τι ΣΗΜΑΙΝΕΙ; Ή ΠΩΣ ΜΕτΑΦΡΑΖΕτΑΙ;
Αρης Αλεξάκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Ένα σύνηθες περιστατικό, όπου μια ξένη σπουδάστρια της ελληνικής γλώσσας διαπράτrει, μιλώντας, μια
μεταφραστική αδεξιότητα, οδηγεί στη διαπίστωση ότι, στο συγκεκριμένο σημείο του λόγου της, δεν
χρησιμοποίησε τη μοναδική λέξη που επιβαλλόταν να χρησιμοποιήσει. Η λέξη αυτή λειrουργεί επομένως
ως

terminus technicus, μολονόιι η γλώσσα της σπουδάσφιας δεν είναι, βεβαίως, τεχνική.

Εξετάζοντας 10 περισrατικό από τη σκοπιά tης μετάφρασης διαπισrώνουμε ότι η ορολογία δεν εξαvτλείιαι
στα "τεχνικά" κείμενα: πέρα από tηv επίσημη και εμφανή ορολογία, υπάρχει και μια ανεπίσημη, μη
εμφανής ορολογία που ενδέχεται να ελλοχεύει, με διαφορετικές απαιτήσεις, και στα πλέον "αθώα" κείμενα ...
Επομένως η συνήθης αντιμετώπιση της ορολογίας απλώς ως πρόσθετου μεταφρασπκού προβλήματος,
αλλά σαφώς εντοπισμένου στα tεχνικά κείμενα, είναι ανεπαρκής. Πρόβλημα ορολογίας τίθεται σε όλα

ta

κείμενα, αλλού επισήμως αλλού ανεπισήμως και χρήζει της ανάλογης εκάστοτε αντιμετώπισης.

RfSUMέ

Une etudiante en grec-langue etrangere commet, en parlant, la maladresse de ne pas utiliser un mot, le seul qui convenait dans telle partie de son discours. Cela montre que le mot
en question fonctionne en l'occurence comme un terme technique bien que le discours de
l'etudiante ne depasse pas les limites du Jangage courant.
Vu sous l'angle de la traduction, ce fait nous oblige a constater que la terminologie n'est pas
l'aparage des textes dits techniques, et qu'au-deJa de cette terminologie officielle et facile a detecter,

ίl

propres

y en a une autre, beaucoup plus discrete, qui fait partie de la langue courante, qui a ses
eχigences,

pose ses propres prablemes et demande une vigilance toute particuliere de

la part du traducteur.

Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

0.1.

Θα ασχοληθούμε με ορολογία, θα ασχοληθούμε και με μετάφραση. Σκοπός μας είναι

να διερευνήσουμε μια πτυχή της μετάφρασης, που σχετίζεται με την ορολογία. Όχι μια
πτυχή της ορολογίας. Φυσικά, μιλώντας για τη μια θα μιλήσουμε υποχρεωτικά και για την
άλλη. Ωστόσο δεν θα ήtαν άσκοπο να υπενθυμίσουμε από την αρχή όtι άλλο είναι η

ορολογία, άλλο η μετάφραση της ορολογίας και άλλο η ορολογία στη μετάφραση. Ο λόγος
της υπενθύμισης είναι ότι εμείς οι μεταφραστές εύκολα μπορούμε να παρασυρθούμε και να

περιορίσουμε με ιο μυαλό μας Ιην ορολογία στο πλαίσιο των δικών μας αναγκών. Έτσι
λοιπόν, η ορολογία είναι ένα εργαλείο για τη διατύπωση επιστημονικού λόγου, και Ιελεί
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υπό καθεσ1ώς 1ελείως ανεξάρ1η1ο από 1η με1άφραση. Η μεtάφραση 1ης ορολογίας είναι
μια ανάγκη που έχει πάρει ενtυπωσιακές διαστάσεις στην εποχή μας,
λόγους.

Με

αυτήν

ασχολούνται

οι

ορολόγοι

σε

συνεργασία

με

για προφανείς

επιστήμονες

κάθε

ειδικό1η1ας. τέλος, ό1αν συμβαίνει ο επισ1ημονικός λόγος να απο1ελεί με1άφρασμα, 1όtε
και η ορολογfα άπ1ε1αι

1ης με1άφρασης,

και

1ον λόγο έχει

ο

μεωφρασ1ής.

Εδώ,

ο

με1αφρασ1ής θα ασχοληθεf με μια πολύ ιδιό1υπη μορφή 1ης σχέσης μεtαξύ με1άφρασης
και ορολογίας, με μια ακραία μορφή 1ης, με 1ην περίπ1ωση δηλαδή όπου δεν υπάρχει σε
ένα κείμενο ούtε ένας τεχνικός όρος! Οπότε και η σχέση θα έπρεπε να είναι ανύπαρκtη.

Θα

δούμε

ό11

όχι

μόνο

ανύπαρκ1η

δεν

είναι,

αλλά

και

ό11

αυ1ό

που

μοιάζει

με

παραδοξολογία αποτελεί αντιθέτως ένα φέχον φαινόμενο, το οποίο μάλισtα δεν απλοποιεί
καθόλου 1η ζωή 1ου με1αφρασ1ή.

0.2.

Προηγουμένως όμως, να σας δώσω και 1ους κανόνες 10υ παιχνιδιού. Πρώ1α πρώtα,

αφού θα γίνει λόγος για με1άφραση, θα πρέπει να δηλωθεί εξαρχής ό11, σ1α παραδείγμα1ά
μας, οι εμπλεκόμενες γλώσσες θα είναι, πέρα από 1ην ελληνική, πρω1ίσ1ως η γαλλική, και
πολύ ολιγό1εpο

η αγγλική,

η ισπανική,

η ηαλική ...

Κα1ά

δεύ1εpο λόγο,

μοιραία θα

αναφερθούμε σε 1εχνικά κείμενα. Εδώ, η επισήμανση είναι ό11 ξεχωρίζουμε 1α κείμενα
αυ1ά από 1α άλλα, για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς, μολονό11 βεβαίως δεν υπάρχουν
στεγανά ανάμεσα στα τεχνικά κείμενα, σtα κείμενα καθημερινοU λόγου ή ακόμη και σω

λογο1εχνικά. Αυ1ό, φαν1άζομαι, μπορεί να 10 επιβεβαιώσει η πείρα 1ου καθενός 1 1'. Τρί1ος
κανόνας

είναι

όη

λέγονtας

ορολογία

νοούμε

πάντοτε

και

τη

φρασεολογία.

Στα

παραδείγμα1α επομένως που θα χρησιμοποιήσουμε, πέρα από 11ς λέξεις, περιλαμβάνον1αι

και φράσεις, γεγονός που δεν θα πρέπει να ξενίσει τον αναγνώστη. Τέλος, όσον αφορά 10
υλικό που χρησιμοποιήθηκε α'αυ1ή 1η μελέ1η, προέρχε1αι ολόκληρο από παραtηρήσεις
που έγιναν σε συνθήκες πραγμωικής εργασίας.
χρησιμοποιήθηκε η

Ως κύριο δε

βιβλιογραφικό εργαλείο

Stylistique comparee du francais et de l'anglais,

1ων

Vinay

και

Darbef-

net12) Πρόκεηαι για ένα έργο γραμμένο από γλωσσολόγους, που γνωρίζουν όμως καλά,
από πρώ1ο χέρι, 1η με1αφρασ11κή πράξη, και απευθύνον1αι σε με1αφρασ1ές. Έ1σι,

10

βιβλίο αυ1ό προσφέρει ουσιασ11κή βοήθεια: βάζει 1άξη σ1ο χάος 1ων φαινομένων που
προκύπτουν από tη συνάντηση -παρά λίγο να πω τη σύγκρουση- δύο γλωσσών στη
μεΙάφραση, τα καταγράφει, τα περιγράφει και, παρά tην κάποια ηλικία του, παρά και τις
επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κανείς για 1ην κάπως μηχανική εικόνα 1ης με1άφρασης
που δίνει, αποτελεί θαυμάσιο εργαλείο στα χέρια του μεταφραστή· γιαtί και η εμβέλειά του
υπερβαίνει το ζεύγος των γλωσσών που αναφέρονται στον τίtλο
Και 1ώρα σ1ο θέμα μας.
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tau.

1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

1.1.

Προκειμένου

για

τη

μετάφραση

εντύπωση

ότι είναι θέμα ορολογίας.

μετάφραση

= ορολογία)

των
Αυτή

τεχνικών

κειμένων,

κυκλοφορεί

η έμμεσα διατυπωμένη

ευρέως

η

ταυτότητα (τεχνική

μπορεl να σημαίνει δύο τινά: ή ότι αρκεl να έχει κανεlς στη διάθεσή

του την ορολογία ενός τεχνικού κειμένου στις δύο εκάστοτε εμπλεκόμενες γλώσσες για να
έχει λύσει το μεταφραστικό του πρόβλημα· ή, αντίστροφα (αφού αν α

= β,

τότε και β

= α),

ότι η ορολογία είναι υπόθεση της μετάφρασης των τεχνικών κειμένων, και εκεί εξαντλούνται

οι μεταφραστικές της αρμοδιότητες. Το ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά --απλοϊκά θα
έλεγα- είναι

μάλλον προφανές.

Συγκεκριμένα,

για ό,τι αφορά το

πρώτο από

τα

δύο

ενδεχόμενα που αναφέραμε, όποιος ασχολείται με τη μεταφραστική πράξη ξέρει ότι ο
μεταφραστής που έχει στη διάθεσή του την ορολογία ενός τεχνικού κειμένου, απλώς έχει
λύσει το σχετικό πρόσθετο πρόβλημα που παρουσιάζει το κείμενό του. Κατά τα άλλα έχει
να αντιμετωπfσει ολόκληρο το πολύπλοκο φάσμα των μεταφρασιικών δυσκολιών που
παρουσιάζουν όλα τα κεfμενα, δυσκολιών που οφεfλονται στην υποχρέωση που έχει ο
μεταφραστής, σε κάθε του βήμα, να παίρνει και μια απόφαση. Με εξαίρεση ακριβώς τους

τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν του πέφτει λόγος.

1.2.

Όσον αφορά,

τώρα,

το δεύτερο ενδεχόμενο,

ότι δηλαδή

η

ορολογία είναι θέμα

τεχνικών κειμένων και ως εκεi εξικνούνται οι αρμοδιόrητές της, μπορεί και αυτό να σημαίνει
δύο τινά: πρώτον όtι ένα μη τεχνικό κείμενο δεν περιέχει τεχνική ορολογία, πράγμα που
όπως είπαμε
κατακλύζουν

(0.2)

δεν ευσταθεί,

καθημερινά τον όλο

τη στιγμή
και

πιο

μάλιστα που όλο και περισσότεροι

τεχνοκρατούμενο καθημερινό

όροι

μας λόγο,

σε

σημείο πια που αυτός κινείται με τη μεγαλύτερη άνεση από το υδραυλικό πμόvι στον
εκτυπωτή λέιζερ, περνώντας μέσα από την τρύπα του όζοντος

..

Δεύτερον, το ενδεχόμενο

αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σε ένα κείμενο τελείως απαλλαγμένο από τεχνική ορολογία, ο
μεταφραστής μπορεί να είναι ήσυχος ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα λιγότερο, το
πρόβλημα, ακριβώς, της ορολογίας. Τούτο δω το τελευταίο -και τόσο βολικό- συμπέρασμα

αποτελεί το υπό διερεύνηση θέμα, όπως ήδη ανέφερα. Προτίθεμαι δηλαδή να αναζητήσω
ποια μπορεf να εiναι η σχέση -αν φυσικά υπάρχει τέτοια σχέση-

ανάμεσα σε ένα κείμενο

τρέχουσας γλώσσας αποδεδειγμένα απαλλαγμένο από κάθε τεχνικό όρο, και σε αυτό που
συνήθως αποκαλούμε ορολογία· να αναζητήσω εξάλλου και τις επιπτώσεις που μπορεί να
έχει η ενδεχόμενη αυτή σχέση στη δουλειά του μεταφραστή.

1.3.

Η διερεύνηση που επιχειρώ δεν αποτελεί αφηρημένη θεωρητική αναζήτηση. Αφορμή

για

τον

προβληματισμό

στάθηκε

το

ακόλουθο

περιστατικό,

που

συνέβη

σε

τάξη

διδασκαλlας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων: στον
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πίνακα βρίσκεται γραμμένο το καινούριο λεξιλόγιο του μαθήματος, που έχει ήδη σχολιαστεί,
και οι σπουδαστές έχουν κληθεl να το χρησιμοποιήσουν μέσα σε δικές τους προφορικές
προτάσεις.

Ανάμεσα

στις

λέξεις

του

πlνακα

περιλαμβάνονται

το

ουσιαστικό

"ταχυδακτυλουργός" και το ρήμα "πολλα-πλασιάζω". Κάποιος φοιτητής, συνδυάζοντάς τες
σε

μια πρόταση,

λέει:

"Ο

ταχυδακτυλουργός πολλαπλασιάζει

τα κουνέλια".

Οπότε

ο

καθηγητής, που συμπίπτει να εlναι ο γράφων, θέλοντας να συνεχlσει την κουβέντα γύρω
στις ίδιες λέξεις, ρωτάει την τάξη: "Μήπως ξέρει κανείς ποιος πολλαπλασίασε τα πέντε
ψωμιά και τα δύο ψάρια;" Και αμέσως μια Ιταλlδα σπουδάστρια σηκώνει το χέρι:

-0

Ιησούς. Η απάντηση εlναι προφανώς ορθή· πραγματολογικά ορθή όμως, όχι γλωσσικά.
Γιατί εμεlς, στον τρέχοντα καθημερινό ελληνικό λόγο, όταν πρόκειται να αναφερθούμε στον
ιδρυτή της χριστιανικής θρησκείας, δεν συνηθlζουμε να χρησιμοποιούμε το βαπτιστικό του
όνομα, όπως οι Ιταλοί, που πολύ εύλογα λένε "Gesu'Ί αλλά λέμε "ο Χριστός" ή ιο πολύ

πολύ "0 Ιησούς Χριστός"( 3) Εν πάση περιπτώσει, εγώ, "ο Χρισtός" περίμενα να ακούσω
όταν έκανα την ερώτηση, ξενlστηκα με την απάντηση, και μετά από ένα

-

δυο αμήχανα

δευτερόλεπτα εξήγησα ...

1.4.

Το περιστατικό αυτό το ανέφερα γιατί η διδασκαλlα μιας γλώσσας ως ξένης εlναι

διαδικασlα

πολλαπλώς

ενδιαφέρουσα.

Ενδιαφέρουσα

για

τη

διδακτική

επιστήμη·

ενδιαφέρουσα και για τη μεταφραστική επιστήμη. Γιατl ο διδασκόμενος οπωσδήποτε θα
μεταφράσει από τη μητρική του στη γλώσσα που μαθαlνει. Αυτή η πηγαlα τάση που έχει

είναι αδύνατο να ελεγχθεl ή να εμποδιστεί. Και μάλιστα όσο λιγότερο γνωρίζει τη γλώσσα
που μαθαίνει, τόσο περισσότερο μεταφράζει προς αυτήν. Αλλά μη γνωρlζοντας επαρκώς
τη γλώσσα προς την οποία μεταφράζει, είναι ο Ιδιος ανεπαρκής μεταφραατής. Και γι' αυτό
εξόχως ενδιαφέρων. Γιατί οι ανεπαρκεlς αυτές μεταφράσεις -από ανεπαρκείς έως, ενίοτε,
και τερατώδεις- εlναι άκρως aποκαλυπτικές καΙ για τη διαδικασlα της μετάφρασης καί για
τη διδασκαλlα της ξένης γλώσσας.

Για τη διδασκαλlα,

εν προκειμένω,

της ελληνικής

γλώσσας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν, λόγου χάρη, κάτι μεταφράσεις του τύπου: "Θέλω να
ο Γιάννης έρθει να με δει", ή ακόμα καλύτερα, "Χαlρομαι να ο Γιάννης έρθει να με δει". Για

τη διαδικασlα της μετάφρασης, σημαντικό είναι το περιστατικό που περιέγραψα πιο πάνω,
όπου η Ιταλlδα σπουδάστρια μετέφρασε το Ιταλικό "Gesυ", αποκαλύπτοντάς μας έτσι κάτι
που μόνο διαισθητικά γνωρίζαμε, ότι εμεlς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ότι
είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε "ο Χριστός", ότι

"Gesu"

μπορεf να σημαίνει "Ιησούς",

πρέπει ωστόσο απαραlτητα να μεταφραστεί "Χριστός". Έτσι, έχουμε και την απάντηση στο
ερώτημα που θέτει ο τίτλος μας.
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1.5.

Το παράδειγμα αυτό, φυσικά δεν είναι το μόνο: πρόσφατα κάποιος ξένος διπλωμάτης,

που χειριζόταν την ελληνική γλώσσα με εντυπωσιακή άνεση και ορθότητα, είπε εντούτοις
κάποια στιγμή: "Να σας δώσω το τηλέφωνο της οικίας μου". Οπότε και η εντύπωση της

τελειότητας κατέρρευσε. Γιατί εμεfς την οικία μας έχουμε να την πούμε !!οικία" πάνω από
πενήντα χρόνια. Εμείς "σπίτι μας" τη λέμε πια την οικία μας. Η λέξη μπορεί να εξακολουθεί
να υπάρχει, μπορεί πολλοί από μας να τη χρησιμοποιούμε συντετμημένη, "σικ. 'Ί σrο καρνέ

του τηλεφώνου μας, αλλά το σπίτι μας, "σπίτι" το λέμε ... Και, βεβαίως, κοντά σ' αυτά τα
πραγματικά περιστατικά, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ένα σωρό άλλα παραδείγματα.
Ποιος από μας δεν θα ξενιζόταν ή ακόμη ποιος θα καταλάβαινε με την πρώτη τον
συνομιλητή

του

που

θα

του

μιλούσε,

σαν να

ήταν απόλυτα

φυσικό,

για

"πεθαμένη

4

θάλασσα" ή για "κόκκινη θάλασσα" ή για "άσπρο βοuνό'';( )

1.6.

Και εδώ ακριβώς εστιάζεται το πρόβλημα: όλες αυτές οι λέξεις ή οι φράσεις, που η χρήση

τους είναι επιβεβλημένη από τη γλώσσα, μολονότι υπάρχει, σε κάθε περίπτωση, και άλλος

τρόπος να λεχθεί το ίδιο πράγμα, δεν λειτουργούν κατά τρόπο τελείως ανάλογο με τους
τε)(VIκούς όρους; Στην περίπτωση της Ιταλίδας σπουδάστριας, ή του Γάλλου διπλωμάτη, κάθε
μια από τις λέξεις "Χριστός" ή "σπiτι" δεν αποτελεf και ένσν

2

terminus technicus;

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

2.1

Ναι,

αλλά

αυτό

ανοίγει

έναν

αρκετά

φουρτοuνιασμένο

ορίζονια

εμπρός

σ10ν

μεταφραστή. Αίφνης διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια πραγματικότητα, που θα μπορούσαμε
να την πούμε Ορολογία της Γενικής Γλώσσας (ΟΓΓ), πραγματικότητα πολύ ευρύτερη από
την

τεχνική

ορολογία

(τΟ)

και

που,

μέχρι

στιγμής,

μόνο

διαισθητικά

και

τυχαία

αντιμετωπίζεται στο χώρο της μετάφρασης. Ασφαλώς και για την τεχνική ορολογία κάτι

πρέπει να σημαίνει το γεγονός ότι, από ανεξάρτητος εταίρος της μετάφρασης, βρίσκεται
τώρα σων πυρήνα ενός πολύ ευρUτερου γλωσσικού φαινομένου. Αλλά αυτή είναι προς το
παρόν μια θεωρητική διαπίστωση που δεν φαfνεται να έχει σπουδαίες επιπτώσεις στην
πράξη. Οπωσδήποτε η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, από αυτή τη σκοπιά, αφορά
πρωτίστως τον ορολόγο, τον γλωσσολόγο. Δική μου προτεραιότητα, του μεταφραστή, είναι
να

προσεγγίσω

αναζητήσω

τα

αναλυτικότερα
αίτια

αυτής

της

το

φαινόμενο,

ΟΓΓ,

τις

να

ανάγκες

συγκρίνω
που

τις

δύο

ενδεχομένως

ορολογίες,

να

καλύπτει,

τα

προβλήματα που ασφαλώς θέτει, προκειμένου να δω πως θα την αντιμετωπίσω'')
2.2.

Όταν μιλάμε για τεχνικούς όρους, εννοούμε λέξεις ή φράσεις που είναι αποτέλεσμα

ρητών ή σιωπηρών συμβάσεων μεταξύ επιστημόνων του αυτού συνήθως αντικειμένου, και
αποτελούν εργαλεία για να διατυπώνουν οι επιστήμονες αυτοί την πραγματικότητα του
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ανηκειμένοu τους, και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το πιο εντυπωσιακό γνώρισμα των

1εχνικών όρων -εν1υπωσιακό για 1η διερεύνηση που επιχειρώ- εlναι η υποχρεω11κή 1ους
χρήση αποκλειομένων όλων 1ων άλλων δυνα1ο1ή1ων που παρέχει η γλώσσα για να
δια1υπώσει

κανεlς

10

θεωρηθεl άσχεtος με

Ιδιο πράγμα.

10 αν11κεlμενο

Και αυ1ό,

δ1ό11

υπάρχει

κlνδυνος ο ομιλη1ής να

ή, πολύ χειρόtερα, να καtασ1εl αδύνα1η η επικοινωνία.

Σε ένα εγχειρίδιο φυσικής δεν έχει θέση ού1ε η γρηγοράδα, ού1ε η σβελ1άδα: μόνο για
1αχύ1η1α μπορεl να γlνει λόγος. Αυ1ό εlναι και

10

σημαν11κό1εpο -1σως

10

μόνο;- κοινό

σ1οιχεlο ανάμεσα σ1ην 1εχνική ορολογlα και σ1ην ΟΓΓ. Για1Ι και η ΟΓΓ εlναι υποχρεω11κή,
με κίνδυνο, σε περlπ1ωση μη χρησιμοποlησης 1ων επιβεβλημένων όρων, να ξενlσει ο
λόγος 1ον αυ1όχθονα ομιλη1ή, να 1ου προκαλέσει μια εν1ύπωση αδεξιό1η1ας ή να γίνει
δυσνόη1ος ή και να προδοθεl ενδεχομένως η ξένη κα1αγωγή 1ου χρήσ1η 1ης γλώσσας. Ας
μη ξεχνάμε ό11 όλα ξεκlνησαν από 1ην αν1Ιδραση 1ου ακροα1ή σ1η μη αναμενόμενη
απάν1ηση μιας Ι1αλlδας σπουδάσtριας.

2.3.

Βεβαlως, εδώ θα πρέπει να διευκρινισtεl ό11 όλοι οι "όροι" 1ης γενικής γλώσσας δεν

εlναι σtον Ιδιο βαθμό υποχρεω11κοl. Αν η εισβολή 1ων λέξεων "Iησούς" και 'Όικlα" σtον
tρέχον1α νεοελληνικό λόγο ασφαλώς και θα προκαλέσει κάποια αν1Ιδραση, δεν εlναι
καθόλου βέβαιο ό11 θα συμβεl

10

Ιδιο ό1αν διαβάσει κανεlς σε μια με1άφραση για "ξαφνική

καταιγίδα'\ γαλλικά, 'Όrage", και όχι για "μπόρα". Εδώ ο μεταφρασιr;ς έχασε μια ευκαιρία
να παραγάγει λόγο αυθεν11κό, αλλά αυ1ό μάλλον θα διαλάθει 1ης προσοχής 1ων πολλών.

2.4.

Από δω

και πέρα,

κυρίως,

διαφορές έχω να επισημάνω

ανάμεσα

σ1ην

1εχνική

ορολογία και σ1ην ΟΓΓ: πρώ1α πρώ1α, η ΟΓΓ δεν φαlνε1α1 να επηελεl κανέναν ιδιαίtερο
σκοπό, όπως η ΤΟ, και ως προς αυ1ό
1ης γενικής γλώσσας.

Εξάλλου,

10

σημεlο δεν διαφέρει από

10

δεν εlναι ού1ε προ1όν απόφασης

υπόλοιπο λεξιλόγιο
ή

σύμβασης

μιας

περιορισμένης ομάδας ανθρώπων, αλλά απο1έλεσμα ενός άγραφου νόμου που ισχύει για
όλους 1ους χρήσtες μιας γλώσσας, που μπορεl να έχει 11ς ρlζες 1ου σ1ην ισ1ορiα και σ1ην
εξέλιξη 1ης γλώσσας ή, πιο απλά, μπορεl να οφεlλεtαι σ1η συνήθεια. Άλλοι θα έλεγαν σtον
πλού1ο, ή σ1ο πνεύμα 1ης γλώσσας. Σε

11

άλλο να αποδώσω

10

γεγονός ό11 "φασόλια"

είναι πάντα και απαραιτήτως τα ξερά, ενώ "φασολάκια", τα φρέσκα και όη CN τα πούμε
ανάποδα κινδυνεύουμε να μη συνεννοηθούμε; Αυ1ό όμως καθορίζει και μια άλλη διαφορά
ανάμεσα σ1α δύο εlδη όρων: ό11 ενώ οι 1εχνικοl όροι έχουν, ή πρέπει, ή πασχlζουν να
έχουν

αν1ίσ1οιχο

όρο

σε

όλες

11ς

γλώσσες

για

να

εκφράσουν

1ην

Ιδια

ακριβώς

πραγμα11κό1η1α (επομένως και επικαλύπ1ον1α1 σημασιολογικά από γλώσσα σε γλώσσα),
ουδείς υποχρεώνει 11ς διάφορες γενικές γλώσσες να έχουν 11ς Ιδιες συνήθειες ή κοινό
πλού1ο, και επομένως οι "όροι" 1ης μιας να αν11σ1οιχούν σε όρους 1ης άλλης. "Ε1σι, ενώ η
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Ιταλίδα mamma θα κραυγάζει πάνια "Gesu!", κι εμείς θα αναφωνούμε "Χριστέ μου!", ο
Γάλλος θα λέει αδιάφορα "Jesus", "le Christ" ή "Jesus- Christ".

2.5. Πέρα όμως από αυτούς τους "όρους" που είναι, θά'λεγε κανείς, αυθαίρετες επιλογές
της γλώσσας, υπάρχουν και άλλοι που μοιάζουν να οφείλονται στο γεγονός ότι

κάθε

γλώσσα έχεΙ μΙα δΙκή rης θεώρηση rης πραγμαrrκόrηrας, θεώρηση που ασφαλώς δΙαφέρεΙ
από τη μια γλώσσα στην άλλη. Αυτό θα πει, πρώτα πρώτα, όrι δυο γλώσσες μπορεί να
βλέπουν την ίδια πραγματικότητα φωτίζοντάς την από διαφορετική οπτική γωνία, και να
rην ονομαrίζουν επομένως με βάση δΙαφορεrrκά χαρακrηρ1σrrκά rης. ΓΙα να σΙδερώσεΙ
κανείς χρε1άζεrα1 ένα σίδερο καΙ μΙα σανίδα. Η ελληνΙκή γλώσσα, η αγγλΙκή, σrη δΙαδΙκασία

αυτή, βλέπουν κυρfως το σίδερο, και λένε "σιδερώνω", "to iron", ενώ η ισπανική φωτίζει τη
σανίδα, και λέει "planchar" και to σιδέρωμα "planchado". Ένας πιο τεχνικός όρος, που
όμως έχει περάσει στην τρέχουσα γλώσσα είναι to "υδραυλικό 1ιμόνι": η γαλλική γλώσσα
το βλέπει από τη σκοπιά της χρησιμότητάς του και το λέει

2.6.

"direction assistee".

ΔΙαφορεrrκή θεώρηση rης πραγμαrrκόrηrας από γλώσσα σε γλώσσα μπορεί όμως να

σημαίνει και κάτι άλλο: όJΙ μια γλώσσα έχει τη δυνατό1ητα να απομονώνει, με δικά της κριτήρια,
ορισμένα τμήματα 1ης πραγματικόtητας, να τους δίνει όνομα, το οποίο όμως δεν υπάρχει σε
άλλες γλώσσες, μολονόrr υπάρχεΙ η ανrίσrοΙχη πραγμαrrκόrηrα. Γrα
εύκολα μπορώ να βρω λέξεΙς σε δΙάφορες γλώσσες. ΓΙα
λέξεΙς,

ro

λέεΙ καΙ αβαθές- η αγγλΙκή έχεΙ μία,

πάλΙ έχεΙ λέξη γΙα

ro

shallow·

ρηχό,

ro

ro

rραπέζΙ

KaJ

rην καρέκλα

η ελληνΙκή γλώσσα έχεΙ δύο

καΙ η γαλλική, καμία. Η γαλλΙκή γλώσσα

ανrίθεrο rου νομάδα, που εμείς δεν έχουμε. Οσο για κείνη rην αγγλΙκή λέξη

"home", με όλη την ψυχική και ποιητική φόρτιση που περιέγραψε ο Gaston Bachelard 16J,
αναρω1ιέμαι, υπάρχει ανtίστοιχή της σε άλλη γλώσσα;

2. 7.

Πέρα από αυrές, μπορεί να αποrολμήσεΙ κανείς καΙ άλλες εξηγήσεΙς γΙα rην ύπαρξη

rης ΟΓΓ. Υπάρχουν φορές, που η γλώσσα μοΙάζεΙ να κάνεΙ αυσrηρή καrανομή

rου

πλούrου rης, καΙ να μας υποχρεώνεΙ, λόγου χάρη, να rρώμε αρνάκι ψηrό, αλλά γ1αούρrr

πρόβειο, ενώ όrαν

ro ίδΙο ζώο δηλώνεΙ rον ΧρΙσrό, αναφέρεrαΙ απαραrrήrως ως ο αμνός

1ου Θεού. Ενώ για τους Ισπανούς,
ragυ

de cordero

παραγγέλλεΙ

el cordero de Dios

κανείς

είναι ο αμνός του Θεού, αλλά και

σrο εσrrαrόρΙο..

Άλλοrε

πάλΙ,

01

επΙλογές

rης

γλώσσας είναι σαν να αποκαλύπtουν 1ην ψυχοσύνθεση του λαού που τη χρησιμοποιεί: το

"Γραφείο απολεσθένtων ανtικειμένων" ηχεί σαφώς απαισιόδοξο, σε σύγκριση μάλισtα με

10

γαλλικό

"Bureau des objets

trouνes"· ενώ, απέναντι και σ1α δύο, το αγγλικό,

"Lost and

Found", απαθέσ1ατο και φλεγματικό, παραπέμπει στις αναμνήσεις μας από τον Φιλέα
Φογκ.
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2.8.

Μια τελευταία επισήμανση αφορά τις συνδηλώσεις. Ασφαλώς καί οι τεχνικοί όροι καi οι όροι

της γενικής γλώσσας έχουν συνδηλώσεις. Το ενδιαφέρον και μεταφρασJΙκώς σημαντικό είναι ότι
οι όροιtης γενικής γλώσσας, που πηγάζουν από tην ιδιοφύία ενός ολόκληρου λαού, και που δεν
έχουν

απαραί1ηtα

αν1ίσtοιχους

σtην

άλλη

γλώσσα,

συμβαίνει

να

περιβάλλονται

από

πληθωρικές συνδηλώσεις που κινδυνεύουν εί1ε να χαθούν εί1ε να εmβάλοuν αυταρχικά την
παρουσία tους, ανάλογα με tην καtεύθυνση προς tην οποία γίνεtαι η μεtάφραση. Εύκολα
μπορεί να φανtασtεί κανείς 11ς συνδηλώσεις που προσtίθενtαι όtαν μεtαφράσουμε tη γαλλική

poule φερμι\ρε, και 1ην πούμε "κότα αλανιάρα": συνδηλώσεις και χαμογελασ1ές συν-εκδη
λώσεις..

Και, αντίσ1οιχα, πόσες συνδηλώσεις χάνονται, όταν και πάλι μεταφράζουμε από 1α

γαλλικά το ιδιόμορφο εκείνο λαχείο,

3

to

ξυστό, που οι Γάλλοι όμως το λένε

morpion!

ΠΡΑΚτJΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.1.

Η διερεύνηση που επιχειρήσαμε, βεβαίως δεν εξανtλεί

10

θέμα. Δεν εξεtάσαμε π.χ.

την προέλευση των γενικών όρων ως λέξεων, σε σχέση με τους τεχνικούς όρους: είναι
νεολογισμοί,

είναι

ήδη

υπάρχονtα

ενεργά

ή

αδρανή

σωιχεία

tης

γλώσσας,

επαναφορ11σμένα σημασιολογικά; Δεν μιλήσαμε ούtε για tην παγιωμένη μορφή tων όρων

και tην γενική tους απροθυμία να παρακολουθήσουν 11ς εξελίξεις tης γλώσσας. Σκοπός
μας όμως ή1αν να εντοπίσουμε αρκετά στοιχεία για να συναγάγουμε ουσιώδη πρακτικά

συμπεράσμαtα

προς

χρήση

tου

μεtαφρασtή,

αφήνονtας

tην

πεpα11έρω

διεξοδική

γλωσσολογική δουλειά σ1ους ειδικούς.

3.2.

Και τα στοιχεία για τα πρακτικά μας συμπεράσματα τα έχουμε. Πρώτα πρώτα είναι σαφές

ότι παράλληλα με την ΤΟ, που είναι εμφανής, που αποτελεί πρόσθετο, εντοπισμένο και
αν11μεtωπίσιμο πρόβλημα tης μεtάφρασης, που κινηtοποιεί κόσμο και tεχνολογικά μέσα για tην
εξεύρεση αν11σ1οιχιών από γλώσσα σε γλώσσα και γίνεtαι αφορμή για tην εκπόνηση πάσης
φύσεως βοηθημάtων προς tον μεtαφρασtή, παράλληλα με αυtή tην ορολογία, υπάρχει και μια
άλλη, ορολογία tης γε'-"κής γλώσσας, μη εμφανής, που ελλοχεύει και σtα πλέον "αθώα" (από
tην άποψη tης ΤΟ) κείμενα, και αποtελεί επομένως μό'"μο αφανές πρόβλημα, άρα μόνιμο
κίνδυνο όλων των κειμένων, στον οποίο ουδείς ποτέ εφισ1ά την προσοχή του μεtαφpαστή, και
πολύ ολιγόtεpο tου προσφέρει λύσεις ή βοήθεια.

3.3.

Είναι αλήθεια ό11 πολλούς από tους όρους που συνανtήσαμε, μπορεί να tους βρει

κανείς στο λεξικό: τα φασόλια και τα φασολάκια, την αγγλική λέξη
Θεού

..

Το θέμα όμως είναι ότι

10

λεξικό δεν τα έχει όλα. Δεν έχει το

home,
Gesu,

τον αμνό 1ου
δεν έχει, όπως

επισημαίνει ο Π. Ντάλτας 1 7J ούτε ολόκληρη εκείνη την κα1ηγορία 1ων λεκηκών συνάψεων,
που αποτελούν κι αu1ές μέρος του θέμα1ός μας, αφού, όπως μας λέει ο fδιος, αν δεν είναι

120

σωστές, "το κείμενο χωλαίνει· επομένως η κατανόηση εκ μέρους του αναγνώστη μπορεί να

παρουσιάζει δυσχέρειες"( 8 J.

3.4.

Αλλά το πρόβλημά μας είναι άραγε το λεξικό; Αν ο aυτόχθων ομιλητής της γλώσσας

χρησιμοποιεί τους "γενικούς" όρους χωρίς καν να συνειδητοποιεί την ιδιομορφία τους, αυτό

σημαίνει κατ' αρχήν ότι δεν του θέτουν κανένα πρόβλημα. Και πράγμαιι, όπως είδαμε, το
πρόβλημα σε ξένον χρήστη της γλώσσας τέθηκε αρχικά. Πράγμα που σημαίνει για τη
μετάφραση,

ότι

στην ''γενική''

ορολογία θα σκοντάψει εκείνος που

κάνει

αντίσφοφη

μετάφραση. Και επειδή φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται, η μεταφραστική ηθική
απαγορεύει

την αντιστροφη

μετάφραση.

Να λοιπόν ένας πολύ

συγκεκριμένος λόγος,

ασφαλώς όχι ο μόνος, του αγνώστου προελεύσεως γενικού και άγραφου αυτού νόμου,

σύμφωνα με τον οποίο ο μεταφραστής μόνο προς τη μητρική του γλώσσα μεταφράζει.

3.5. Χωρίς αυτό να σημαίνει δυστυχώς ότι όποιος συμμορφώνεται με τον κανόνα και
μεταφράζει προς τη μητρική του γλώσσα είναι προφυλαγμένος από τους κινδύνους της
''γενικής" ορολογίας. Ίσως να μην απειλείται από τους απόλυτα υποχρεωτικούς όρους
όπως "Χριστός" στη θέση του

"Gesu", ή "σπίτι" στη θέση της "οικίας". Αν όμως ο όρος

είναι λιγότερο "υποχρεωτικός"

(2.3),

από

τον περιγραφικό,

εκφράσει

την

ίδια

πάντοtε κινδυνεύει ο μεταφραστής να παρασυρθεί

περιφραστικό

πραγματικότητα.

τρόπο που χρησιμοποιεί η
Σε

ένα

κείμενο

μεσαιωνικής

ξένη

γλώσσα για να

ιστορίας,

ο

Γάλλος

συγγραφέας, αναφερόμενος στην ανάπτυξη των πόλεων και μάλιστα ορισμένων μεγάλων
πρωτευουσών της Ευρώπης χρησιμοποιεί

τη λέξη super-νilles, που είναι ασφαλώς δικό

του καtασκεύασμα. Ο μεταφραστής παιδεύτηκε αρκετή ώρα διστάζοντας ανάμεσα στις
λύσεις "υπέρ-πόλεις" και "σούπερ-πόλεις", απελπιστικά αδέξιες και οι δύο, επειδή ακριβώς,
στη γλώσσα μας υπάρχουν οι "μεγαλουπόλεις", όρος που εδέησε κάποια στιγμή να του
έρθει στο μυαλό. Και αναρωτιέtαι, και ίσως κάθε μεtαφραστής θα έπρεπε να αναpω11έται,
πόσα τέτοια του έχουν διαφύγει καιά καιρούς.

3.6.

Όλα αυτά συμβαίνουν βέβαια όταν η γλώσσα προς την οποία μεταφράζει κανείς

διαθέτει κάποιον "όρο", εκεί που η γλώσσα εκκίνησης δεν διαθέιει. Όταν όμως συμβαίνει το
αντίθετο; Όταν δεν έχουμε στη γλώσσα μας αντίστοιχο εργαλείο για να αποδώσουμε
κάποιον "όρο" του πρωτότυπου; Τότε

to πρόβλημα είναι προσωπικό, ιου μεταφραστή.

Είναι ένα αίσθημα μαtαίωσης, η γνωστή εκείνη πικρή γεύση που του αφήνει κάθε φορά η
διαπίστωση όιι κάτι χάθηκε στη μετάφρασή του. Πώς να uισθάνονται άραγε οι Γάλλοι, οι

Άγγλοι, οι Βέλγοι, οι Ελβετοί μεταφραστές, κάθε φορά που πρέπει να μεταφράσουν την
ελληνική λέξη "λιακάδα", που εμείς τη λέμε και "χαρά Θεού";
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4

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ευτυχώς που τα πάντα δεν είναι ορολογία. Όχι επειδή έτσι θα γίνονταν τα πpάγμαtα

4.1.

ακόμη πιο δύσκολα, αλλά γιατf θα έχανε τότε ο μεταφραστής τα πολυτιμότερα δικαιώματά
του, το δικαίωμα να θέλει και το δικαίωμα να αποφασίζει Αυτά που κάνουν τη δουλειά του

διαφορετική από της μηχανής, και συνιστούν τη δική του πολυσυζητημένη ελευθερfα.
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