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Σκοπός tης ανακοίνωσης είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει κάθε μεταφραστής σχετικά με τη μεταφορά
σtη γλώσσα σrο στόχο ιου πολιτισμικού πλούτου της γλώσσας εκκίνησης, ιδιαίτερα όταν αυτή η γλώσσα

ανtανακλά μια πραγμαηκότηtα απομακρυσμένη γεωγραφικά και πολιtισμικά. Η περίπτωση μεταφοράς
των αφρικανικών όρων στο έργο του ΛεοπόλνJ Σεντάρ Σενγκόρ αποτελεί και' αρχήν μια πολιtική πράξη
που συνδέεται με ιις ιστορικές συνθήκες της περιόδου κατά την οποία γράφτηκαν τα ποιήματά του.

Resume
Le but de cette contribution consiste au transfer1 du culturel de la langue de l'original

a la langue d'arrivθe et

plus preGisement quand cette langue retιete une rθalitέ! tres έ!loignee du point de vue gθographie et culture.
Le cas des termes africains dans l'oeuvre de Lι§opold sedar Senghor constitue d'abord un acte politique qui
dι§pend

des conditions historiques de Ι'ι§poque pendant laquelle l'auteur a ecrit ses poemes.

Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αφορμή γι' αυτήν την ανακοίνωση υπήρξε η μετάφραση ιου ποιητικού έργου του Λεοπόλντ

Σενιάρ Σενγκόρ (Leopold Sedar Senghor)( 1 ) Σενεγαλέζου ποιηιή και πολιτικού, μέλους της
Γαλλικής Ακαδημίας. Η μετάφραση έγινε από το πρωιόιυπο το οποίο είναι γραμμένο σι η

γαλλική γλώσσα( 2 ). Στο κείμενο που ακολουθεί θα αναλυθεί ένα από τα βασικότερα
προβλήμαια που αντιμειωπίζουν οι μειαφραστές, δηλαδή τη μεταφορά του πολιτισμικού
και γενικά όρων που δεν υπάρχουν στη γλώσσα στόχο και οι οποίοι αντανακλούν μια

πραγματικόιηια διαφορετική από αυτή που μπορεί να βιώσει ο τελικός αναγνώσιης (').

1

ΠΡΑΚτΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Ανάμεσα στις δυσκολίες ιης μετάφρασης που αναφέρονται συχνότερα βρίσκονιαι και ια

λεγόμενα πολιτισμικά προβλήματα, δηλαδή η μεταφορά ιου πολιτισμικού. Τα αντικείμενα ή
οι έννοιες που ανήκουν αποκλειστικά σε μια κουλτούρα, δεν έχουν κατ' ανάγκη αντίστοιχα
ή

ισοδύναμα

στη

γλώσσα

στόχο.

Και

τού10

γιατί

το

προς

μετάφραση

κείμενο

δημιουργήθηκε σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον που περιλαμβάνει ιδιαίιερα ήθη,
έθιμα, κοινωνικές σχέσεις, ανιιλήψεις ιης αισθητικής, γλωσσολογικές αποκλίσεις, κανόνες
γραφής,

λογοτεχνικούς

κανόνες.

Όιαν

η

γεωγραφική

ή

η

χρονική

απόσιαση

είναι

155

σημαντική, οι κώδικες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που θεωρείται δεδομένο για μια
κουλιούρα μπορεί να μην υπάρχει σε κάποια άλλη. Γι' αυτό σι ην κριιική προσέγγιση του

με~αφράσματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικο-πολιτισμική διαφορά (
Εδώ καλείται ο μεταφραστής να είναι και βαθύς γνώστης

4

).

μιας άλλης πραγματικότητας: οι

ενδυματολογικές ή διατροφικές συνήθεις, τα θρησκευτικά έθιμα και οι παραδόσεις δεν είναι
πάντα

προφανείς

για

τον

αναγνώστη

της

μετάφρασης.

Δεν

αρκεί

λοιπόν

μόνο

να

γνωρίζουμε ποια λέξη της γλώσσας στόχου αντιστοιχεί καλύτερα στη γλώσσα εκκίνησης,
αλλά επίσης να γνωρίζουμε το πως να μεταδώσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό τον αθέατο
κόσμο που κρύβειαι πίσω από rη γλώσσα.
Ο μεταφραστής οφείλει κατ' ανάγκη να είναι δυ-πολιτισμικός, ικανός να διακρίνει τον κόσμο
που διαφαίνεται μέσα από ένα κείμενο, τόσο χάρη σιις γλωσσολογικές του γνώσεις όσο και
χάρη στη γνώση αυτού του «Κόσμου». Όντας ικανός να δει ιον ξένο κόσμο, είναι ικανός
επίσης να τον εκφράσει σ' αυτούς που δεν τον γνωρίζουν. Στην περίπτωση που έχει κενά

ή ελλιπείς γνώσεις γνωρίζει βέβαια πως να τις συμπληρώσει. Γι' αυτό ο Μουnίn αναφέρει
πως το θεωρητικό πεδίο της μετάφρασης πρέπει να διευρυνθεί με τη βοήθεια άλλων

επιστημών πχ εθνολογίας, πολιτιστικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας( 5 )
κλπ.

Και

τούτο γιατί

η

ίδια

εμπειρία

αναλύεται

διαφορετικά

μέσα

από

διαφορετικές

γλώσσες, αλλά η πολιτισμική ανθρωπολογία και η εθνολογία μας οδηγούν στη σκέψη πως
δεν πρόκειται πάντα για τον ίδιο κόσμο που εκφράζουν οι διαφορετικές γλωσσικές δομές.

Το ερώτημα τίθεται αν δυο ετερογενείς κόσμοι μπορούν να αλληλοκατανοηθούν (δηλαδή
6

να αλληλομεταφραστούν)( ).

2

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Πριν προχωρήσουμε στο εγχείρημα της μεταφραστικής διαδικασίας του ποιητικού έργου
του

Σενγκόρ,

δέον

είναι

να

μιλήσουμε

για

την

ανακάλυψη

και

αναπαραγωγή

της

επικοινωνιακής πρόθεσης του ποιητή και για τη λειτουργικότητα και σκοπιμότητα της

χρησιμοποίησης αφρικανικών και άλλων όρων στην ποίησή του (\ Αυτή η ανακάλυψη
αποτελεί

το

ισοδυναμιών,

κλειδί

για

την

απόφαση

της

διατήρησης

καθώς επίσης και για την απόφαση

των

όρων

διατήρησης

ή

ή

όχι

της

εξέρευσης

της γραφής

με

λατινικούς χαρακτήρες ή της μεταγραφής των όρων στα ελληνικά.
Πρέπει να πούμε πως η σuντριπιική πλειοψηφία των ποιημάτων γράφτηκε ανάμεσα στα

1930-60.

Είναι μια περίοδος που χαρακtηρίζεται από αποικιοκραιiα και τεΧειώνει με την

ανεξαρτησία και τη δημιουργία των αφρικανικών κρατών. Η ποίηση αυτή απευθυνόταν
προς την κυβερνητική ελίτ της Γαλλίας και σκοπός της ήταν να συγκινήσει ηθικά τη γαλλική
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διανόηση, αφού χρησιμοποίησε όρους της δικής της κουλτούρας και παράδοσης. Ο στόχος
επιτεύχθηκε γιαJί οι Γάλλοι,

όπως και οι αρχαίοι Έλληνες πάντα πρέσβευαν πως σι

κατώτεροι φυλετικά λαοί, όταν θα είχαν επιτύχει το επίπεδο του Γαλλικού πολιrισμού, τότε

θα θεωρούνταν ίσοι. Ο Σενγκόρ επιχείρησε να δείξει πως το επfπεδο auJό υπήρχε και πως

το επόμενο βήμα όφειλε να ήταν η πολιτική ανεξαρτησία των κρατών (

8

).

Σrο λόγο που απηύθυνε στο κατ' εξοχήν ευρωπαϊκό κοινό του Εμπορικού Επιμελητηρίου

του Ντακάρ το Σεπτέμβριο του 1937(

9

)

ο Σενγκόρ ανέφερε τη σπουδαιότητα του

περιβάλλοντος στη διαμόρφωση του ατόμου. Η παιδεία είναι εργαλείο ωυ πολιτισμού και
αυtό σημαίνει συσσωρευμένες εμπειρίες, ιδέες, ιδανικά, μεθόδους και τεχνικές από πολλές
γενιές. Γι' αυτό το λόγο οι Αφρικανοί διαφέρουν από τους Ευρωπαίους σιο ότι έχουν πίσω
τους αιώνες διαφορετικής εμπειρίας και διαφορετικό περιβάλλοντα χώρο. Απόδειξη τούτου
είναι πως τα ποιήματά του είναι γραμμένα στη γαλλική γλώσσα, εμπλουτισμένα όμως με
όρους και λέξεις από τις aφρικανικές διαλέκτους
δεν

μπορούν να αντιμετωπίζονται απλά ως

(270

περίπου). Ως εκ τούτου οι Αφρικανοί

μαύροι

Γάλλοι,

αλλά ως ανεξάρτητη

και

δυναμική παρουσία στο παγκόσμιο πολιτικό και λογοτεχνικό σtερέωμα.

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως

η

διατήρηση

αυτών

των όρων κρίνεται

απολύτως αναγκαία, αφού επfκενφο όμως της μεταφραστικής διαδικασίας δεν είναι ούτε ο
συγγραφέας

tou πρωτοτύπου ούτε το ίδιο ro κείμενο, αλλά ο δέκtης του μηνύμαtος.

Πρωταρχικό μέλημα του μεtαφραστή είναι να αναπαραγάγει στον tελικό αναγνώστη τον
ίδιο αντίκτυπο που έχει το μήνυμα στους δέκτες του πρωτοτύπου κειμένου. Η ιδιαίτερη
ηχητική και ο πολιτισμικός πλούτος που κρύβεται πίσω από τις λέξεις προκαλούν τόσο

στον Έλληνα αναγνώσΥη, όπως και στο Γάλλο μελετητή τα ίδια συναισθήματα απορίας,

έκπληξης και περιέργειας( ). Η διατήρηση των όρων αυτών αποτελεί λοιπόν μια
10

πολιτισμική πράξη. Ο iδιος ο Σενγκόρ, αναγνωρiζοντας τη δυσκολία ενός μη αφρικανού
αναγνWστη να κατανοήσει αυτή την πραγματικότητα, προτείνει στο τέλος των Ποιημάτων
του ένα γλωσσάρι από 42 λήμματα που ενθαρρύνουν τον ξένο μελετητή στην προσπάθειά
του. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η ευκολία με την οποία ο
Γάλλος αναγνώστης διαβάζει αυτούς τους όρους,

καθώς είναι γραμμένοι με λατινικούς

χαρακτήρες. Την ίδια ευκολlα πρέπει να έχει και ο Έλληνας, γι' αυτό κρίνεται απαραίτητη η
μεταγραφή των όρων αυτών στα ελληνικά.

3

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Για την καλύτερη μετάφραση οι όροι ταξινομήθηκαν με γλωσσολογικά κριτήρια και με

κριτήρια περιεχομένου. Όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του Σενγκόρ ελήφθησαν
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υπόψη:

η

οικογένεια,

η

φυλή,

ο

περιβάλλων

χώρος,

η

ιδιαί1εpη

γεωγραφία

και

οι

παραδοσιακές πεποιθήσεις 1ου κόσμου 1ου. Επίσης η γαλλική, θρησκευ11κή και κλασική

μόρφωση που έλαβε, οι επιρροές που επέδρασαν επάνω ωυ και συνέβαλαν σ1ο έργο 1ου.
Δεν εfναι μόνο η οικονομία 1ης Σενεγάλης, 1α έθιμα 1ων σερέρ, η δυ11κή μόρφωση ή οι
νεγρο-αμερικανικές

επιρροές

που

δημιούργησαν

1ον

ποιη1ή

Σενγκόρ,

αλλά

η

αλληλεπίδραση όλων αυ1ών 1ων παραγόν1ων.
Ο πιο πολύ11μός και αδιαφιλονίκη1ος πλού1ος 1ου Σενγκόρ βρlσκε1αι σ1η χρήση 1ων
λέξεων_ Σπάνια ποιη1ής υπήρξε 1όσο πλούσιος σε κύρια ονόμα1α -ανθρώπων, 1όπων,
πραγματικά ή φανταστικά- των οποίων ο ρόλος δεν είναι ούtε να διακοσμήσουν ούτε να
πληροφορήσουν,

πραγματικότητα

αλλά
11

):

απλά

να

βρίσκον1αι

εκεί

για

να

παρουσιάσουν

μια

Φορεlς εθνικών ή πολι11σμικών αναφορών, παρουσιάζουν ένα

ολόκληρο δίκτυο αυθεν1ικών εννοιών: η Κούμμπα Ταμ είναι κάτι περισσότερο από την
Αφροδf1η για1ί η Ι(ούμμπα Ταμ εfναι η θεά 1ης ομορφιάς. Η Σίρα-Μπανιράλ είναι κά11
περισσό1ερο από μια Ζαν Ν1'Αρκ, για1ί ο ποιη1ής κα1άγε1αι απ' αυ1ή και απολογεί1αι σ'
αυ1ήν προσωπικά. Ένα 1ανν είναι ένα μικρό 1έλμα εμπλου11σμένο όμως με 1ους μύθους
1ης Σενεγάλης, όπως ένα «Πόλν1ερ» είναι ένα επιχωμα1ωμένο έλος σκεπασμένο όμως
από

1ην ομίχλη 1ου Βορρά. Το Ιδιο συμβαίνει με 1α δένδρα μπαομπάμπ και μάνγκο,

πλούσια σε συνειρμούς -1υπικό 1ης σύναξης 1ων γεpόν1ων

10 πρώ1ο, σύμβολο φιληδονίας

10 δεύ1εpο- 1ων οποίων 1η σημασία αγνοούν οι βο1ανολόγοι, αλλά γνωρίζει ο ποιη1ής.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι πολυάριθμοι λατινισμοί και ελληνισμοi που έχουν σαν

σ1όχο να δηλώσουν μια πολιιισμική συγγένεια.
Πριν προχωρήσουμε σ1ο εγχείρημα 1ης με1άφρασης, θεωρούμε -λίγο αυθαfρε1α ίσως
πως η με1άφραση 1ης γαλλικής γλώσσας δεν απο1ελεί πρόβλημα, αλλά αυ1ό που θα μας
απασχολήσει θα είναι 1α σερέρ ή 1α ουολόφ, 1α μόσσι, 1α πελ και 1α αραβικά, γλώσσες

που ανήκουν σε γλωσσολογικές οικογένειες και σε κουλ1ούρες εν1ελώς διαφορε11κές από
11ς ευρωπαϊκές.

Σύμφωνα με 1ην προέλευσή 1ους οι όροι χωρίζον1αι σε:

1)

Όρους που προέρχον1αι από ευρωπαϊκές γλώσσες

ο

πορ1ογαλικά (almadίes,

ο

γερμανικά (dίe

ο

αγγλικά

2)

αραβικά

3)

νεολογισμοf (g\asso\a\ίe, \amarqυe, νigυe\war, carίste)

4)

Αφρικανικές γλώσσες και διαλέκ1ους όπως:
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senhora, saudades)

Schwarze Schande)

(euphuisme,

swίng)

(mehari, ras desta, almamy, marabout, tamsir)

•

peul (mbarodi, sorong)

•

bantou (Bayete Baba)

•

toukouleur (yela)

•

wolof (guelwar, griot, marigot, ndeissane)

•

sέ!r€re

•

afrikans (krall)

•

malinke (dyali, mandingue)

•

nyominka (Sar)

(guimm, sitor, tokor)

Σε σχέση με

ro περιεχόμενο ακολουθήθηκε

η διάκριση

rου

Nida

(12 )

εμπλουτίσθηκε ανάλογα με το περιεχόμενο των όρων και τη σημασία τους.

η οποία
Οι όροι

rαξινομήθηκαν σrις εξής καrηγορίες:

1)

οικολογία

•

χλωρίδα: guaνe, kaicι§drat,

•

πανίδα:

•

γεωγραφικές ιδιαιrερόrηrες:

•

ονόματα ανέμων, ποταμών, ορέων, λιμνών και οροπεδίων: Alizέ!,

khakham, filao

iguane, caiman, koba, lamantin

marigot, bolong, tann
Galbie,

Baidέ!,

Bakel,

Hamada.
2)

υλικός πολιrισμός

•

φοφή:

•

ενδυμασία:

•

μουσικά όργανα: gorong, kalam, kora

3)

κοινωνικά στοιχεία

•

Κύρια ονόματα Ι. Πόλεων, χωριών και γεωγραφικών περιοχών:

ambre gris

boubou, pagne

Joal, Kaymor

11.

Ονόμαrα ανθρώπων:

lmerina, Casamance,

Pere Cloarec, Lilanga, Kotye Barma, Mbogou

•

κοινωνικές πρακτικές: έ!nigme,

•

πολιrrσμικές πρακηκές:

•

όροι που συνδέονται με την πολιτrκή και τη διοfκηση:

palabres

griot, coriste, dyali,

talbέ!

Sine-Saloum, Sangay, Gongo-

Moussa
•

όροι που εκφράζουν λαούς και φυλές:

4)

θρησκευrικές έννοιες και πρακτικές:

5)

γλωσσολογικά σrοιχεία

•

ονοματοποιiες και προσφωνήσεις:

•

ξένες λέξεις:

wolof, kabyles,

kassonkέ!,

cafres

marabout, Fa'oy, Mamangetye

woi,

Bayέ!tέ!

Baba, tokor

saudades swing.
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4

ΜΕΤΑΦΡΑΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφρασtική διαδικασία είναι:

1) Λεξικό Littre για τους aρχαϊσμούς που χρησιμοποίησε ο Σενγκόρ.
2) Λεξικά Laroυsse και Robert καθώς επίσης και το γαλλο-ελληνικό λεξικό του Ηπίτη, το
οποίο ήταν το μόνο ενήμερο για τη χλωρίδα και την πανίδα της Αφρικής, δίνοντας
παράλληλα τη λατινική και την επιστημονική τους ονομασία.

Σχεπκά με tις aφρικανικές γλώσσες και διαλέκτους πολύτιμα ήταν τα άρθρα του ίδιου του
Σενγκόρ:

1) «Les classes nominales en wolof et les substantifs
Socίete

a initiale

nasale», Journal de la

des Afrίcanistes, t.XIII, 1994.

2) «L'harmonie νocaliqυe en serere (dialecte dυ Dyeqυeme), Joυrnal de la Societe des
Africanistes, t.XIV, 1994:
Για τη γενικότερη κωανόηση του ποληισμικού χώρου ιδιαίτερα διαφωτιστικά ήταν τα
παρακάτω βιβλία ιστορίας και εθνολογίας της Δυτικής Αφρική ς:

1) Georges Balandier, Afriqυe ambigυe, Libraίrie Plon, Paris 1957
2) Berenger-Feraυd J.F., Les peυplades de la Senegambie, Ernest Leroυs, Paris 1879
3) Deschamps Hυbert, Le Senegal et la Gambie, PUG, Coll. «Ουe sais-je», Paris 1964.
4) Gerard Dυphy, «Cercle de Thies-Senegalais: etυde sυr les coυtiimes sereres de la Pe-

, ..

tite

Cόte»,

Ethnographie,

5) Geismar L., Recueil des

noυνelle

serie, no 17, 15 jυίllet 1939.

coutύmes

civiles des races du senegal, Saint Louis, lmprim-

erie du Gouvernement 1933.
6)

Lυnel

Armand, Senegal, Ed. Rencontre,

Laυsanne

1966.

Για την ακριβή φωνητική απόδοση των όρων στα ελληνικά ζητήθηκε η βοήθεια του φlλου
Σενεγαλέζου συγγραφέα

Diaga Sene, ο οποίος στάθηκε πολύτιμος σύμβουλος για την

κατανόηση tων ηθών και των εθίμων της φυλής των σερέρ στην οποία ανήκει και ο
Σενγκόρ
Αντί των συνηθισμένων υποσημειώσεων οι οποίες διακόπtοuν tη ροή

tou

γραπtού λόγου

και συνήθως κουράζουν τον αναγνώστη, όλοι οι όροι συγκεντρώθηκαν και επεξηγήθηκαν

στο σχετικό γλωσσάρι που βρίσκεται στο τέλος του βιβλlου. Αυτή η ενέργεια παρουσιάζει
διφορούμενο

αποtέλεσμα.

Το

μειονέκtημα

είναι

πως

ο

αναγνώσιης

θα

πρέπει

-

τοuλdχιστον στην αρχή- να συμβουλεύεται σε τακιά διασtήματα το γλωσσάρι, γεγονός που
καθιστά την ανάγνωση των ποιημάτων κοuρασ11κή. Το πλεονέκιημα είναι πως με αυtόν
τον τρόπο αποκτά μια σφαιρική ιδέα για tην πολιιισμική διαφορά tων δυο πολιτισμών,
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ιδιαίτερα όταν η ανάγνωση του γλωσσάριου στο σύνολό του προηγηθεί της ανάγνωσης
των ποιημάτων. Αυτό πιστεύουμε πως είναι και η επιθυμία του Σενγκόρ.

Ιδιαίτερα η

λειτουργία του όρου μέσα στο κειμενικό περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργου

rου ( 13 )( 14 ).
Το γλωσσάρι αυrό ακολουθεί rην αλφαβηrική σειρά rων λέξεων σύμφωνα με

ro

ελληνικό

αλφάβηrο. Καrά γενικό rρόπο δίνεrαι καr' αρχήν η προέλευση rης λέξης, η ερμηνεία rης
και αναλύεται το πραγματολογικό της περιεχόμενο.

Για τους Δε νεολογισμούς γίνεται

προσπάθεια να αναλυθεί η λέξη στα συσταrικά της με έμφαση στην ευρυμάθεια και στην

επιθυμία εμπλουrισμού rου λεξιλογίου από rην ίδιο rον Σενγκόρ (

1

').

Σ' αυrή μας rην

προσπάθεια στηριχτήκαμε στο γλωσσάρι του ίδιου του Σενγκόρ και στο γλωσσάρι του

Robert Jouanny από ro βιβλίο rου Les voies du Jyrisme σ. 141-161(

5

16

),

ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΗΙΚΌ ΕΓΧΕίΡΗΜΑ

Όπως θα διαπισrώσει και ο αναγνώσrης, για πολλούς όρους υπάρχει δόκιμη μεrάφρααη
στα ελληνικά. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση κυρίων ονομά1ων ανθρώπων από Ιην
ιστορία, την πολιτική και 1η λογοτεχνία του ευρωπαϊκού χώρου και γνωσ1ών ευρύταrα
γεωγραφικών όρων.

Κύρια ονόμαrα ανθρώπων και κυρίως επίθεrα, για rα οποία υπήρχε δόκιμη μεrάφραση
σrα ελληνικά, μεrαφράσrηκαν και μεrαγράφηκαν με rη συνήθη ορθογραφία με rην οποία
συνήθως συναντώνται πχ.

Έμμα.

Emma >

Πρόκεηαι

κυρίως για ονόματα πολιτικών,

συγγραφέων, ποιητών από τον ευρωπαϊκό χώρο. Στις περιπτώσεις που υπήρχε και τίτλος
ευγενείας ή αξιώματος ο οποίος συνόδευε το άνομα, χρησιμοποιήθηκε η αποδεκτή 1ου

μεrάφραση σrα ελληνικά πχ.

>

Marquise de

Betteνille

>

Μαρκησία νrε Μπεrβίλ,

Pere Cloarec

Πάτερ Κλοαρέκ.

Για rα κύρια ονόμαrα που εκφράζουν γεωγραφικούς όρους χρησιμοποιήθηκε ο δόκιμος
όρος σrα ελληνικά πχ. Η Γαλλία, η οροσειρά rου Άrλανrα,

ro

όρος Κιλιμάνrζαρο. Πολλοί

από αυrούς rους όρους έχουν ήδη προσαρμοσθεί και ενrαχθεί σrο ελληνικό λεξιλόγιο πχ ο

Ζαμβέζης, ο Γάμβης, η Σενεγάλη, ο Σηκουάνας.
Σχεηκά με τους όρους που συνδέονται με τη χλωρίδα και την πανίδα της aφρικανικής

ηπεfρου, ερευνήθηκε κα1' αρχήν η ονομασία tους στα λατινικά και στη συνέχεια αν υπήρχε
δόκιμη μεrάφραση σrα ελληνικά. Σrην περίπrωση ύπαρξης δόκιμης μεrάφρασης και με

σεβασμό σrην πρόθεση rου ποιηrή (

17

)

και σrη μεrρική rου ποιήμαrος χρησιμοποιήθηκαν:

α) η ελληνική δόκιμη μεrάφραση πχ έλυμος (γαλ.

elyme),

β) η μεrαγραφή rου όρου σrα ελληνικά πχ κασσία (γαλ.

ίγναμον (γαλ.

cassia,

igname)

ελλ. ακακία)
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γ) ο όρος προσαρμόστηκε στα ελληνικά χωρίς να ληφθεί υπόψη ούτε η γαλλική ούτε η
ελληνική ονομασία πχ.

Pomme-canelle,

Έγινε κανελλόμηλο στη μετάφραση αντί της ήδη

υπάρχουσας ονομασίας άνωνις.

Για τους όρους για τους οποίους δεν υπήρχε δόκιμη μετάφραση στα ελληνικά προτιμήθηκε
η φωνητική τους μεταγραφή. Όπως έχουμε επισημάνει και πρωτύτερα, σκοπός της χρήσης
των όρων αυτών είναι να προκαλέσουν αισθήματα απορίας και έκπληξης στον αναγνώστη.
Για το σκοπό αυτό παραμένουμε πολύ κοντά στη φωνηtική με10γpαφή που παρουσιάζουν
στη γαλλική γλώσσα.
Πιο συγκεκριμένα α) διατηρήθηκαν οι δίφθογγοι και τα δίψηφα πχ

mb>

μμπ, nd>νντ β)

διατηρήθηκε η οπτική διαφοροποίηση του ι (ιώτα) και του υ (ύψιλον) κατ' αναλογία με το [ί]
και το

[y]

της γαλλικής.

Και τούτο για να διαφοροποιηθούν οπτικά λέξεις με την ίδια

φωνητική απόδοση ακόμα και στα γαλλικcc πχ.
Ιδιαίτερη

προσοχή

αρχίζουν

από

το

δόθηκε
ένρινο

ακολουθούνται

από

aπόστροφο πχ.

N'gasobil

στη

[n]

φωνητική

ή

το

μια φωνητική

Woi

μεταγραφή

χε.ιλικό

συγκοπή

(βόι)= κραυγή πόνου,

σύμφωνο
η

woy

των αφρικανικών

[m]

τα

οποία αποδόθηκε

οποία
με

(βόυ)= ωδή.
λέξεων που

πολλές

φορές

το σύμφωνο

και

=Ν'γκασομπίλ (όνομα χωριού).

Στην περίπτωση των νεολογισμών δόθηκε ιδιαίτερη επιμέλεια στην ανάλυση των λέξεων
στα συσταrικά τους. Στις περισσότερες περιπtώσεις επρόκειτο για aφρικανικές λέξεις με

πρwτο ή δεύτερο συστατικό ελληνική ή ελληνική λέξη ή πρόθεμα. Στην περίπτωση αυτή
μεταφράστηκε το συστατικό, ενώ η αφρικανική λέξη απλώς μεταγράφηκε στα ελληνικά πχ.

Lamarque >

από τη ρίζα <(λαμ)) που στα σερέρ και τα πελ σημαίνει διαtαγή

και την

ελληνική λέξη «άρχω». Ολόκληρη η λέξη είναι συνώνυμη του «αρχηγού της οικογένειας>>.
Από to λατινικό πρόθεμα

προέρχεται to

vi/vice=

«viguelwar>>=

«UΠό>> και από τον τίτλο ευγενείας Μαλενκέ (<γκελουάp»

«uπογκελουc:ίρ>>.

Από την άλλη πλευρά, στη φωνητική μεταγραφή χάθηκαν ορισμένα φωνήματα όπως το

[y], [ ],

6

[.]καθώς επίσης και το φώνημα ι

[1]

το οποίο δεν αποδίδεται ούτε στα γαλλικά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σκοπός της μεταφραστικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι η λειτουργικότητα της

ποίησης και ο σεβασμός σtην πρόθεση του ποιηιή. Με αυτόν τον tρόπο ο "Ελληνας
αναγνώστης θα μαγευτεί από την ποίηση του Σενγκόρ όπως και ο Γάλλος ομόλογός του.
Τελειwνοντας παραθέτουμε τη ρήση του Ν. Βαγενά: «Καθήκον του μεταφραστή είναι να
μεταφέρει ένα ξένο ποίημα στη γλώσσα τοu παραμένοντας πισrός στο συγκινησιακό του
νόημα. Να αναπαράγει δηλαδή όΧΙ μόνο Ίη σκέψη, αλλά και το συναίσθημα>>.
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