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To 2014 εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Ίκαρος συλλ ογή διηγημάτων του Τσέχου 
συγγ ραφέα Ότα Πάβελ (Ota Pavel) Μια ζωή ψαρεύοντας σε μετάφραση του Κώστα 
Τσίβου και με πρόλογο και επιμέλεια του Δημήτρη Νόλλ α.

Mετά από τις μεταφράσεις του Mπόχουμιλ Χράμπαλ (Bohumil Hrabal) έχει 
ο  Έλλ ηνας αναγνώστης ευκαιρία να γνωρίσει άλλ ο σημαντικό εκπρόσωπο της τσε-
χικής πεζογραφίας που σηματοδότησε τη μεταπολεμική τσεχική λογοτεχνία.

Ο Πάβελ γεννήθηκε το 1930 στην Πράγα, ο πατέρας του ήταν Εβραίος και η μη-
τέρα χριστιανή. Οι οικογένεια έζησε στην Πράγα και αργότερα στο Μπούστεχραντ, 
μικρή πόλη κοντά στην πρωτεύουσα με λίμνες και ποτάμια κατάλλ ηλα για ψάρε-
μα. Αυτά τα δύο μέρη, η Πράγα και η ύπαιθρος κοντά στον ποταμό Μπέροουνκα, 
αποτελούν το πλαίσιο των αυτοβιογραφικών διηγημάτων του Πάβελ. Το δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο ο πατέρας του συγγ ραφέα και οι δύο μεγαλύτεροι αδερφοί του 
στάλθηκαν στο κέντρο συγκέντρωσης στο Τέρεζιν, γεγονός που έγινε αφετηρία του 
πιο γνωστού διηγήματός του Ο θάνατος των όμορφων ζαρκαδιών (γνωστού σε ευρύ 
κοινό και χάρη στην ομώνυμη ταινία του σκηνοθέτη Karel Kachyňa). Από το 1949 
ο Πάβελ εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης και στην τσεχική λογοτεχνία πρωτοεμ-
φανίστηκε το 1964 με συλλ ογή αφηγημάτων από τον κόσμο του αθλητισμού, θέμα το 
οποίο δεν εγκατέλειψε έως το τέλος της ζωής του. Στα τέλη της δεκαετίας του ʹ60 άρ-
χισε να γράφει αυτοβιογραφικά διηγήματα που αντανακλούν τις αναμνήσεις του από 
την παιδική ηλικία. H στροφή προς τις οικογενειακές ιστορίες έγινε μετά την πρώτη 
προσβολή της ψυχικής ασθένειας που τον ταλαιπώρησε μέχρι το πρόωρο θάνατό του 
το 1971 και λόγω της οποίας έπρεπε να εγκαταλείψει το αγαπημένο του επάγγ ελμα, 
την αθλητική δημοσιογραφία. Οι λογοτεχνικές του αναμνήσεις του παρείχαν παρη-
γοριά τα δύσκολα τελευταία χρόνια της ζωής με διαμονές σε ψυχιατρικές κλινικές.

Στα συμφραζόμενα της τσεχικής λογοτεχνίας αποτελούσαν τα διηγήματα του 
Πάβελ επιστροφή σε αφήγηση που δείχνει την καθημερινή ζωή με έναν απλό και 
γοητευτικό τρόπο, με λεπτή ειρωνεία αλλ ά και νοσταλγία όμως χωρίς περιττό πά-
θος και τραγικότητα, στοιχεία κοινά με τον Χράμπαλ και άλλ ους μεταπολεμικούς 
συγγ ραφείς. Η απλότητα αυτή είναι μερικές φορές σε έντονη αντίθεση με την τρα-
γικότητα της πραγματικότητας:

Και μια μέρα όλα αυτά τέλειωσαν γιατί ήρθε ένας πρώην δεκανέας, ο κύριος Αδόλφος 
Χίτλερ, ο οποίος είχε το ίδιο μουστάκι με τον αγαπημένο μου θείο Πρόσεκ. (σελ. 98)
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Την τρίτη χρονιά του πολέμου ήρθε διαταγή, τα αδέρφια μου, Χούγκο και Γίρκα, να 
δου λέψουν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τότε είπε: «Τα παιδιά χρειάζονται να φάνε ένα 
φαΐ της προκοπής πριν φύγουν. Κρέας... Θα φέρω μερικά ψάρια». (σελ. 99)

Η συλλ ογή των μεταφρασμένων διηγημάτων Μια ζωή ψαρεύοντας είναι επιλογή 
από τις δύο συλλ ογές του Πάβελ που εκδόθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ʹ70. 
Η πρώτη, Ο θάνατος των όμορφων ζαρκαδιών (1971), είναι αφιερωμένη στον πατέρα 
του Πάβελ, στον μικρόκοσμο που σχετιζόταν με το επάγγ ελμά του (εργάστηκε ως 
πλασιέ ηλεκτρικών συσκευών της σουηδικής εταιρίας Electrolux), αλλ ά και στην 
προσπάθειά του να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του στην τραγική εποχή του 
πολέμου και στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Η δεύτερη συλλ ογή, Πώς συνάντη-
σα τα ψάρια (1974), εστιάζει περισσότερο στο πρόσωπο του συγγ ραφέα-αφηγητή 
και στα βιώματά του σχετικά με τον τόπο και τους ανθρώπους γύρω από το ποτάμι 
Μπέροουνκα. Διηγήματα με απλή δομή, αναφερόμενα σε συγκεκριμένες ιστορίες, 
καταστάσεις και πρόσωπα δίνουν έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα στις βαθιές δια-
στάσεις της ανθρώπινης ζωής συνδέοντας τις ανόδους και τις πτώσεις των ηρώων 
με αισιοδοξία, χιούμορ αλλ ά και νοσταλγία.

Μετά, το φτερό έκανε κωλοτούμπα, το κεφάλι κάτω τα πόδια πάνω, σαν μισοβυθισμέ-
νη πάπια κι άδραξα σπασμωδικά το καλάμι. Σίγουρα θα είναι πέρκα που τριγυρνάει εδώ 
μονάχη. Το φτερό έκανε χοπ και χάθηκε κάτω από την επιφάνεια. Το είδα να κατευθύ-
νεται προς τα νούφαρα. Τράβηξα. Το καλάμι λύγισε απότομα κι εγώ για πρώτη φορά στη 
ζωή μου ένιωσα το ηδονικό τράβηγμα του ψαριού. Παλέψαμε γενναία και οι δυο μας. Μετά 
από λίγη ώρα είδα να εμφανίζεται στην επιφάνεια το αγκαθωτό μουσούδι. Ήταν πέρκα κι 
ήταν μεγάλη όπως οι καρό κόκκινες τραγιάσκες, μόνο που το χρώμα της ήταν λαδοπράσι-
νο και στα πλευρά της είχε σκούρες λωρίδες. Τα κόκκινα πτερύγιά της έμοιαζαν πολεμικά 
τρόπαια, ενώ η καμπούρα της έμοιαζε με ταύρου. Αντί για μάτια είχε μικρά χρυσαφιά νο-
μίσματα, και στην πλάτη της ξεχώριζε το προτεταμένο ακόντιό της. Αυτό δεν ήταν ψάρι, 
ήταν δράκος, σιδερόφρακτος ιππότης με κόκκινα φτερά στην περικεφαλαία. (σελ. 49)

Η γλώσσα του Πάβελ είναι πλούσια όσο αφορά το λεξιλόγιο και τα γλωσσικά μέσα.
Χαρακτηριστική είναι η σύνδεση διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων, η κυριολεξία 
εναλλ άσσεται με μεταφορικότητα, αντικειμενικότητα με ειρωνική και αυτοειρωνι-
κή έκφραση, πάντα όμως σε ένα οικείο τόνο. Το λεξιλόγιο είναι για μεταφραστή 
ιδιαίτερα δύσκολο, εφόσον αναφέρεται στον οικείο κόσμο της παιδικής ηλικίας του 
συγγ ραφέα, της Πράγας της δεκαετίας του ʹ30 ή ιδιαίτερα τον κόσμο των ψαράδων 
και της υπαίθρου στον τόπο του Μπούστεχραντ. Αρκετά είναι και τα τοπωνύμια και 
κύρια ονόματα, τα οποία ο μεταφραστής λογικά αποφάσισε να μεταγράψει στην 
αλφάβητο. Καλή διέξοδος είναι επίσης και η απλοποίηση (αν και σπάνια) μερικών 
στοιχείων που θα επιβάρυναν έναν αναγνώστη που δεν γνωρίζει τα συμφραζόμενα, 
όπως π.χ. η αφαίρεση μερικών, γενικά πλούσιων, τοπωνυμίων ή απλοποίηση ορολο-
γίας που σχετίζεται με το πάθος των Τσέχων, το μάζεμα των μανιταριών.
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Μικρά, για το σύνολο ασήμαντα, λάθη ή καλύτερα ανακρίβειες στη μετάφρα-
ση βρίσκονται και εδώ, αλλ ά αποτελούν εξαίρεση. Π.χ. ο γιατρός Βάτσλαβικ στο 
διήγημα Το πιο ακριβό στην Κεντρική Ευρώπη είχε μουστάκι και όχι γενειάδα όπως 
αναφέρεται στη σελ. 13, o αφηγητής δεν υπόθετε ότι οι οικογένεια των Λύκων τους 
συμπαθούσε, αλλ ά το αντίθετο (σελ. 113).

Όπως είναι απαραίτητο σε κάθε καλή μετάφραση, μερικές φορές προσθέτονται 
σύντομες επεξηγήσεις μέσα στο κείμενο, όπως π.χ. στο διήγημα Ο θάνατος των όμορ-
φων ζαρκαδιών, όπου αντί για το «μαύρο Κλάντνο» του πρωτότυπου ο μεταφραστής 
εξηγεί: «το Κλάντνο βουτηγμένο στο κάρβουνο, γενέτειρα του αφηγητή».

Με αυτόν τον τρόπο ο Κώστας Τσίβος κατάφερε να μεταδώσει στους Έλλ ηνες 
αναγνώστες τις μαγικές εικόνες του Πάβελ, τον γλωσσικό πλούτο του και όπως 
αναφέρει στον πρόλογό του ο Δημήτρης Νόλλ ας: [...] να μεταφέρει στην ελλ ηνική 
γλώσσα το «κρυφτό» που παίζουν το καθημερινό λαϊκό ύφος τού Ότα Πάβελ με τον 
αυτοσαρκασμό τού Γιάροσλαβ Χάσεκ και του Μπόχουμιλ Χράμπαλ και τον μεταξύ τους 
δεσμό (σελ. 9).

Κυρίως όμως κατάφερε να μεταφέρει σε άλλ η γλώσσα έναν κόσμο για τους 
Τσέχους βαθιά συνδεδεμένο με τον τόπο τους που όμως μέσω καλής μετάφρασης 
μπορεί να γίνει οικείος και γνώριμος και σε ξένο αναγνώστη.

Η συλλ ογή Μια ζωή ψαρεύοντας είναι πετυχημένη μετάφραση που παρουσιάζει 
στους Έλλ ηνες αναγνώστες έναν από τους καλύτερους και τους πιο αγαπημένους 
διηγηματογράφους της τσεχικής λογοτεχνίας. 
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Skripta Úvod do studia novořečtiny jsou koncipována jako doplňkový materiál ke 
stejnojmennému kurzu realizovanému v rámci oboru Novořecký jazyk a literatura 
na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity. Materiál je rozdělen do šesti kapitol 
od periodizace vývoje řeckého jazyka a literatury přes období starověku, Byzance 
a turecké nadvlády až po zmapování řeckého jazyka a literatury 19. a 20. století. 


