Μεταφράζοντας
τα Σονέτα του σαίξπηρ

Από τη ΜΑριΑ ΑΘΑνΑσοΠουλου

William shakespeare,
Τα σονέτα, εισαγωγήμετάφραση: Λένια
Ζαφειροπούλου, Δίγλωσση
έκδοση, Gutenberg, αθήνα
2016, 344 σελ.
ι μεταφράσεις των σονέτων1 του ελισαβετιανού δραματουργού
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
στα ελληνικά ακολουθούν, κατά βάση, την «οικειοποιητική» οδό. Ο Venuti έχει μιλήσει για
την θεμελιώδη σημασία που έχει για
το αποτέλεσμα κάθε μετάφρασης,
η εκάστοτε (ηθικής τάξεως) απόφαση του μεταφραστή σχετικά με
τη διατήρηση –ή μη– του πολιτισμικού περικειμένου της γλώσσας-πηγής που ανακαλεί το μεταφραζόμενο
έργο, στη γλώσσα-στόχο.2 Ειδικά για
έργα που είναι πολιτισμικά ξένα σε
εμάς, τι ποσοστό της πολιτισμικής
παρακαταθήκης που προϋποθέτουν
για να «βγάλουν νόημα» οφείλει να
προσπαθήσει να μεταφέρει διαμεσολαβημένο στα καθ’ ημάς ο μεταφραστής, ανακαλώντας αντίστοιχα
πολιτισμικά παραδείγματα μες από
τη γλώσσα, το μέτρο και τα διακείμενα που του είναι διαθέσιμα στη
γλώσσα-στόχο;
Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε,
δηλαδή, την «ομο-ερωτική» υποκειμενικότητα που χτίζει προοδευτικά ο
ελισαβετιανός δραματουργός στα
154 Σονέτα του (1609), μέσα από
τη λυρική εξιστόρηση ενός τριγωνοποιημένου έρωτα, όπου ο τρυφερός και περισπούδαστος πανηγυρικός
του εραστή-ποιητή επιφυλάσσεται
για τον ξανθό, απολλώνιο νέο του
(σονέτα 1-126), κι όχι για τη μελαψή και άπιστη κυρά (σονέτα 127152);3 Ήταν η ελισαβετιανή οικονομία των φύλων παρόμοια με τη
σημερινή, ή μήπως προβάλλουμε
στο «έτερο» εκείνο παρελθόν το
δικό μας παρόν όταν εντοπίζουμε
ομοφυλοφιλικούς απόηχους στα σονέτα; Και πώς να τα αποδώσει όλα
αυτά ο ενσυνείδητος μεταφραστής;
Τι να κάνει, ομοίως, ο μεταφραστής
με το λεξιλόγιο της παυλικιανής θε-
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Η καινούργια μετάφραση της πλήρους σειράς των 154 Σονέτων του Σαίξπηρ από τη Λένια Ζαφειροπούλου επαναφέρει στο προσκήνιο, με φιλολογική γνώση υποστηριζόμενη από ποιητικό γούστο,
μια πληρέστερη εικόνα των Σονέτων από αυτή που μας πρόσφεραν οι σπουδαίες, μα ανθολογημένες
(άρα, έτσι, λογοκριμένες) μεταγραφές των άλλων μεταφραστών, αναδεικνύοντας την πολυφωνία, την
πολυγλωσσία, την «ετερογλωσσία» του δημιουργού τους, τον πλατωνισμό, και τον αντι-πλατωνισμό
του, το ρηξικέλευθο, επαναστατικό, λαϊκό και λόγιο ταυτόχρονα, ύφος του.
ολογίας που ξεσήκωνε διαμάχες τον
16ο αιώνα, με το λεξιλόγιο της αναδυόμενης τότε χρηματοπιστωτικής
οικονομίας, με το λεξιλόγιο της επιστήμης της ιατρικής, με το λεξιλόγιο
του δικαστηρίου των ενόρκων – όλες
τους πολιτισμικές δεξαμενές από τις
οποίες αντλεί συστηματικά λέξεις
και εικόνες ο ελισαβετιανός ποιητής για να πιστοποιήσει, μέσα από
αριστοτεχνικές συγκρίσεις, τη σφοδρότητα του έρωτά του, και την αταλάντευτη προσήλωσή του στο αγαπημένο πλάσμα; Μπορεί αυτό το
γλωσσικό μωσαϊκό, και οι καινοφανείς ρητορικές συζεύξεις ιδιωτικής
και δημόσιας σφαίρας που επιτελεί,
να περάσει, ως υπόμνηση έστω, στο
ελληνικό κοινό των αρχών του 21ου
αιώνα με παρόμοια φρεσκάδα και
ένταση; Και ας μη συζητήσουμε εδώ
καθόλου για το ζήτημα της επιλογής
του ευρύτερου γλωσσικού ιδιώματος
στο οποίο θα μεταφράσει τα σονέτα
– δημοτική ή καθαρεύουσα, άραγε,
να επιλέξει ο μεταφραστής; Γιατί,
βέβαια, για τον βρετανό του 21ου
αιώνα, η αίσθηση που μεταφέρει η
γλώσσα των ελισαβετιανών παραμένει «αρχαϊκή», όπως αντίστοιχα
συμβαίνει στον έλληνα αναγνώστη
του 21ου αιώνα, με την ποίηση σε
καθαρεύουσα.
Το πρόβλημα καθίσταται ακόμα
πιο σύνθετο αν αναλογιστεί κανείς
ότι ο Σαίξπηρ, εγκατεστημένος ήδη
από τον Ρομαντισμό στο κέντρο του
λογοτεχνικού Κανόνα,4 αποτελεί
πολιτισμικό κεφάλαιο πρώτου μεγέθους, με το οποίο αναμετρήθηκαν με
ποικίλες στοχεύσεις πλήθος εθνικές
λογοτεχνίες του κόσμου.5 Οι θεωρητικοί της μετάφρασης, πάλι, υποστηρίζουν ότι ένα σώμα λογοτεχνικών μεταφράσεων πρέπει να
εξετάζεται κυρίως σε αναφορά προς
τη λογοτεχνία-στόχο στην οποία
απευθύνεται, διότι στην επικράτεια

της μεταφρασμένης λογοτεχνίας δημιουργείται ένας προνομιακός χώρος
δοκιμής και προετοιμασίας του καινούργιου της εκάστοτε λογοτεχνίαςστόχου, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με «νέες» λογοτεχνίες, ή με
«περιφερειακές» λογοτεχνίες, ή με
«ισχυρές» λογοτεχνίες σε περιόδους
καμπής.6 Το ζήτημα της μεταφραστικής πορείας του Σαίξπηρ στην
Ελλάδα καθίσταται, αν λάβουμε υπ’
όψη τέτοιες επισημάνσεις, πολύπλευρο. Ποια είναι η φυσιογνωμία
του μεταφραζόμενου έργου, και
ποια η εκάστοτε ρητή ή υπόρρητη,
προβλεπόμενη και πραγματική, λειτουργία της μετάφρασής του στα
νέα συμφραζόμενα της γλώσσαςστόχου; Κι όσον αφορά το μεταφραστή ως δημιουργό, τούτος να
ιστορικοποιεί ή να αποϊστορικοποιεί μεταφράζοντας; Και με ποιους όρους μπορεί να συζητηθεί μες
στην εξίσωση αυτή το αισθητικό
αποτέλεσμα;
Σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο και
μετριοπαθή δημοτική μεταφράζει,
ακολουθώντας το οικειοποιητικό μονοπάτι, το 1876 ο Δημήτριος βικέλας το εγκιβωτισμένο σονέτο της
πρώτης πράξης της τραγωδίας Ρωμαίος και Ιουλιέτα.7 Σε δεκατρισύλλαβο στίχο (καταφεύγοντας σποραδικά σε ιδίωμα) μεταφράζει τον
Άμλετ ο Ιάκωβος Πολυλάς το 1889,
επιφυλλάσοντας τον πιο σταθερό
δεκατρισύλλαβό του για την τελική
ενότητα του διάσημου μονολόγου
της τρίτης πράξης του Άμλετ: «Να
ήναι τις ή να μη ήναι, ιδού το ζήτημα», που συνομιλεί ευθέως με το
σονέτο 66 των Σονέτων, το κεντρικότερο κείμενο υπαρξιακής κόπωσης του σαιξπηρικού corpus. Στην
πρώτη από τις δύο αυτές περιπτώσεις σαιξπηρικών μεταφράσεων στα
ελληνικά του ύστερου 19oυαιώνα, η
μέριμνα πολιτογράφησης της μετά-

φρασης ως πρωτοτύπου οδηγεί τον
βικέλα στον δημοτικοφανή δεκαπεντασύλλαβο για ευνόητους λόγους.
Στη δεύτερη, που συνιστά ωρίμανση
σε σχέση με παλιότερη σαιξπηρική
μετάφραση του Πολυλά (της ύστερης Τρικυμίας, σε πεζό λόγο με
έντονο το κερκυραϊκό ιδίωμα, το
1855), «η μετάφραση [...] συνιστά
[...] ένα είδος αλλοτρίωσης εντός
του οικείου».8 Ο δεκατρισύλλαβος,
στίχος χωρίς τοπικό “χρώμα” στα
ελληνικά, στίχος πεποιημένος, προκρίνεται για να αποδώσει την «ιδιόμορφη μεσότητα» που συνιστά η
πράξη της μετάφρασης, το ανοίκειο,
το μεταίχμιο μεταξύ πρωτότυπου
και αντίγραφου έργου. Η επιλογή
του δεκατρισύλλαβου είχε, άλλωστε,
φανεί εύλογη και στον ανώνυμο μεταφραστή (εδώ συμβατικός ο όρος:
μπορεί να ήταν πολλοί οι μεταφραστές, ή και γυναίκες), ορισμένων
από τα δεκαπέντε περίπου πετραρχικά ποιήματα από τα Canzoniere –
τα 366 ερωτικά ποιήματα του Πετράρχη προς τη λάουρα (1374),
ανάμεσα στα οποία και 317 σονέτα
– που ο ανώνυμος μεταφραστής
εντάσσει στην κυπριακή συλλογή Ρίμες Αγάπης (-1571): «Εσείς που με τα
ώτα σας εμέν ακούτε / ανέρπαστος τη
γλώτταμ μου πώς κυματίζω / μετά δακρύων πληξικών και κατινίζω / στον
λογισμόν σας γι άμετρον μεμ με ψηφάτε» νουθετεί ο Παιδαγωγός-Πετράρχης, στον κυπριακό δεκατρισύλλαβο της συλλογής, τον αφελή
αναγνώστη που ίσως παραγνωρίσει
τη λογιοσύνη του ποιητή παρασυρμένος από τη σκηνοθεσία του πάθους του.9 Διαπιστώνει κανείς ότι
στις δύο ενδεικτικές αυτές μεταφραστικές προσπάθειες από τον
ύστερο 19ο αιώνα (και ως προς την
Κύπρο: από τον 16ο αι.), οι γλωσσικές και στιχουργικές επιλογές των
μεταφραστών συνομιλούν με την
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εθνική προσπάθεια, λειτουργώντας,
με τον τρόπο τους, «εξημερωτικά»
ως προς το μεταφραζόμενο έργο.

ΟρΩΤαΣΚαιΟαΛεΞιΟΥ

«Εξημερωτικά» λειτουργούν και οι
πιο γνωστές μεταφράσεις των Σονέτων που μας κληροδότησε ο 20ός
αιώνας.10 Στον οξύτονο δωδεκασύλλαβο στίχο στην εναλλαγή του με
τον παροξύτονο δεκατρισύλλαβο κυρίως, και απαράβατα με ομοιοκαταληξία, μεταφράζει ο βασίλης Ρώτας, σε συνεργασία της βούλας
Δαμιανάκου, την πλήρη σειρά των
154 σονέτων για τα δικά του σαιξπηρικά Άπαντα (1927-77). Πού και
πού εντοπίζονται κι ορισμένοι δεκαπεντασύλλαβοι στη μετάφρασή
του (βλ. σονέτο 11). Ο κυρίαρχος
δεκατρισύλλαβός του είναι στίχος
εύπλαστος, χωρίς σταθερή τομή. Με
το σχετικά εκτεταμένο συλλαβικό
του ανάπτυγμα επιτρέπει στην πολυσύλλαβη ελληνική νοηματικό εύρος αντίστοιχο με εκείνο που η οικονομική αγγλική γλώσσα πυκνώνει
στις 10 συλλαβές του «ιαμβικού πεντάμετρου» των σονέτων. βέβαια, η
σποραδική προτίμηση του δεκαπεντασύλλαβου από τον Ρώτα υπαινίσσεται ότι, κόντρα στο γραμματολογικό πρότυπο που τον κατευθύνει
στον δεκατρισύλλαβο, ίσως αυτό το
μήκος στίχου –του δεκαπεντασυλλάβου- τελικά να ήταν προτιμότερο.
Η εναλλαγή πάντως δεν ενοχλεί.
Καταλαβαίνουμε μάλιστα ότι υπηρετεί κι ερμηνευτικούς στόχους. Διαβάζουμε –χαρακτηριστικά για τη λογοτεχνικότητα της μετάφρασης του
Ρώτα– στην πρώτη στροφή του
πρώτου κειμένου των Σονέτων (που
ανοίγει και την υπο-ενότητα των σονέτων της τεκνογονίας, στην οποία
ο πρεσβύτερος ποιητής παρακινεί
τον νέο με ποικίλους τρόπους να
παντρευτεί και να τεκνοποιήσει,
ώστε να δει τον ομορφιά του να «τοκίζεται»): «Πανώρια πλάσματα ποθούμε να καρπίζουν, / ώστε ποτέ ο ανθός του Ωραίου να μη χαθεί / παρά,
αφού με καιρό τα πιο ώριμα σαπίζουν,
/ η μνήμη του σ’ αβρόν του διάδοχο ν’
ανθεί». βιολογία και ποιητική βρίσκονται εδώ αρμονικά συνταιριασμένες. Διαβάζουμε ακόμη στην
πρώτη στροφή του δεύτερου σονέτου, της ίδιας υπο-ενότητας, της τεκνογονίας: «Σαρανταχείμωνο όταν ζώσει τη θωριά σου / και σκάψει τάφρους
στην αβρή σου, λεία μορφή, / η αγέρωχη στολή της νιότης, η ομορφιά σου,
/ τότε θα ’ναι ξερά χορτάρια, συριπή».
ως προς την ομοιοκαταληξία, η αρμονία της φόρμας είναι εμφανής,

πορτραίτο του ουίλλιαμ Σαίξπηρ από τον χαράκτη Σιλβέστερ Χάρντινγκ,
τέλη του 18ου αιώνα.

και πιστή στο πρωτότυπο. Ο ρυθμός, πάλι, συγκρατεί την αναγνωστική προσοχή και κατευθύνει προς
τη συνέχεια, όμως η σπάνια λέξη
«συριπή» στον στ. 4 δημιουργεί προβλήματα, και το «σαρανταχείμωνο»
που έχει προηγηθεί στον στ. 1 ως
μετωνυμία του γήρατος μαρτυρά
υπερβάλλουσα υποταγή του μεταφραστή στο γράμμα του πρωτοτύπου, χωρίς, από την άλλη, να υπηρετεί την καταστατική «ετερότητά»
του, καθώς η σκέψη τού τι μπορεί να
σήμαινε γήρας για τους ελισαβετιανούς, έστω και μόνο σε παροιμιακό
επίπεδο, εξαφανίζεται μπρος στο
δύσκαμπτο ουσιαστικό. Αυτό, όμως,
είναι ένα στοίχημα που κερδίζεται, ή
χάνεται, από ποίημα σε ποίημα. Συνολικά, η μετάφραση Ρώτα συνιστά
μια ιστορική μεταφραστική πρόταση, η οποία δεν στερείται λογοτεχνικότητας, ενώ δεν παρουσιάζει εμφανείς ιδεολογικές δεσμεύσεις. Το
γιατί ένας πρωτεργάτης του «θεάτρου του βουνού» πέρασε πολλά
χρόνια του μεταφράζοντας Σαίξπηρ
αποτελεί, βέβαια, συζήτηση ευρύτερη της παρούσας. Είναι ενδιαφέρουσα η άποψη ότι τον Ρώτα ενδιέφεραν τα «λαϊκά» στοιχεία στα έργα
του Σαίξπηρ, και ο τρόπος που απο-

τυπώνουν «τη μετάβαση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της όψιμης Αναγέννησης, από τον μεσαιωνικό φεουδαλισμό, σε πιο φιλολαϊκά
συστήματα άσκησης της εξουσίας
και διακυβέρνησης των μαζών».11
Αντίστροφη πορεία ακολουθεί ο
μελετητής της Κρητικής Αναγέννησης, Στυλιανός Αλεξίου, στη δική
του μεταφραστική πρόταση για τα
σονέτα. «Υπερ-διορθώνοντας»,
τολμά να πει κανείς, την ερευνητική
του ενασχόληση με τον δεκαπεντασύλλαβο της Κρητικής λογοτεχνίας
της ακμής, ο Αλεξίου, στη δική του
επιλογή από σαιξπηρικά σονέτα που
τυπώνει το 1989 (και αυτή είναι η
δεύτερη άξια λόγου μεταφραστική
πρόταση για τα Σονέτα που μας κληροδότησε ο 20ός αιώνας),12 μεταφράζει επίσης σε δωδεκασύλλαβο
οξύτονο στίχο σε εναλλαγή με την
παροξύτονη δεκατρισύλλαβη παραλλαγή του, όμως: πότε ομοιοκαταληκτικά, και πότε ανομοιοκατάληκτα (κατά την ικανότητα και την
ανάγκη της στιγμής), καταργώντας
με τον τρόπο αυτό τις συμμετρίες
του πρωτοτύπου και πριμοδοτώντας
ως αρθρωτικό μηχανισμό του κειμένου το περιεχόμενο έναντι της μορφής, όπως θα έκανε ένας ποιητής

του ελεύθερου στίχου. Αισθάνεται
κανείς ότι, εδώ. ο ποιητής Αλεξίου
προκατέλαβε τον φιλόλογο.13 Το
αποτέλεσμα της σαιξπηρικής μετάφρασης του Αλεξίου δεν μένει αδικαίωτο. Τα σαιξπηρικά σονέτα είναι
λογοτεχνικά τόσο ισχυρά που «συγχωρούν» τα πάντα. Επιβιώνουν σε
κάθε αντιξοότητα. Έτσι, ο σονετογράφος Σαίξπηρ του Αλεξίου εμφανίζεται περισσότερο «ομιλητικός»
από τον Σαίξπηρ του Ρώτα, λιγότερο ρητορικός, περισσότερο ευθύς,
περισσότερο σύγχρονος: ένας ποιητής της κλειστής κάμαρης, ένας ποιητής αυτοβιογραφικός. «βασική ιδέα
των σονέτων της πρώτης σειράς είναι το γρήγορο πέρασμα του καιρού
και η αναπότρεπτη φθορά της ομορφιάς», διαβάζουμε στην εισαγωγή
του Αλεξίου (ό.π., σ. 12), εξομολογητικά. Το «οικειοποιητικό» μεταφραστικό παράδειγμα οδηγείται,
έτσι, στην περίπτωση Αλεξίου, στην
ταύτιση. Δεν είναι χωρίς σημασία,
ως προς αυτό το σημείο, ότι το σύνολο των μεταφρασμένων σονέτων
του Αλεξίου αφιερώνεται στη δική
του «Μελαψή κυρά». “To the dark
lady” διαβάζουμε στην προμετωπίδα
της έκδοσης, ανεξαρτήτως εάν τα
24 από τα 26 ποιήματα της ανθολογίας του προέρχονται από την
ενότητα του νεαρού άνδρα, μόνο
δύο από την ενότητα της μελαψής
κυράς (κατ’ άλλους: «σκοτεινής κυράς» – το επίθετο αυτό ενέχει έναν
ηθικό χαρακτηρισμό). Η αφιέρωση
κοινωνεί το αίτημα μιας κανονικοποίησης της ερωτικής οικονομίας
που σκιαγραφούν τα σονέτα του
Σαίξπηρ διά της επανεντάξεως του
ερωτικού λόγου τους στη σφαίρα του
συζυγικού, ετερόφυλου έρωτα. Εκσυγχρονίζοντας τις μορφικές επιλογές του ως προς την ομοιοκαταληξία
και τη γενικότερη αίσθηση των κειμένων, αποβάλλοντας σε μεγάλο
βαθμό το ρητορισμό τους, ο Αλεξίου
καθιστά την προσδοκώμενη αυτή
«διόρθωση» του ερωτικού λόγου των
σαιξπηρικών σονέτων, ιδεολογικά,
σχεδόν αυτονόητη: οι φιλελευθεροποιημένες στιχουργικές προτάσεις
του, κατευθύνουν την ταυτιστική
ανάγνωση των σονέτων, «φυσικοποιώντας» το αίτημα. Διαβάζουμε,
λόγου χάριν, στο σονέτο 37 (αριθμ.
13 στη μετάφραση Αλεξίου): «Ως καμαρώνει ένας πατέρας γερασμένος /
όταν κοιτά το γιο του στην ορμή της νιότης / έτσι κι εγώ που η Μοίρα μ’ έχει
πια λυγίσει / στήριγμα βρίσκω στη
δική σου αξία και πίστη»: η διπλή μεταφορά από το μοντέλο της σχέσης
πατέρα-γιου στο μοντέλο της σχέσης παιδαγωγού-ερώμενου που προ-
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ΗΠρΟΤαΣΗ
ΤΟΥΔιΟΝΥΣΗΚαΨαΛΗ

Οι μεταφράσεις Καψάλη δημιούργησαν, με τις αισθητικά δικαιωμένες
προτάσεις τους, ένα «μέτρο» με το
οποίο κρίνουμε τις επόμενες. Επαναλαμβάνει τις μετρικές επιλογές
των προηγούμενων μεταφραστών
κατά το ότι επιλέγει τον παροξύτονο δεκατρισύλλαβο στίχο στην
εναλλαγή με την οξύτονη δωδεκασύλλαβη παραλλαγή ως βασικό
ρυθμό της μετάφρασης, δεν διστάζει
όμως να πέσει στον ενδεκασύλλαβο
κατά τόπους, υπηρετώντας τη μετρική ποικιλία. Τηρεί απαραβίαστα
τη ρίμα. Έτσι, σε αντίθεση με ό,τι
έπραξε ο Αλεξίου 10 χρόνια πριν,
αρθρωτικός μηχανισμός του κειμένου του Σαίξπηρ στην απόδοση Καψάλη, και ρυθμιστής των επιλογών
του μεταφραστή, αποδεικνύεται η
φόρμα του σονέτου, οι εσωτερικές
και ρυθμιζόμενες από το λογοτε-
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βλέπει το πρωτότυπο κείμενο, και
από εκεί στο μοντέλο της σχέσης
πρεσβύτερου συζύγου-ακμαιότερης
συμβίας που υπαινίσσεται ο Αλεξίου, εξασφαλίζεται απρόσκοπτα
χάρη στο δεύτερο πλαίσιο ανάγνωσης των κειμένων που παγιώνει η
αφιέρωση. Η μετάφραση των σαιξπηρικών σονέτων Αλεξίου λειτουργεί, άρα, οικειοποιητικά με περισσότερους τρόπους.
Μεσούσης της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, το πεδίο παραμένει ελεύθερο για τη συνάντηση
δύο βασικών διεκδικητών μεταφραστικού ταλέντου όσον αφορά τα Σονέτα: του Διονύση Καψάλη, αναγνωρισμένου ποιητή της «Γενιάς του
1980» και βασικού συνηγόρου της
επαναφοράς των έμμετρων μορφών
στην ποίηση, την εποχή του ελεύθερου στίχου, ο οποίος εκδίδει το 1998
(κι ανατυπώνει το 2009) τις αριστοτεχνικές μεταφράσεις του είκοσι πέντε σονέτων, προερχόμενων όλων,
πλην ενός, από την ενότητα του νεαρού άνδρα (πρόκειται για τα σονέτα: 1-6, 8, 18, 26, 29, 30, 50, 53,
65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 97, 105,
106, 128)·14 και της λένιας Ζαφειροπούλου, λυρικής τραγουδίστριας,
κριτικού, μεταφράστριας, βραβευμένης ποιήτριας της «Γενιάς του
2000», που κυκλοφόρησε το 2016
τις αριστοτεχνικές επίσης μεταφράσεις της από το σύνολο των 154
σονέτων, ανακαινίζοντας –και αναβαθμίζοντας, ίσως– τον μεταφραστικό άθλο των Ρώτα-Δαμιανάκου,
έτσι ώστε να «απαντά» στις αναγνωστικές ανάγκες του 21ου αιώνα.

εικονογράφηση για το Σονέτο 15. από την έκδοση: Shakespeare's Sonnets.
London and new York, Folger shakespeare Library.

χνικό είδος συμμετρίες του, κάποτε
σε «βάρος» (καταχρηστική η λέξη)
της σημασίας. Η καταστατική αυτή
επιλογή του Καψάλη, που αποτυπώνεται και στη γενικότερη προτίμησή του για τις έμμετρες μορφές
στην ποίηση που γράφει ο ίδιος, τον
οδηγεί σε μεταφραστικές ελευθερίες
όποτε η αρμονική σύζευξη μορφής
και περιεχομένου δεν είναι δυνατή
στο πέρασμα από γλώσσα σε
γλώσσα. Όμως, αυτό γίνεται με γούστο, οδηγώντας σε μεταφράσεις που
«λειτουργούν» ως πρωτότυπα. Διαβάζουμε, στην εναρκτήρια στροφή
του εναρκτήριου σονέτου: «Απ’ ό,τι
επλάστη ωραίο θέλουμε καρπό, / να
’ναι το ρόδο του αθάνατο στη φύση, / κι
όταν ο ώριμος πεθαίνει, τρυφερό / να
έχει απόγονο τη μνήμη του ν’ αφήσει».
λειτουργεί ποιητικά ο στίχος, χωρίς
απόκλιση από το γράμμα του κειμένου – ίσως γιατί εδώ το «γράμμα»
του πρωτότυπου δεν παρουσιάζει
προβλήματα. Εκεί που δυσκολεύτηκε, όμως, ο Ρώτας, ο Καψάλης
τολμά: «Όταν βαθύς χειμώνας έρθει
στρατιώτης / να κυριεύσει τη μορφή

σου στον καθρέφτη, / η λαμπερή περιβολή σου, η νεότης, / τώρα περίβλεπτη,
θα έχει γίνει ξέφτι» (σονέτο 2, στροφή
1η). Ο Καψάλης δεν διστάζει να
εξαλείψει το πραγματολογικό στοιχείο, όπου 40 έτη = βαθύ γήρας, και
να μιλήσει αφαιρετικά, ενώ επίσης
λειτουργεί ερμηνευτικά όταν προσθέτει έναν καθρέφτη στο κείμενο
εκεί όπου το πρωτότυπο δίνει
απλώς: “so gazed on now”. Είναι μια
προσθήκη στη σωστή κατεύθυνση,
διότι ο παιδαγωγός-ποιητής, που
αργότερα μέσα στην αφήγηση αποκαλύπτεται ερωτοχτυπημένος διεκδικητής, υπαινίσσεται σε πλήθος σονέτα ότι ένας λόγος για τον οποίο ο
νέος καθυστερεί τον γάμο είναι η
απορρόφηση από τον ίδιο του τον
εαυτό, ο ναρκισσισμός του δηλαδή
(και ίσως, σαν αποτέλεσμα αυτού, η
ομο-ερωτική του τάση). Ο στίχος
είναι σβέλτος και κομψός. Ο δεκατρισύλλαβος, αρμονικός, διευκολύνει
την καταβύθιση στις ιδέες του κειμένου. Υπάρχει, όμως, και ένα καινούργιο «γραμματολογικό» κοίταγμα
στο κείμενο, που έλειπε στους προη-

γούμενους μεταφραστές. Παρά τις
ελευθερίες που αποφασίζει, όταν
το πρωτότυπο έργο «ακουμπά» σε
τεχνικές ορολογίες ο Καψάλης
αντιδρά στην αλλαγή γλωσσικού
επιπέδου και πράττει αντίστοιχα,
διασώζοντας αρκετά από την «ετερογλωσσία» του διαστρωματωμένου σαιξπηρικού κειμένου. Παράδειγμα: στα σονέτα ποιητικής, όταν
ο πρεσβύτερος, ερωτοχτυπημένος
ποιητής υπερασπίζει την τέχνη του
απέναντι στις κατηγορίες της επανάληψης και της μονοτονίας που
του εκτοξεύει ο νεαρός (τα λόγια
και τις πράξεις του οποίου μαντεύουμε, όπως σε κάθε περίπτωση μονολόγου, από τις επιπτώσεις τους
στην ψυχολογία του ομιλούντος),
πληθαίνουν οι όροι της αναγεννησιακής ρητορικής που εμφανίζονται
το κείμενο. Στο σονέτο 105 (στ. 912) διαβάζουμε: «“Καλός, ωραίος και
πιστός”: κρατώ τον αίνο, / “Καλός,
ωραίος και πιστός”, και τον ποικίλλω·
/ το ίδιο πλάθοντας λαμπρά παραλλαγμένο, / καλώ τον έναν τρισυπόστατό
μου φίλο». Ο όρος «αίνος» (υμνητικός ψαλμός) μεταφράζει τον όρο
“argument” του πρωτοτύπου, η
φράση «λαμπρά παραλλαγμένο»
αποδίδει τον όρο “invention”. Με
δεδομένη την προτεραιότητα της
μεταφραστικής «ευχέρειας» στην
οποία πιστεύει ο Καψάλης, η διάσωση, σε αυτό το βαθμό, των αναγεννησιακών όρων της ποίησης που
εμφανίζονται στα σονέτα στις μεταφράσεις του αποτελεί κατάκτηση,
ασφαλώς δε σε σχέση με τους παλαιότερους μεταφραστές. Υποδηλώνει ισορροπημένη αντίληψη των
πραγματικών επιλογών του μεταφραστή, ο οποίος οφείλει να δώσει
προτεραιότητα στη λογοτεχνικότητα της μετάφρασής του, χωρίς να
καταπατά, από την άλλη πλευρά,
την «ετερότητα» του πρωτοτύπου.
Εν τούτοις, η μεταφραστική πρόταση Καψάλη παραμένει μια προσωπική πρόταση. Τα μεταφρασμένα
σονέτα που δημοσιεύει συστήνουν
μια ανθολογία της συλλογής του
1609, στην οποία υπερέχουν τα
σονέτα ποιητικής. Το ομοκοινωνικό στοιχείο της συλλογής, που
προβάλλεται από το γεγονός ότι
τα 24 από τα 25 σονέτα που μεταφράζει ανήκουν στην ενότητα του
νεαρού άνδρα, τελικά αποδεικνύεται δευτερεύον, καθώς, όπως έδειξε
ο Αλεξίου, ο ερωτικός λόγος των
σονέτων, με τον ημερολογιακό χαρακτήρα του, ή/και με τις δευτεροπρόσωπες αποστροφές του, διεκδικεί αξιώσεις οικουμενικότητας.
Όμως η ερμηνευτική ματιά που
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«εντοιχίζεται» στην υπεροχή των σονέτων ποιητικής στην εκδοχή Καψάλη, και η ουσιαστική απουσία της
σειράς της μελαψής κυράς, όπου
αναδεικνύονται άλλες τονικότητες
(το κωμικό, το αισθησιακό, το βωμολοχικό στοιχείο), αποσιωπά το
πραγματικό συναισθηματικό εύρος
της συλλογής, την πολυθεματικότητα, την πολυφωνικότητά της, παραδίδοντάς μας έναν σονετογράφο
Σαίξπηρ υπέροχο μεν, μα και κάπως «καθαρμένο». λειτουργεί, έτσι,
ο συγκεκριμένος μεταφραστής, με
τους όρους του, οικειοποιητικά: ο
μοντερνιστής Καψάλης, ποιητής
που πιστεύει –τηρουμένων των αναλογιών– στον τύπο του ποιητή-μύστη, υπερτονίζει, και στις μεταφράσεις του, την ποιητολογική πλευρά
των σονέτων σε βάρος άλλων θεματικών. Προδιαγράφει, δε, τη συγκεκριμένη προσέγγιση η δηλωμένη
προτίμησή του (βλ. επίμετρο)15 στο
ερμηνευτικό έργο της αμερικανίδας
καθηγήτριας helen Vendler πάνω
στα σονέτα, η οποία φιλοδοξεί να τα
εξετάσει ως έργα ζωντανά, ελευθερωμένα από τα στρώματα γνώσης
που έχουν σωρεύσει πάνω τους τέσσερις αιώνες εκδοτικής και φιλολογικής έρευνας. Στόχος της να εξετάσει τα Σονέτα ως ποιήματα, όχι ως
εθνικά κειμήλια. Η ορθή αυτή αρχική θέση της οδηγείται κάποτε σε
στείρο φορμαλισμό.16

ΗΠρΟΤαΣΗ
ΤΗΣΖαΦειρΟΠΟΥΛΟΥ

Η μεταφραστική πρόταση της λένιας Ζαφειροπούλου πάνω στο σύνολο των 154 σονέτων «απαντά»
στον μεταφραστικό άθλο των ΡώταΔαμιανάκου από την οπτική του
21ού αιώνα, σε μια λειτουργική δίγλωσση έκδοση με κομψή εισαγωγή
(ενημερωμένη βιβλιογραφικά, μα
αρκετά προσωπική)17 και λιτά υποσελίδια σχόλια στα ποιήματα. Η Ζαφειροπούλου επαναπροτείνει για τις
μεταφράσεις των σονέτων στα ελληνικά τον παραγνωρισμένο δεκαπεντασύλλαβο, καθώς: «το μήκος
αυτού του στίχου μου επιτρέπει να
αποδώσω όσο το δυνατόν πιστότερα
το εφιαλτικά πυκνό πρωτότυπο»
όπως ομολογεί, ακόμα γιατί ο δεκαπεντασύλλαβος μεταφέρει: «κάτι
από το αβίαστο, πληθωρικό και συχνά ατημέλητο αναγεννησιακό ύφος
των σονέτων», τέλος, γιατί: «παραπέμπει υποσυνείδητα στα δικά μας
αναγεννησιακά ακούσματα, τον
Κορνάρο και τον Χορτάτση».18 Στην
επιλογή του συγκεκριμένου στίχου
παραμένει συνεπής σε όλη την

ποιητής περιγράφει τα συγκρουσιακά συναισθήματα που του προκαλεί η γενετήσια πράξη:
Μόνο σπατάλη της σποράς σ’ ένα
π-αιδοίο ντροπής
Είν’ η λαγνεία η έμπρακτη. Πριν
διαπραχθεί, η λαγνεία
Είν’ άπιστη και φονική, ένοχη,
αιμοσταγής,
Αναξιόπιστη, άγρια, σκληρή,
μια ασυδοσία.
Αμέσως την περιφρονείς μόλις
την απολαύσεις·
Παράλογα την κυνηγάς κι
αφού την αποκτήσεις,
Παράλογα τηνε μισείς, σα
δόλωμα να χάφτεις
Βαλμένο εκεί επίτηδες για να
παραφρονήσεις.

to εσώφυλλο με τους τίτλους, τον εκδότη και τη χρονολογία έκδοσης (1609)
των σαιξπηρικών Σονέτων.

έκταση της μετάφρασης, μεταφράζοντας με προσοχή στον ρυθμό, και
ταυτόχρονα με προσοχή στο νόημα,
και επιτυγχάνοντας συχνά θαυμάσιες ισορροπίες ανάμεσα σε μεταφράσεις που «λειτουργούν» ποιητικά
ως πρωτότυπα, χωρίς να προδίδουν,
από την άλλη, το ιστορικά προσδιορισμένο περιεχόμενο των έργων, και
το γραμματολογικό και πολιτισμικό
τους περικείμενο. Είναι μεταφράσεις πιστές, αλλά όχι δουλικές. Είναι
μεταφράσεις μελετημένες, όμως η
φιλολογική γνώση της μεταφράστριας παραμένει αθέατη βοηθός
των επιλογών της, χωρίς ποτέ να γίνεται βάρος. λειτουργικές στη διάσωση –σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό
από ό,τι ίσχυε στους προηγούμενους
μεταφραστές– του γραμματολογικού και πολιτισμικού πλαισίου των
σονέτων, αποδεικνύονται οι υποσημειώσεις που ήδη ανέφερα, και οι ενδιαφέροντες, πάντως όχι ιδιαίτερα
συχνοί, πειραματισμοί της Ζαφειροπούλου με τους νεολογισμούς.
Ιδίως στα σκαμπρόζικα, και αγνοη-

μένα από τους προηγούμενους, σονέτα της μελαψής κυράς («μαύρη
κυρία» κατά τη μεταφράστρια) τα
λογοπαίγνια κι οι νεολογισμοί αποδεικνύονται σωτήρια στη διάσωση
των σεξουαλικών υπαινιγμών και,
γενικώς, των αντιλήψεων για το
φύλο μιας εποχής απομακρυσμένης
από τη δική μας. Διπλό, λοιπόν, το
«βλέμμα» της Ζαφειροπούλου στα
σονέτα, ποιητικό και ιστορικο-φιλολογικό ταυτόχρονα, σε μια καλή
ισορροπία των δύο – και γενικώς
πολύτιμη η προσφορά της στην ισότιμη αντιμετώπιση (μετά από καιρό)
των δύο τμημάτων της συλλογής:
των σονέτων του νεαρού άνδρα και
των σονέτων της μελαψής κυράς.
Έχω, μάλιστα, την εντύπωση ότι το
πιο δαιμονισμένο μεταφραστικό
κέφι της Ζαφειροπούλου εμφανίζεται στη δεύτερη ενότητα της συλλογής, στα σονέτα της μελαψής κυράς. Διαβάζουμε στην πρώτη και
στη δεύτερη στροφή του σονέτου
129, ενός κειμένου «ερωτικού μίσους», όπου ο ερωτοχτυπημένος

Ο στακάτος ρυθμός του στίχου και
το «τρελό», αποδιοργανωμένο του
συντακτικό, αποδίδουν την παλινδρομική «γενετήσια» κίνηση υποστηρίζοντας ρυθμικά το νόημα, ενώ
το εύρημα του «π-αιδοίου» μεταφέρει από τον τελευταίο στίχο του ποιήματος (“To shun the heaven that
leads men to this hell.”), χωρίς να ξεχνά, χωρίς να προδίδει, το double
entendre της λέξης “hell”, που μπορεί να σημαίνει και: «αιδοίο» στην
αργκό της εποχής. Φιλελευθεροποίηση των μεταφραστικών επιλογών, λοιπόν, ως προς τη μετακίνηση
του λογοπαιγνίου από το τέλος στην
αρχή του ποιήματος, όμως αυτός
είναι ο εντιμότερος δυνατός συμβιβασμός, καθώς διατηρεί την ποιητικότητα του κειμένου, χωρίς να
προδίδει και το δεύτερο –μα τόσο
απαραίτητο στην κατανόησή του–
επίπεδο του νοήματός του. Σε άλλες περιπτώσεις, η μεταφράστρια
επιτυγχάνει να παραμείνει πιστότερη από όλους τους προηγούμενους μεταφραστές στο νόημα και
το λεκτικό του πρωτότυπου (στην
ιστορική του προοπτική) και, ταυτόχρονα, να δώσει άρτια ποιητικά
κείμενα. Διαβάζουμε στο σονέτο
105 (στ. 9-12), από την ενότητα
του νεαρού άνδρα, ειδικότερα από
την υπο-ενότητα τη λεγόμενη «του
αντίπαλου ποιητή», καθώς αισθανόμαστε ότι εδώ ο πρεσβύτερος
εραστής-ποιητής υπερασπίζεται την
τέχνη του σε σιωπηρή αντιπαράθεση προς έναν άλλο βάρδο –το
σκιώδες τέταρτο πρόσωπο του δράματος– που επίσης διεκδικεί τον
νέο:
«Ωραίο, καλό και αληθές»
είν’ όλη η υπόθεσή μου·
«Ωραίο, καλό και αληθές»
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με λέξεις που ποικίλλουν.
Γι’ αυτές τις λέξεις δαπανώ όλη
την έμπνευσή μου,
Τρία θέματα σ’ ένα μαζί τα
πέρατα μου ανοίγουν.
Πρόκειται για δύσκολο και πυκνό
χωρίο. Η λέξη «υπόθεση» μεταφέρει
τον αγγλικό τεχνικό όρο, που είδαμε
και πιο πάνω, “argument”, πλησιάζοντας περισσότερο στο πρωτότυπο
από ό,τι οι προηγούμενοι μεταφραστές· η λέξη «έμπνευση» μεταφέρει
τον αγγλικό όρο ‘invention’, αποδίδοντας πιστά, αλλά όχι άγαρμπα,
την αρχική, τεχνική σημασία του
όρου. Η αναγεννησιακή σύγκλιση
ρητορικής και ποιητικής τέχνης
αποδίδεται με τον τρόπο αυτό καλύτερα από ό,τι στις προηγούμενες
επιλογές, χωρίς να ζημιώνει τη λογοτεχνικότητα του σονέτου. βελτίωση σε σχέση με τις παλαιότερες
επιλογές συνιστά και η αποκατάσταση της ορθής σειράς στην
τριάδα της «έμπνευσης» του ποιητή, με τη φράση: «ωραίο, καλό
και αληθές». Πρόκειται για σημαίνουσα διαφορά, που πρέπει να διατηρηθεί, καθώς εδώ ο εραστής-ποιητής συνειδητά επαν-ιεραρχεί τις
υπέρτατες ηθικές αξίες του χριστιανισμού, που προέκρινε το χρηστό έναντι του ωραίου, δείχνοντας
με ποιο τρόπο ο έρωτάς του για
τον νέο μεταμόρφωσε ολόκληρη
την κοσμοθεωρία του. Κλείνω, με
άλλο ένα σονέτο από την ενότητα
της σκοτεινής κυράς, το πυκνά λογοπαιγνιακό σονέτο 135, στο οποίο
εμφανίζεται δώδεκα φορές η λέξη
“Will”, με την τριπλή σημασία της
(i. ως υποκοριστικό του Ουίλλιαμ,
ii. ως λαϊκή έκφραση για τα «απόκρυφα» ανδρικά και γυναικεία μέλη,
iii. ως θέληση ή ερωτική βούληση),
λέξη που επιπλέον απηχείται μέσα
σε ηχητικά παρόμοιες λέξεις άλλες
πέντε-έξι φορές στους δεκατέσσερις στίχους του σονέτου. Διαβάζουμε:
Η καθεμιά έχει το ποθώ.
Εσύ έχεις το Θέλω,
Κι ακόμη έχεις το Μέλος σου,
τον Ουέλλο σου επιπλέον.
Σε ερεθίζω διαρκώς· το ξέρω
είναι μεγάλο
Αυτό που το γλυκό σου θέλω
θέλει να επαυξήσει.

Αφήνοντας το μέλος μου
χωρίς αποδοχές;
Η θάλασσα όλη είναι νερό,
μα δέχεται την μπόρα.
Κι η πλούσια αποθήκη της πιο
πλούσια είναι στο τέλος.
Κι εσύ, στο Θεό πλούσια,
πάρε ένα Θέλω ακόμα,
Και πλάτυνε το Μέλος σου με το
δικό μου μέλος.
Έχεις πολλούς· μα ας μη φονεύσει
το «όχι» σου κανέναν:
Στο ένα σου Θέλω σκέψου εμέ
κι όλους μέσα στον έναν.
Η καινούργια μετάφραση της πλήρους σειράς των 154 Σονέτων του
Σαίξπηρ από τη λένια Ζαφειροπούλου επαναφέρει στο προσκήνιο,
με φιλολογική γνώση υποστηριζόμενη από ποιητικό γούστο, μια πληρέστερη εικόνα των Σονέτων από
αυτή που μας πρόσφεραν οι σπουδαίες, μα ανθολογημένες (άρα, έτσι,
λογοκριμένες) μεταγραφές των άλλων μεταφραστών, αναδεικνύοντας
την πολυφωνία, την πολυγλωσσία,
την «ετερογλωσσία» του δημιουργού
τους, τον πλατωνισμό, και τον αντιπλατωνισμό του, το ρηξικέλευθο,
επαναστατικό, λαϊκό και λόγιο ταυτόχρονα, ύφος του. Οι μεταφράσεις
των Σονέτων της Ζαφειροπούλου θα
δοκιμαστούν στις αναγνωστικές μνήμες. Αυτό που μπορούμε, για την
ώρα, να υπογραμμίσουμε είναι ότι με
την υπενθύμιση της πλήρους σειράς
τους είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε καλύτερα την ανεξάντλητη
ακόμα, ριζική «ετερότητά» τους. zx
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βλ. σχετικά: harold Bloom, «Σέξπιρ,
το κέντρο του Κανόνα», Ο δυτικός κανόνας. Τα βιβλία και τα σχολεία των εποχών, μτφρ. Κ. Ταβαρτζόγλου, εισαγ.επιμέλεια Δ. Αρμάος, Gutenberg, Αθήνα
2007, σ. 81-117.
5
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αρετής και δεξιοτεχνίας» διαβάζουμε
ανοίγοντας, τυχαία σχεδόν, μια εισαγωγή στη συγκριτική γραμματολογία.
βλ. Susan Bassnett, «Πώς εμφανίστηκε
η συγκριτική γραμματολογία;», Συγκριτική Γραμματολογία. Κριτική εισαγωγή,
μτφρ. Α. Αναστασιάδου κ.ά., πρόλογοςμεταφραστική επιμέλεια-επίμετρο Δ.
Τζιόβας, Πατάκη, Αθήνα 32012, σ. 4041. Το σχόλιο αποδίδει το εύρος των
ιδεολογικών λειτουργιών που κοινωνήθηκαν μες από το έργο του Σαίξπηρ,
όσο και την κεντρική θέση που κατέχει
ο Σαίξπηρ ως ερευνητικό αντικείμενο
στην ανάπτυξη της ίδιας της «πειθαρχίας» της συγκριτικής γραμματολογίας.
6

βλ.: Itamar Even-Zohar, ‘The Position
of Translated Literature within the Literary Polysystem’ στο: Lawrence Venuti
(επιμ.), The Translation Studies Reader,
Routledge, λονδίνο-Νέα Υόρκη, σσ.
192-197.
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βλ., για τις παλιότερες περιόδους: Αικατερίνη Δούκα-Καμπίτογλου, Η παρουσία του Σαίξπηρ στον ελληνικό χώρο:
Μια απόπειρα βιβλιογραφίας, Θεσσαλονίκη 1981. Πολύ σποραδικά εμφανίζονται εδώ αναφορές σε μεταφράσεις των
Σονέτων. Η προτίμηση στα δράματα είναι συντριπτική.
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βλ.: Lawrence Venuti, The Scandals of
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1998. Εκδοχή του ελληνικού διαλόγου
με τις θέσεις αυτές, στο: βάσω Κιντή,
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Journal 69 (Σεπτ. 2016), 38-40.
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Ω εσύ, που ’χεις το μέλος σου
μεγάλο και πλατύ,
Να κρύψεις μες στο μέλος σου
το μέλος μου δε θες;
Ώς πότε λέω το θέλω σου
άλλους θα ευνοεί,

το λίγο διαβασμένο δεύτερο μέρος της
έντυπης έκδοσης του 1609, με τίτλο:
Το Παράπονο του Εραστή. Σχετικά με
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Τα ανακρεόντεια σονέτα 153 και 154,
που ξαναγράφουν με κωμικό τρόπο μύθους της αρχαιότητας, δεν αφορούν τα
δύο μυθοπλαστικά πρόσωπα της ακολουθίας, αλλά –στοχαζόμενα γενικά τη
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βλ. Δ. βικέλας, «Ρωμαίος καί Ιουλιέτα»
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