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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η ζωή του θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη, σεναριογράφου, πεζογράφου και μεταφραστή
George Tabori (1914–2007) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επιτομή της ιστορίας του
20ού αιώνα. Γεννημένος στη Βουδαπέστη το 1914 ως György Tábori από οικογένεια
Εβραίων διανοούμενων, αναγκάστηκε, κατά τη δεκαετία του 1930, να εγκαταλείψει την
Ουγγαρία και να καταφύγει αρχικά στη Γερμανία και κατόπι στο Λονδίνο, όπου θα λάβει τη
βρετανική υπηκοότητα και θα υπηρετήσει, μάλιστα, τον Βρετανικό Στρατό. Μετά τη λήξη
του πολέμου, πρόκειται να εγκατασταθεί στην Αμερική για μια εικοσαετία περίπου, θα
έρθει σε επαφή με άλλους επώνυμους εξόριστους, κυρίως με τον Bertolt Brecht, κείμενα του
οποίου άλλωστε θα μεταφράσει στα αγγλικά, θα συνεργαστεί με τον Alfred Hitchcock, θα
γράψει φτηνά διαφημιστικά και, τελικώς, θα επιστρέψει σε εκείνη τη χώρα από την «οποία
προήλθε ο φόβος», τη Γερμανία. Εκεί θα αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη θεατρική περιπέτεια
και θα γίνει διάσημος, μιλώντας στο έργο του για την πρόσφατη ιστορική εμπειρία, για τα
κρεματόρια και τα θύματα του Ολοκαυτώματος, για τη μαρτυρία, τη μνήμη και τη φαντασία,
παραμένοντας όμως ο ίδιος απαλλαγμένος από πάθη εθνικής φύσεως και αρνούμενος την
προσχώρηση σε σχολές σκέψης.
Ich versteh’ nix deutsch, το πρώτο κείμενο του Tabori στα γερμανικά, δημοσιεύτηκε το
2003 στον εκδοτικό οίκο Bibliothek der Provinz. Πρόκειται για μια φωτοτυπική έκδοση
του χειρόγραφου με ιδιόχειρες σημειώσεις στο περιθώριο και πλήθος γραμματικών και
συντακτικών σφαλμάτων, καθώς οι γνώσεις γερμανικών του συγγραφέα είναι ελλειμματικές.
Στο κείμενο, ειδικότερα, παρουσιάζεται η ιστορία ενός μεταφραστή, του Αιμίλιου Λοπέζ-Λάϊμποβιτς, ο οποίος πασχίζει να μεταφράσει το σονέτο 130 του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το
γνωστό εκείνο ποίημα που στρέφεται ενάντια στις συμβάσεις του ερωτικού εγκωμίου: όχι
μόνο δεν εξυμνεί την ομορφιά της αγαπημένης, όχι μόνο δεν την ιδανικεύει, αντιθέτως,
τη γειώνει στην πραγματικότητα και τη δείχνει έτσι όπως είναι – μάλλον άσχημη, αλλά
παρόλα αυτά επιθυμητή. Προσπαθώντας να διατηρήσει στο ακέραιο την έμμετρη μορφή
του σονέτου, λοιπόν, ο μεταφραστής αντιμετωπίζει δυσκολίες, σχεδόν ανυπέρβλητες, τελικά
ολοκληρώνει την εργασία του και την απαγγέλει στην οικιακή βοηθό Εσμεράλδα, η οποία,
πιστεύοντας ενδεχομένως ότι το κείμενο απευθύνεται σε εκείνη, αυτοκτονεί. Ακόμη πιο
έντονες όμως είναι οι αντιδράσεις της μυστικής αστυνομίας και του Ανώτατου Δικαστηρίου
που λογοκρίνουν τη μετάφραση και καταδικάζουν τον Λάϊμποβιτς σε θάνατο. Έπεται
η ανάληψή του στους ουρανούς, όπου ο μεταφραστής, εν μέσω αγγέλων που άδουν, συναντά
τον ποιητή του σονέτου. Γεμάτος υπερηφάνεια και με τρεμάμενη φωνή, του παρουσιάζει
μια στροφή της μετάφρασής του, αλλά ο Σαίξπηρ, αν και ευγνώμων αποδέκτης του μικρού
αυτού αποσπάσματος, απαντά σε ένα μείγμα αγγλογερμανικών: «Sorry, old boy, ich versteh’ nix deutsch».
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Έτσι τελειώνει το κείμενο του Tabori, το οποίο είναι εξόχως διδακτικό, καθώς φαίνεται
να απηχεί τόπους της ιστορίας και της θεωρίας της μετάφρασης. Για παράδειγμα,
η καταδίκη και ο θάνατος του Λάϊμποβιτς ανακαλεί τον θάνατο του Étienne Dolet, λόγιου,
τυπογράφου και συγγραφέα της σύντομης πραγματείας La manière de bien traduire d’une
langue en aultre (1540), η οποία επιχειρούσε να ορίσει τις αρχές που όφειλαν να διέπουν
μια καλή μετάφραση (π.χ. μη υποδούλωση στο πρωτότυπο, αρμονία ύφους κοκ.). Ωστόσο,
οι αρχές αυτές δεν προστάτευσαν τον ίδιο τον Dolet από την κατηγορία του άθεου και
αιρετικού, ούτε απέτρεψαν εντέλει την καταδίκη του στην πυρά, όταν η Θεολογική Σχολή
της Σορβόννης ανακάλυψε στη μετάφρασή του, στον Αξίοχο του Πλάτωνα εν προκειμένω,
ένα αμφιλεγόμενο σημείο: μια πρόταση του Σωκράτη («que tu ne seras plus rien de tout»),
η οποία υπαινισσόταν, σύμφωνα με την ερμηνεία των κατηγόρων, την απόλυτη ανυπαρξία
μετά θάνατον.
Αλλά και η συνάντηση μεταφραστή και συγγραφέα στους ουρανούς ή «μεταφράσματος» και
«κειμένου-πηγής», όπως συνηθίζουμε να λέμε με τους όρους της μεταφρασεολογίας, φαίνεται
να αποτελεί διακειμενικό απόηχο του μύθου της Βαβέλ. Αφού η αδαμική γλώσσα, η «Ur-Sprache», αυτή που ονόμαζε τα πράγματα καθαυτά και δε γνώριζε ακόμη την αυθαιρεσία
των σημείων, κατακερματίστηκε και οι γλώσσες διαφοροποιήθηκαν, ο άνθρωπος βρίσκεται
διαρκώς αντιμέτωπος με την αποτυχία της διαπολιτιστικής επικοινωνίας (ακριβώς αυτή την
αποτυχία προσπαθεί να άρει η μετάφραση). Επιπλέον, το κείμενο του Tabori θα μπορούσε
να συσχετιστεί με θέματα μετάφρασης λιγότερο ίσως φανερά. Το σονέτο, ας πούμε, είναι
δυνατό να θεωρηθεί ως μια σταθερή φόρμα δεκατεσσάρων στίχων, η οποία μεταφράζεται
ξανά και ξανά σε ένα άλλο περιεχόμενο. Υπό αυτή την οπτική, λοιπόν, το έργο συνομιλεί
εμφανώς με τόπους της μεταφραστικής θεωρίας και επανέρχεται στην προβληματική
της σε τέτοιο βαθμό, ώστε να γίνεται ένα μετακείμενο. Με άλλα λόγια, στοχάζεται πάνω
στην «αθλιότητα και το μεγαλείο» της μετάφρασης, στα όριά της, στη μεταφραστική
δραστηριότητα, στη λογοκρισία ή, ακόμη, στην ιδέα της (α)μεταφρασιμότητας.

Εγκώ δεν καταλαβαίνει γερμανικά*
Στις μέρες μας είναι αρκετά περίπλοκο
να πας στον ουρανό και ειδικά
για ορισμένους ξένους· αλλά ακόμη κι αν κάποιος
απ’ αυτούς το καταφέρει δεν υπάρχει
εγγύηση ότι αυτό θα συμβεί
χωρίς ανεπιθύμητες εκπλήξεις.
Για παράδειγμα:
*
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Το παρόν κείμενο συζητήθηκε στο σεμινάριο μετάφρασης της κ. Nicole Votavová Sumelidisová. Ευχαριστώ θερμά
αυτήν και τους φοιτητές της για τις ωραίες παρατηρήσεις.
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Ο Αιμίλιος Λοπέζ-Λάϊμποβιτς
(το πραγματικό όνομα αλλάχτηκε για
θρησκευτικούς λόγους)
ο ακούραστος μεταφραστής
κάθεται στο γραφείο του
και μεταφράζει
διορθώνει
μεταγράφει
απογοητεύεται
υποφέρει
τσαλακώνει τα χαρτιά του
παίρνει ένα ολόλευκο χαρτί
ξαναρχίζει
ξεφυσάει
σσσ
φτύνει
χαζοκοιτάει
κλείνει τα κατακόκκινα μάτια του
τον πιάνει το παράπονο
νιώθει ανακούφιση
δαγκώνει την άκρη της γραφίδας του
περιμένει τον Γκοντό
τον βρίζει
ζητά συγγνώμη
κράζει
ξύνεται
βγάζει αναστεναγμούς
δείχνει τα δόντια του
γελάει σαν ύαινα
και, επιτέλους,
στις εννέα και δέκα
το ολοκληρώνει
τελειώνει
έτοιμη
η μετάφραση
ή όπως
θα έλεγε και ο ίδιος
με το άθλιο χιούμορ του
το έχω εκπεφράσει
τον ή το σονέτο 130.
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Στο μεταξύ
η Εσμεράλδα Βούρστ
(το πραγματικό όνομα αλλάχτηκε
για θρησκευτικούς λόγους)
ευαίσθητο και καλοθρεμμένο άτομο
καθαρίζει
σκυμμένη
με ένα θαμπό κουβά
σέρνεται στα τρία
– το τέταρτο πισινό ποδάρι λείπει –
μαζεύει τα πολλά χαρτιά
από το παρκέ
κάτω από το γραφείο
από τις διάφορες γωνίες
– μέσα στον κουβά
τρίζει το χαρτί –
μια χαριτωμένη, αν και ευτραφής
δεσποσύνη
με μεγαλόπρεπα μαλλιά εβένινα
σέρνεται πέρα δώθε
χωρίς να παραπονιέται
έως ότου η ακαταστασία
των
τσαλακωμένων
χαρτιών
υποχωρεί
και το πάτωμα αδειάζει.
Εκείνος γέρνει στο κάθισμα
– τα μεγάλα βρωμοπόδαρά του πάνω στο τραπέζι –
και διαβάζει ψιθυρίζοντας χαμηλόφωνα
από πίσω προς τα μπρος
την ακαταπόνητη μετάφραση.
Η Εσμεράλδα στέκεται και ακούει σιωπηλή.
Αυτός ορεξάτος διαβάζει μια αράδα δυνατά
«μπροστά στο άσπρο του χιονιού τα στήθη της ωχρά»
Εκείνη γνέφει
πάει στη γωνιά
κάθεται
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και κόβει την αριστερή της φλέβα.
Αυτός συνεχίζει το διάβασμα ξένοιαστος.
Ένα μικρό ρυάκι αίματος
κυλά στο δωμάτιο
ένα ευθύ κόκκινο ρυάκι
κατευθύνεται
προς το γραφείο.
Το αντιλαμβάνεται αργά
ανοίγει το στόμα
πάει να ουρλιάξει «Εσμεράλδα»
όμως σιωπά.
Μετά σέρνεται στα τέσσερα
κατά μήκος του αίματος,
αλλά όλα έχουν τελειώσει.
Αυτή κάθεται διπλωμένη
ή, όπως λέμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις,
τέζα.
Δυόμιση όχι και τόσο μυστικοί
πράκτορες, μέλη της τοπικής αστυνομίας
μπουκάρουν στο σπίτι
ένας μικρός λεπτός
και ενάμιση χοντρός
βουρλισμένοι
ψάχνουν για στοιχεία
στη ντουλάπα, στο κρεβάτι
κάτω απ’ το στρώμα,
στα συρτάρια, στο παράθυρο, στις λάμπες,
εν ολίγοις, παντού
ανακατεύουν όλο το σπίτι
ενώ ο Αιμίλιος μαυροντυμένος
κάθεται σε μια καρέκλα
άσπρος σαν κιμωλία.
Λυπημένος
με κρεμασμένο το πηγούνι
πενθεί την μακαρίτισσα Εσμεράλδα.
Τελικώς οι της μυστικής αστυνομίας
πλησιάζουν το τραπέζι,
όπου απλώνονται τέσσερα χαρτιά
παθητικά άσπρα.
Ο μικροκαμωμένος λιγνός αφήνει να του
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ξεφύγει ένα Άχ!, ενώ ο μεγαλόσωμος
διαβάζει τρέμοντας το μεταφρασμένο ποίημα
με βραχνή φωνή:
«Δε στράφτουν σαν τον ήλιο καν τα μάτια της λαμπρά
πιο πορφυρό απ’ τα δυο της χείλη το κοράλλι».
Μικρή παύση, γεμάτη σημασία:
Ο λεπτός (αστυνομικός) ρωτά:
«χείλη»;
ο άλλος γνέφει «χείλη».
Σβέλτα τότε κινούνται
σηκώνουν τον άμοιρο Αιμίλιο
και τον σέρνουν σβέλτα-σβέλτα
προς την πόρτα.
Σε μια χαμηλή αίθουσα δικαστηρίου
φωτισμένη με δεκατέσσερα κεριά
στρογγυλοκάθονται τρεις δικαστές
με πορφυρές τηβέννους
και κόκκινα γάντια επίσης.
Ξεφυσώντας μελετούν προσεχτικά τα αναρχικά
χαρτιά
γνέφουν
φλυαρούν
και με μια κομψή κίνηση
βγάζουν τις μασέλες τους
ενώ ο πιο ηλικιωμένος
ψιθυρίζει ακατάληπτα
με το απαλό στόμα του
«θράσος».
Απέναντί του
ανάμεσα από τους αστυνομικούς της μυστικής υπηρεσίας
κάθεται ο δικός μας ο Αιμίλιος
πιεσμένος και κάθιδρος.
Δυο μαργαριτάρια κατηφορίζουν πάνω στη μύτη του,
ενώ οι δικαστές σχίζουν αργά τα χαρτιά
από πάνω προς τα κάτω
και τα σκορπίζουν στον αέρα.
Λοιπόν, λέει πάλι ο ηλικιωμένος,
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μετά βίας κατανοητός
με το φαφούτικο στόμα του:
«δε στράφτουν σαν τον ήλιο καν τα Μάτια της Λαμπρά»
τα μάτια όμως και το λαμπρά είναι
με κεφαλαία –
αίσχος!
Οι αστυνομικοί σηκώνουν
τον αιχμάλωτο και τον μεταφέρουν γρήγορα έξω.
Ένας καμπούρης υπηρέτης
ονόματι Περούτζιο
γυρίζει στη σάλα
και σβήνει τα κεριά.
Στην αίθουσα των εκτελέσεων
ή, όπως θα’ λεγε ο έρμος ο Αιμίλιος
με άθλιο χιούμορ,
στην αίθουσα των επιτελέσεων
σε λευκά καθίσματα
στο βάθος
κάθονται γκρίζα φωτισμένοι
πρώτα ο διευθυντής της φυλακής
κατόπι ο Υπουργός Γεωργίας
(μη με ρωτάτε γιατί)
δυο δημοσιογράφοι με φλας
2,5 αστυνομικοί της μυστικής υπηρεσίας
οι δικαστές
μια μυστηριώδης γυναίκα
όλα απαστράπτοντα λευκά
και με ένα λευκό χαρτομάντιλο.
Διαβάζουν όλοι τα κομματάκια χαρτιού
όταν ο εκτελεστής Χούμπσμιντ,
γίγας σωστός, μπαίνει στην αίθουσα
ακολουθούμενος από τον Αιμίλιο Λοπέζ Λάϊμποβιτς.
Ησυχία
που διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα.
Ο εκτελεστής τοποθετεί τον κατάδικο
σε μια αναπαυτική πολυθρόνα
και τον δένει.
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σε μια αναπαυτική πολυθρόνα
και τον δένει.
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Μαρία Οικονόμου
Ακούγεται μουσική (εξυπακούεται Μπαχ).
Ο εκτελεστής με ένα κομματάκι χαρτί στο δυνατό
του χέρι
ψιθυρίζει στον Αιμίλιο:
«Απαπά!», κουνάει το κεφάλι
και χώνει την ένεση
στον πισινό του Αιμίλιου.
«Τσακ», λέει, «τέτοια ρόδα δεν έχει
το πρόσωπό της»
ενώ ο Αιμίλιος εξαιτίας της ένεσης
διπλώνεται
ξεφωνίζει
συσπά το πρόσωπο
– το στόμα ανοιχτό σα μια πληγή –
στο τέλος απομένει ήσυχος και ακίνητος.

George Tabori: Ich versteh’ nix deutsch. Ein Manuskript.
μπροστά στο άσπρο του χιονιού τα στήθη της ωχρά
σα μαύρο σύρμα τα μαλλιά που πλέκει το κεφάλι.
Οι άγγελοι χειροκροτούν με τα μεγάλα
τους φτερά.
Μικρή παύση
Ο Αιμίλιος σηκώνεται
και παρατηρεί τον αγαπημένο του συγγραφέα
που χαμογελά
ακουμπώντας το αριστερό του χέρι
στη δεξιά πλευρά του μεταφραστή
μετά ο Ο.Σ. προσθέτει φιλικά
και με παράπονο:
«Sorry old boy,
εγκώ δεν καταλαβαίνει γερμανικά».

Ο διευθυντής της φυλακής και οι προσκεκλημένοι του
σηκώνονται
φιλούν αλλήλοις τας χείρας
και συγχαίρει ο ένας τον άλλο εγκαρδίως.
Ο ουρανός είναι ασφαλώς γαλανός.
Εν μέσω απαλών, λευκών σύννεφων
κάθεται ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ
και πίνει τη μπίρα του.
Τρεις άγγελοι με τεράστια φτερά
τον υπηρετούν
ενδεχομένως άδοντας
«Όλος ο κόσμος γαλανή ευδαιμονία»
ο δικός μας ο Αιμίλιος εμφανίζεται
με πρόσωπο ακόμη αλλοιωμένο από συσπάσεις,
όμως, όταν ανακαλύπτει τον αγαπημένο του συγγραφέα,
το πρόσωπό του φωτίζεται
υποκλίνεται
οι Άγγελοι σωπαίνουν
ενώ αυτός απαγγέλλει με τρεμάμενη φωνή
τη μετάφρασή του:
Δε στράφτουν σαν τον ήλιο καν τα μάτια της λαμπρά
πιο πορφυρό απ’ τα δυο της χείλη το κοράλλι
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Egypt a Alexandrie v novořecké literatuře
RŮŽENA DOSTÁLOVÁ
Řekové si byli už ve starověku dobře vědomi toho, za co vděčí mnohem starší egyptské civilizaci a kultuře. V Egyptě nacházely svůj počátek úvahy prvního řeckého ﬁlozofa Thaléta
a později i Platóna. Egyptu věnoval druhou knihu svých Dějin Hérodotos, už on viděl, že
Egypt je darem řeky, totiž mohutné a pracovité řeky Nilu (Hdt. Hist. 2, 5, 5). Po celý starověk se v řeckých pramenech setkáváme s otázkou, kde má Nil prameny, a Hérodotos prohlašuje, že chce o Egyptu podat podrobnější výklad, protože je v něm více podivuhodných
věcí než v kterékoli jiné zemi (Hdt. Hist. 2, 35, 1). Vždyť Egypťané jako první z lidí podle
koloběhu hvězd objevili trvání roku a jako první z lidí začali používat jmen dvanácti bohů,
zřídili oltáře, sochy a chrámy, což Řekové od nich převzali (Hdt. Hist. 2, 4, 2). Z věd kromě astronomie učinili objevy zejména v lékařství, protože měli lékaře-specialisty na různé
choroby, v matematice a geometrii, protože nilské záplavy měnily velikost pozemků, podle
jejichž velikosti platil majitel daně, což vedlo k rozvoji geometrie a zeměměřičství, a jako
první vyslovili myšlenku, že lidská duše je nesmrtelná a že přechází do jiného tvora (Platón). Také Atéňan Solón prý stanovil zákon podle egyptského vzoru.
K největšímu soužití nejdříve řecké a pak i římské civilizace s Egyptem však došlo
v tzv. helénistické nebo alexandrinské době spojené s tažením řecko-makedonského vladaře Alexandra Velikého přes Blízký východ do Indie v letech 334–327 př. Kr. Tehdy
založil Alexandr, jehož učitelem byl řecký ﬁlozof Aristotelés, přístavní město Alexandrii
(332 př. Kr.) v nilské deltě. Lodím ukazoval cestu do přístavu maják Faros na stejnojmenném ostrově (viz obálka), který patřil k sedmi divům světa a až ve 14. stol. byl
zničen zemětřesením. V současné době tam podnikají podmořský archeologický výzkum
francouzští archeologové.
Ostrov Faros však vstoupil i sám o sobě do řecké kultury, poněvadž zde podle tzv. Aristeova dopisu přeložilo sedmdesát překladatelů (z Jeruzaléma jich prý bylo posláno sedmdesát dva, aby tu byly zastoupeny všechny židovské kmeny) pět knih Mojžíšových (tzv.
Pentateuch) do řečtiny. Králi Ptolemaiovi Filadelfovi bylo totiž údajně doporučeno, aby
dal hebrejskou tóru přeložit do řečtiny, aby i tato významná kniha mohla být umístěna do
alexandrijské knihovny.1 Překlad byl považován za Bohem osvícený, poněvadž všichni překladatelé, ačkoli každý z nich pracoval v jiné místnosti, předložili zcela stejný překlad.
Alexandr Veliký založil celou řadu Alexandrií, nejzazší z nich byla Alexandreia Eschaté,
dnešní Chodžent v Tádžikistánu. Egyptská Alexandrie vsak byla nejkrásnější a jediná se
z nich zachovala i s původním jménem. Alexandr patřil k prvním hlavám států, které chtěly
spojením více etnik (Řeků, Makedonců a Peršanů, s nimiž Řekové odedávna bojovali), svým
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Viz SOUŠEK (ed.) 1995, 19–77.
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