιχούν περαιτέρω κάποιες µεταφραστικές τεχνικές. Πιο συγκεκριµένα, τρείς για την
απευθείας µετάφραση και τέσσερεις για την πλάγια, όπως φαίνεται συνοπτικά στον Πίνακα 3.3. Για
παραδείγµατα και λεπτοµερέστερη ανάλυση βλ. αντίστοιχη ανάλυση του µοντέλου στο κεφάλαιο 2.
Στρατηγική
Απευθείας

Τεχνική
1

δάνειο
(emprunt)

Περιγραφή
Άµεση υιοθέτηση της ξένης λέξης στο κείµενοστόχο.

2

έκτυπο
(calque)

3

κυριολεκτική µετάφραση
(traduction littérale)

4

µετάταξη
(transposition)

5

µετατροπία
(modulation)

6

ισοδυναµία
(équivalence)

7

προσαρµογή
(adaptation)

Πλάγια

Λέγεται και µεταφραστικό δάνειο. Πρόκειται για
κυριολεκτική και ακριβή µετάφραση µιας λέξης ή
έκφρασης.
Η πλέον προτιµητέα τεχνική, µε την προϋπόθεση να
την επιτρέπουν οι γλωσσικές δοµές της γλώσσαςστόχου και να µην εµποδίζεται το νόηµα. Αν η
εφαρµογή της είναι αδύνατη, εφαρµόζεται πλάγια
µετάφραση.
Αλλαγή της γραµµατικής κατηγορίας, δηλαδή
αντικατάσταση ενός µέρους του λόγου µε άλλο,
χωρίς αλλαγή νοήµατος.
Αλλαγή οπτικής γωνίας χωρίς αλλοίωση νοήµατος,
για παράδειγµα από παθητική σε ενεργητική φωνή,
µέρος αντί συνόλου, αντιστροφή λέξεων.
Χρησιµοποιείται, όταν δύο γλώσσες περιγράφουν
την ίδια περίσταση/το ίδιο αντικείµενο µε
διαφορετικά γλωσσικά ή υφολογικά µέσα, ιδιαιτέρως
όταν πρόκειται για ιδιωµατισµούς ή παροιµίες.
Ολοκληρωτική αλλαγή της πολιτισµικής αναφοράς,
όταν αυτή δεν υπάρχει στον πολιτισµό υποδοχής, π.χ.
ανέκδοτα, σατιρικές αναφορές, πρόσωπα κλπ.

Πίνακας 3.3. Συνοπτική παρουσίαση του µοντέλου των Vinay & Darbelnet (1958).

Πολλά από τα στοιχεία του παραπάνω µοντέλου αποτέλεσαν µέρος των µοντέλων που ακολούθησαν,
ή εµπλουτίστηκαν µε επιπλέον τεχνικές. Ο κατάλογος των µοντέλων αυτών είναι ιδιαίτερα µακρύς (βλ.,
εντελώς ενδεικτικά, Kade 1968, Reiß 1971, Koller 1979, Barchudarow 1979, Kutz 1981, Neubert 1985,
Kupsch-Losereit 1990, Williams 1990, Valero-Garcés 1995, Aixelá 1995, Markstein 1999), και για τον λόγο
αυτό θα αποµονώσουµε το µοντέλο του Peter Newmark (1988), το οποίο είναι ένα από τα πιο πλήρη και
εκτεταµένα, µε λεπτοµερή κατηγοριοποίηση. Περιλαµβάνει δώδεκα µεταφραστικές τεχνικές, ενώ κάποιες από
αυτές αποτελούν αλληλοεπικαλύψεις µε το µοντέλο των Vinay & Darbelnet, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.4
παρακάτω. Το µοντέλο του Newmark έτυχε εκτεταµένης αποδοχής στη µεταφρασεολογική σκέψη ως το
πλέον αντιπροσωπευτικό της µικροδοµικής προσέγγισης στη µετάφραση πολιτισµικών στοιχείων, ιδίως για
τις περιπτώσεις των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων υλικού πολιτισµού, γνωστών και ως Realia (Reiß 1971).
Τεχνική

Ανάλυση/Παραδείγµατα

1

αυτούσιο δάνειο
(transference)

Δάνειο που υιοθετείται χωρίς καµία φωνολογική ή µορφολογική αλλαγή, π.χ.
STOP, gadget, Bauhaus.

2

προσαρµοσµένο δάνειο
(naturalization)

Δάνειο που υιοθετείται µε προσαρµογή στις φωνολογικές και µορφολογικές
συµβάσεις τη γλώσσας-στόχου, π.χ. περεστρόικα, γκεστάλτ, στυλό.

3

κυριολεκτική µετάφραση
(literal translation)

Η µετάφραση που ακολουθεί πιστά τη µορφή και τις σηµασίες του
πρωτοτύπου, χωρίς να δηµιουργεί παρανόηση ή λανθασµένες γραµµατικές
δοµές στη γλώσσα-στόχο.

4

ουδετεροποίηση
(neutralization)

Η απαλλαγή από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας έννοιας ή έκφρασης και η
µεταφορά της σε απλουστευµένη µορφή, π.χ. Ι have a split tongue – µιλώ
διφορούµενα.

5

πολιτισµικό ισοδύναµο
(cultural equivalent)

Η χρήση µιας αντίστοιχης ή σχεδόν αντίστοιχης πολιτισµικής αναφοράς για
την απόδοση µιας πολιτισµικής ιδιαιτερότητας, π.χ. pub – µπυραρία.

6

επισήµανση
(label)

Η χρήση εισαγωγικών ή άλλων µέσων, ώστε να επισηµανθεί η
προσωρινότητα µιας απόδοσης, π.χ. a washback-effect – ένα είδος
«αναδραστικής» επίδρασης.

7

ανάλυση σε συνιστώσες
(componential analysis)

Ανάλυση της πρωτότυπης έννοιας στις συνιστώσες της, ελλείψει κατάλληλης
αντιστοιχίας, π.χ. cozy – ζεστό και άνετο.

8

διαγραφή
(deletion)

Συνειδητή παράλειψη λέξεων ή τµηµάτων του πρωτοτύπου µε σκοπό την
αποφυγή παρανοήσεων ή υφολογικών ατοπηµάτων ή την αποφυγή
υπερµετάφρασης, π.χ. Oh my God! – Θεέ µου! (διαγραφή του επιφωνήµατος).

9

συνδυασµός τεχνικών
(couplet)

Πολύ συχνά παρατηρούµε ότι σε µια απόδοση έχουν εφαρµοστεί ταυτόχρονα
δύο ή και περισσότερες τεχνικές, π.χ. Samurai – «σαµουράι» (προσαρµοσµένο
δάνειο και επισήµανση).

10

παγιωµένη µετάφραση
(accepted standard translation)

11

περίφραση, επεξηγήσεις,
σηµειώσεις
(paraphrase, gloss, notes)

12

χρήση ταξινοµητή
(classifier)

Αυτόµατη απόδοση ενός όρου ή µιας έκφρασης µε βάση την ευρέως
αποδεκτή µετάφραση, που έχει ήδη παγιωθεί, π.χ. actualization –
επικαιροποίηση.
Πρόσθεση πληροφοριών στη µετάφραση, είτε µε σκοπό να καταστεί
περισσότερο σαφής µια έννοια ή µια έκφραση είτε επειδή είναι αδύνατη η
συνοπτική απόδοσή της. Η πρόσθεση πληροφορίας µπορεί να λαµβάνει τη
µορφή περιφραστικής απόδοσης, επεξήγησης σε παρένθεση ή σε κόµµατα ή
υποσηµειώσεων.
Χρήση επιπρόσθετης λέξης, για να προσδιορίσει µια άλλη έννοια, όταν η
κατανόησή της δεν θεωρείται δεδοµένη, π.χ. στον Βόλο – in the city of Volos.

Πίνακας 3.4. Συνοπτική παρουσίαση του µοντέλου του Newmark (1988).

Εκτός από τις παραπάνω τεχνικές, στο λεξικό Ορολογία της Μετάφρασης (Delisle et al. 2008)
αναφέρονται και άλλες τεχνικές, οι οποίες θα πρέπει να προστεθούν στις παραπάνω, και συγκεκριµένα:
•

•

•

Η αποσαφήνιση (explicitation): Η πρόσθεση πληροφορίας, για να καταστεί ένα τµήµα του
πρωτοτύπου πιο σαφές, δεδοµένου ότι υποθέτουµε πως το τελικό κοινό δεν διαθέτει το
απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για να το καταλάβει, π.χ. Η Επανάσταση του ’21 – The Greek
Revolution of 1821.
Η υπόρρηση (implicitation): Η αφαίρεση πληροφορίας για τον λόγο ότι εννοείται εύκολα στο
µετάφρασµα, είτε λόγω των συµφραζοµένων είτε λόγω του ότι το τελικό κοινό διαθέτει το
απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, π.χ. OSE, the Greek Railway Organization –ο ΟΣΕ.
Ο διαχωρισµός µεταξύ ατοµιστικής προσαρµογής και ολιστικής προσαρµογής: Ατοµιστική
καλείται η τεχνική της προσαρµογής, όταν αυτή αναφέρεται σε µικροδοµικό πρόβληµα, δηλαδή
σε µια λέξη ή φράση. Ολιστική καλείται η τεχνική της προσαρµογής, όταν αυτή αναφέρεται στο
σύνολο του κειµένου, όπως π.χ. στην περίπτωση προσαρµογής ολόκληρου θεατρικού έργου.

3.2.2. Μακροδοµικές προσεγγίσεις
Οι µακροδοµικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις στη µετάφραση επικεντρώνονται στο κείµενο ως συνολική
οντότητα (µονάδα), µια πτυχή που δεν καλύπτεται από τις προαναφερθείσες µικροδοµικές προσεγγίσεις. Η
παλαιότερη και παραδοσιακότερη µακροδοµική προσέγγιση είναι η ερµηνευτική προσέγγιση. Όπως σηµειώνει
ο George Steiner στο θεµελιώδες για τη σύγχρονη µεταφρασεολογία έργο του µε τίτλο After Babel (1975), η
µετάφραση είναι µια ερµηνευτική πράξη, όπου οι µεταφραστές/οι µεταφράστριες αντιλαµβάνονται το
πρωτότυπο µόνο µέσα από τα δικά τους βιώµατα, τις δικές τους πολιτισµικές καταβολές και στάσεις. Η
πρόταση του Steiner για µια συστηµατική ερµηνευτική µεταφραστική θεωρία βασίζεται στην πίστη ότι σε ένα
κείµενο υπάρχει νόηµα που απλώς αναµένει να αποκαλυφθεί και να ξεθαφτεί, ώστε να αποδοθεί εκ νέου. Η
βεβαιότητα αυτή καλεί εκείνον/η που µεταφράζει το κείµενο να ανακαλύψει το νόηµα και να το ερµηνεύσει,
καθώς και να το αποδώσει σε µια άλλη γλώσσα. Η ερµηνεία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον
αναστοχασµό και τη διαίσθηση, και η κατανόηση εξαρτάται από την προσωπική προοπτική του
ερµηνεύοντος. Η πρόσληψη µιας νέας πληροφορίας ενεργοποιεί το γνωστικό υπόβαθρο του αναγνώστη, στο
οποίο ενσωµατώνεται και τυγχάνει επεξεργασίας η νέα πληροφορία. Σηµαντική είναι η αντίληψη του
κειµένου ως ολότητας, πράγµα που επιτρέπει να αντιληφθούµε καλύτερα τα επιµέρους στοιχεία του, όπως

διευκρινίζει η Radegundis Stolze (2011), η οποία συνέχισε την ερµηνευτική παράδοση στη µεταφραστική
σκέψη, αλλά και πιο πριν ο Fritz Paepcke (1986), ο οποίος ονοµάζει τη µετάφραση «ερµηνευτικό προσχέδιο».
Σε γενικές γραµµές, πάντως, η ερµηνευτική προσέγγιση, όσο ενδιαφέρουσα κι αν είναι λόγω του
γεγονότος ότι ανταποκρίνεται σε µια διαδικασία που ούτως ή άλλως συµβαίνει διαισθητικά σε κάθε
αναγνώστη, κατ’ ακρίβεια δεν αποτελεί µεθοδολογική προσέγγιση µε την αυστηρή έννοια. Η ερµηνευτική
προσέγγιση περιγράφει αυτό που συµβαίνει, αλλά δεν προσφέρει κάποια µεθοδολογικά εργαλεία ή µια
ακολουθία βηµάτων που θα µπορούσε να αποτελεί τρόπο προσέγγισης και µετάφρασης κειµένου. Περίπου το
ίδιο συµβαίνει και µε µια άλλη προσέγγιση που αναπτύχθηκε αργότερα, προερχόµενη από τη σηµασιολογική
θεωρία των σκηνικών και των σχηµατισµών (scenes and frames semantics) του Fillmore (1977). Στη
µεταφρασεολογική της εκδοχή από τις Vannerem & Snell-Hornby (1986), η θεωρία υποστηρίζει ότι κάθε
κείµενο περιέχει σχηµατισµούς, πλαίσια (frames) που δηµιουργούνται από τις γλωσσικές του µορφές, οι
οποίοι (σχηµατισµοί) παράγουν συγκεκριµένα σκηνικά (scenes) στο µυαλό του αναγνώστη. Εφόσον ο
µεταφραστής/η µεταφράστρια λειτουργεί και ως αναγνώστης, παράγονται και στο δικό τους µυαλό σκηνικά,
τα οποία πρέπει στη συνέχεια να µετουσιωθούν σε ανάλογους σχηµατισµούς µέσα στο κείµενο-στόχο, µέσω
της γλώσσας-στόχου, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα δηµιουργήσουν σκηνικά στο µυαλό των τελικών
αναγνωστών. Οι µεταφραστές/µεταφράστριες πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν τα σκηνικά που
δηµιουργούνται στο µυαλό των αναγνωστών του πρωτοτύπου µε αυτά που θα δηµιουργηθούν στο µυαλό των
τελικών αναγνωστών, και να διαµορφώνουν τους κειµενικούς σχηµατισµούς µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα
σκηνικά στους τελικούς αναγνώστες να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα προς τα σκηνικά στο µυαλό των
αναγνωστών του πρωτοτύπου. Πρόκειται για µια αρκετά αφηρηµένη µεθοδολογική πρακτική, η οποία είναι
δύσκολο να ελεγχθεί ή να αποτελέσει πρότυπο µεταφραστικής διαδικασίας, µεταξύ άλλων και επειδή
παραµένει ιδιαίτερα αφηρηµένη και ασαφής ή έννοια του Gestalt, που αφορά τόσο τους κειµενικούς
σχηµατισµούς όσο και τα σκηνικά που δηµιουργούνται βάσει αυτών.
Μια σαφώς πιο µεθοδικά προσανατολισµένη προσέγγιση παρουσιάζει η Christiane Nord (1997, σελ.
59 κ.εξ.), η οποία αντλεί από τις λειτουργικές προσεγγίσεις που συζητήθηκαν πιο πάνω. Παρότι ο
πρωταρχικός σκοπός της Nord είναι να παρουσιάσει ένα µοντέλο εκπαίδευσης µεταφραστών, η µεθοδολογική
του πληρότητα το κάνει κατάλληλο και ως µια ολιστική προσέγγιση στη µεταφραστική διαδικασία. Στο
µοντέλο συνδυάζονται τόσο η µακροδοµική όσο και η µικροδοµική προσέγγιση. Πιο συγκεκριµένα, ορίζονται
τρείς σηµαντικές πτυχές της µεταφραστικής διαδικασίας:
1. Η σηµασία της ανάθεσης του µεταφραστικού έργου,
2. ο ρόλος της ανάλυσης του πρωτοτύπου,
3. η λειτουργική ιεραρχία των µεταφραστικών προβληµάτων.
Όσον αφορά το σηµείο (1), ο µεταφραστής/η µεταφράστρια επιχειρεί, βάσει της ανάθεσης του έργου,
να κατασκευάσει ένα προφίλ του πρωτοτύπου και ένα προφίλ του µεταφράσµατος. Στη συνέχεια, τα δύο
προφίλ συγκρίνονται,για να διαπιστωθεί ο βαθµός σύγκλισης ή απόκλισής τους. Οι εξής παράµετροι
λαµβάνονται υπόψη για την κατασκευή των προφίλ:
•
•
•
•
•

η κειµενική λειτουργία του κάθε κειµένου,
ο ποµπός και οι δέκτες του κάθε κειµένου,
ο χρόνος και ο τόπος πρόσληψης του κάθε κειµένου,
το µέσο της οµιλίας (προφορικό ή γραπτό),
το κίνητρο (γιατί γράφεται το πρωτότυπο και γιατί µεταφράζεται).

Η έµπνευση για το συγκεκριµένο βήµα έρχεται από την λεγόµενη φόρµουλα Lasswell (Ποιός λέει Τι,
µε Ποιο Μέσο, Σε Ποιόν, για να Επιτύχει Τι;), που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της επικοινωνιακής θεωρίας τη
δεκαετία του 1960, ως οδηγός ανάλυσης δηµοσιογραφικών κειµένων.3 Όσον αφορά το σηµείο (2), εκεί
αναλύεται το πρωτότυπο, για να αποφασιστούν οι προτεραιότητες της µεταφραστικής στρατηγικής. Τούτο
γίνεται µε τα ακόλουθα κριτήρια ανάλυσης:
•
3

το υπό συζήτηση θέµα,

Στο πρωτότυπο: WHO says WHAT, in WHAT CHANNEL, to WHOM, with WHAT EFFECT?.

•
•
•
•
•
•
•

το περιεχόµενο, συµπεριλαµβανοµένων των συν(υπο)δηλώσεων και της κειµενικής συνοχής,
υποθέσεις γύρω από την επικοινωνιακή περίσταση: παράγοντες που θεωρείται ότι γνωρίζει ο
αναγνώστης του πρωτοτύπου,
τη σύνθεση της µικροδοµής και της µακροδοµής,
εξωγλωσσικά στοιχεία: εικόνες, µορφοτυπικά χαρακτηριστικά κ.λπ.,
λεξιλόγιο: διαλεκτικές µορφές, υφολογικό επίπεδο, ορολογία κ.λπ.,
δοµή προτάσεων,
υπερτεµαχιακά χαρακτηριστικά προσωδίας: ρυθµός, τονικότητα, στίξη.

Όσον αφορά το σηµείο (3), ο µεταφραστής/η µεταφράστρια ιεραρχεί τα µεταφραστικά προβλήµατα
και ορίζει τις εξής προτεραιότητες:
•
•
•
•

καθορισµός της επιδιωκόµενης λειτουργίας της µετάφρασης (τεκµηριωτική ή εργαλειακή),
καθορισµός των λειτουργικών στοιχείων που θα πρέπει να προσαρµοστούν στην περίσταση της
µετάφρασης (βλ. βήµα [1]),
καθορισµός του προσανατολισµού της µεταφραστικής στρατηγικής, ο οποίος εξαρτάται από τον
κειµενικό τύπο,
καθορισµός των επιµέρους προβληµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση του πρωτοτύπου στο
βήµα (2).

Είναι σαφές ότι το παραπάνω µοντέλο δεν αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στη µετάφραση
πολιτισµικών στοιχείων, αλλά δίνει έµφαση σε όλες τις πτυχές της µετάφρασης. Ωστόσο, επειδή λαµβάνει
υπόψη το πολιτισµικό και λειτουργικό συγκείµενο µιας µετάφρασης, κατατάσσεται στις µακροδοµικές
προσεγγίσεις της πολιτισµικής διάστασης. Επίσης, αν και στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία επικράτησε ο όρος
µεταφραστική εντολή για το αγγλικό translation commission, εδώ προτείνεται ό όρος ανάθεση µεταφραστικού
έργου για τον απλό αλλά σηµαντικό λόγο ότι η έννοια της εντολής έρχεται σε αντίφαση µε την έννοια της
αυτενέργειας του µεταφραστή/της µεταφράστριας, στοιχείο ιδιαίτερα σηµαντικό και ειδοποιό στις
λειτουργικές προσεγγίσεις.
Τέλος, το πιο πρόσφατο µοντέλο που φιλοδοξεί να αποτελέσει µια συµβιβαστική προσέγγιση
ανάµεσα στα άκρα της µικροδοµικής και της µακροδοµικής προσέγγισης προτάθηκε στο Floros (2002) (βλ.
και Floros 2007). Πρόκειται για ένα µοντέλο που στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι πολιτισµός είναι η κοινή και
σταθερή λειτουργία που εντοπίζεται σε όλα τα επιµέρους πολιτισµικά συστήµατα ενός κοινωνικού συνόλου,
όπου πολιτισµικό σύστηµα είναι το σύνολο των οργανωµένων συµβάσεων που αφορούν έναν συγκεκριµένο
κάθε φορά τοµέα του κοινωνικού βίου (Mudersbach 2002, βλ. υποενότητα 3.1.1.1), από τους πιο απλούς
µέχρι τους πιο σύνθετους τοµείς. Έτσι, έχουµε το πολιτισµικό σύστηµα της πολιτικής οργάνωσης µιας
κοινωνίας, τον τρόπου εορτασµού µιας θρησκευτικής γιορτής, το επίσηµο δείπνο, κ.ο.κ. Το µοντέλο, µε τη
σειρά του, βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε πολιτισµικό σύστηµα µιας κοινωνίας αντικατοπτρίζεται σε πολλά
σηµεία ενός κειµένου, όχι µόνο σε ένα. Αν αυτά τα σηµεία ενωθούν µεταξύ τους, φτιάχνουν έναν πολιτισµικό
σχηµατισµό που µοιάζει µε αστερισµό (kulturelle Konstellation, cultural constellation), και ο οποίος δεν είναι
απλώς µια αφηρηµένη µορφή µέσα στο κείµενο (Gestalt), αλλά οριοθετείται και σηµατοδοτείται µε πολύ
συγκεκριµένο τρόπο, βάσει των διαφόρων σηµείων αντικατοπτρισµού (concretizations). Οπότε, πολιτισµικός
σχηµατισµός καλείται το σύνολο εκείνων των στοιχείων του κειµένου που αποτελούν πραγµατώσεις ενός
συγκεκριµένου πολιτισµικού συστήµατος. Η σηµαντικότερη ιδέα είναι ότι οι πολιτισµικοί σχηµατισµοί
αντιµετωπίζονται ως ενιαία µονάδα στη µετάφραση, και όχι κάθε σηµείο τους ξεχωριστά, όπως συµβαίνει
στις µακροδοµικές προσεγγίσεις. Επίσης, ενδιαφέρων είναι και ο διαχωρισµός µεταξύ φανερών πολιτισµικών
σχηµατισµών και µη φανερών πολιτισµικών σχηµατισµών. Οι πρώτοι είναι οι σχηµατισµοί που πραγµατικά
αντικατοπτρίζονται στο κείµενο, ενώ οι δεύτεροι είναι «κρυφοί» σχηµατισµοί, οι οποίοι αποτελούνται από
όσα στοιχεία του πολιτισµικού συστήµατος δεν πραγµατώνονται στο κείµενο (βλ. Σχήµα 3.4 παρακάτω). Οι
«κρυφοί» αυτοί σχηµατισµοί είναι, όµως, εξίσου σηµαντικοί για τη µετάφραση, διότι παρέχουν πληροφόρηση
για το ευρύτερο πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται οι φανεροί σχηµατισµοί, δηλαδή τα φανερά
πολιτισµικά στοιχεία µέσα στα κείµενα.

Σχήµα 3.4. Μια πιθανή απεικόνιση των πολιτισµικών σχηµατισµών.

Εν κατακλείδι, οι µικροδοµικές και οι µακροδοµικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις εµφανίζουν
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µε το να δίνουν έµφαση σε µία µόνο µεθοδολογική διάσταση κάθε φορά,
εξ ου και ενδείκνυται να λειτουργούν αλληλοσυµπληρώνοντας οι µεν τις δε, και όχι απλώς ως πιθανές,
τυχαίες επιλογές.
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Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο αξιολόγησης 1
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
Ακολουθώντας τον Newmark, η λέξη στυλό είναι:
α. έκτυπο
β. προσαρµοσµένο δάνειο
γ. αυτούσιο δάνειο
Ο ορισµός του πολιτισµού από τον Göhring αποτελεί:
α. συµπεριφοριστική προσέγγιση
β. δυναµική προσέγγιση
γ. κανονιστική προσέγγιση
Ο όρος κουλτούρα είναι:
α. συνώνυµο του όρου πολιτισµός
β. παράφραση του όρου πολιτισµός
γ. υποσύνολο του όρου πολιτισµός
Ένας κειµενικός τύπος:
α. αντιστοιχεί σε ένα κειµενικό είδος
β. αντιστοιχεί σε πολλά κειµενικά είδη
γ. µπορεί να περιέχει πολλά κειµενικά είδη
Οι αναρτήσεις στο Facebook αποτελούν κειµενικό τύπο:
α. πληροφοριακό
β. εκφραστικό
γ. µεικτό
Το χιούµορ σε ένα κείµενο είναι χαρακτηριστικό:
α. της µικροδοµής του
β. του κειµενικού είδους του
γ. της µακροδοµής του
Οι πολιτισµικές συµβάσεις είναι:
α. νόµοι
β. θέσµια
γ. συνήθειες
Σύµφωνα µε τη θεωρία του σκοπού, η µετάφραση µε εκλαϊκευµένο τρόπο αποτελεί:
α. µετάφραση µε διατήρηση της λειτουργίας
β. µετάφραση µε αλλαγή της λειτουργίας
γ. µη-µετάφραση
Σύµφωνα µε τη θεωρία της µεταφραστικής δράσης, το µεταφραστικό γεγονός είναι κυρίως:
α. γλωσσική πράξη
β. πολιτισµική αλληλεπίδραση
γ. αλληλεπίδραση κοινωνικών παραγόντων
Κατά τη θεωρία των πολυσυστηµάτων, ο λογοτεχνικός κανόνας µιας εποχής τοποθετείται:
α. στην περιφέρεια ενός συστήµατος
β. στο κέντρο ενός συστήµατος

γ. µεταξύ περιφέρειας και κέντρου
Η µεταφραστική στρατηγική της οικειοποίησης:
α. διατηρεί τον εξωτισµό του πρωτοτύπου
β. διατηρεί τις δοµές του πρωτοτύπου
γ. προσαρµόζει τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες του πρωτοτύπου
Η µεταφραστική στρατηγική της ξενοποίησης αντιστοιχεί:
α. στην ελεύθερη µετάφραση
β. στην κυριολεκτική µετάφραση
γ. στην ισοδυναµία
Ακολουθώντας το µοντέλο του Koller:
α. είναι αδύνατον να βρεθεί ισοδυναµία που να καλύπτει όλα τα πιθανά επίπεδα της γλώσσας
β. είναι δυνατόν να βρεθεί ισοδυναµία που να καλύπτει µέχρι και δύο από τα πιθανά επίπεδα της γλώσσας
γ. είναι δυνατόν να βρεθεί ισοδυναµία που να καλύπτει όλα τα πιθανά επίπεδα της γλώσσας
Ακολουθώντας τους Vinay & Darbelnet, η µετάφραση του No Smoking µε Απαγορεύεται το κάπνισµα
αποτελεί:
α. µετάταξη
β. µετατροπία
γ. ισοδυναµία
Ακολουθώντας τους Vinay & Darbelnet, οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες ενός κειµένου µπορούν να
µεταφραστούν:
α. µε τις τεχνικές που περιλαµβάνει η απευθείας στρατηγική
β. µε τις τεχνικές που περιλαµβάνει η πλάγια στρατηγική
γ. µε τεχνικές και των δύο στρατηγικών
Οι σύγχρονες διασκευές αρχαίων τραγωδιών και κωµωδιών αποτελούν παραδείγµατα:
α. ολιστικής προσαρµογής
β. ατοµιστικής προσαρµογής
γ. γλωσσικής προσαρµογής
Η αποσαφήνιση (explicitation) αποτελεί:
α. οικειοποιητική τεχνική
β. ξενοποιητική τεχνική
γ. προσαρµοστική τεχνική
Ακολουθώντας τον Newmark, η εφαρµογή προσαρµοσµένου δανείου (naturalization) είναι:
α. οικειοποιητική τεχνική
β. ξενοποιητική τεχνική
γ. κυριολεκτική τεχνική
Η χρήση διαλεκτικών µορφών στη µετάφραση, µε σκοπό να επιτευχθεί χιουµοριστικό αποτέλεσµα,
είναι:
α. παράδειγµα µικροδοµικής τεχνικής
β. παράδειγµα µακροδοµικής τεχνικής
γ. παράδειγµα συνδυασµού µικροδοµικής και µακροδοµικής τεχνικής
Όταν µια ιστοσελίδα µεταφράζεται από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά για ευρύ κοινό, τότε:
α. έχουµε περίπτωση επιχώριας (ή τοπικής) προσαρµογής (localization), µε σκοπό να καλυφθούν ιδιαίτερες
πολιτισµικές ανάγκες
β. έχουµε περίπτωση µεταδηµιουργίας (transcreation), µε σκοπό να καλυφθούν ιδιαίτερες πολιτισµικές
ανάγκες

γ. έχουµε µάλλον περίπτωση διεθνοποίησης, και όχι επιχώριας προσαρµογής, εφόσον οι ιδιαίτερες ανάγκες
του τελικού κοινού µας είναι άγνωστες
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Μελετήστε προσεκτικά το Σχήµα 3.3 που περιγράφει το συνεχές µεταξύ ενός ζεύγους µεταφραστικών
στρατηγικών και την τοποθέτηση των µεταφραστικών τεχνικών ανάλογα µε το αν και κατά πόσο πλησιάζουν
περισσότερο το ένα ή το άλλο άκρο. Στη συνέχεια, επιχειρήστε να καθορίσετε την πιθανή θέση όλων των
µεταφραστικών τεχνικών που περιγράφονται από τους Vinay & Darbelnet (1958) και από τον Newmark
(1988) (Πίνακες 3.3 και 3.4) πάνω στο συνεχές µεταξύ ξενοποίησης και οικειοποίησης. Ποιες είναι οι
τεχνικές που µπορούν εύκολα να τοποθετηθούν πάνω στο συνεχές και γιατί; Ποιες είναι οι τεχνικές για τις
οποίες δεν καθίσταται εύκολα σαφές το πού ακριβώς µπορούν να τοποθετηθούν; Αναλύστε τους λόγους για
τους οποίους είναι δύσκολη η τοποθέτησή τους.

Κριτήριο αξιολόγησης 3
Αναλύστε τους λόγους για τους οποίους η θεωρία των πολυσυστηµάτων θα πρέπει επίσης να εξετάζεται ως
λειτουργική θεωρία, όπως οι παραδοσιακές λειτουργικές προσεγγίσεις (θεωρία του σκοπού και θεωρία της
µεταφραστικής δράσης). Επίσης, σχολιάστε την κριτική που έχει διατυπωθεί εναντίον της θεωρίας του
σκοπού και της θεωρίας της µεταφραστικής δράσης, σύµφωνα µε την οποία οι θεωρίες αυτές αφορούν
αποκλειστικά τα λεγόµενα χρηστικά κείµενα, και όχι τη λογοτεχνία.

Κριτήριο αξιολόγησης 4
Αναλύστε διεξοδικά ποια ακριβώς στοιχεία των λειτουργικών θεωριών έχουν ενσωµατωθεί στο µοντέλο της
Nord (1997), και µε ποιους τρόπους. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα οποιοδήποτε διαφηµιστικό κείµενο σε
οποιαδήποτε γλώσσα και επιχειρήστε µια µετάφρασή του (προς οποιαδήποτε γλώσσα της επιλογής σας),
εφαρµόζοντας το παραπάνω µοντέλο. Κατά τη µετάφραση, θεωρήστε πως θα πρέπει να υπάρξει διατήρηση
λειτουργίας.

Κριτήριο αξιολόγησης 5
Σχολιάστε το κατά πόσο η εξειδικευµένη ορολογία θα µπορούσε να θεωρηθεί (γλωσσικό) πολιτισµικό προϊόν
και αν στην περίπτωση της µετάφρασης όρων και ορολογίας θα πρέπει να µιλάµε για αντιστοιχία ή
ισοδυναµία.

