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Ο Μ Η Ρ Ο Υ Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α A - Ω, έμμετρος μετάφρασες Π α ν τ α ζ ή Κ ο ν τ ο μ ί χ η , 

Εκδόσεις Γρηγόρη, 'Αθήναι, 1972, σχ. 8 σελ. 181. 

Ή μετάφρασις ολοκλήρου της 'Οδύσσειας, και μάλιστα έμμετρος, αποτελεί έρ
γον έπίμοχθον, αληθή άθλον, δια τοΰτο και το επίτευγμα του εκλεκτού γυμνασιάρ
χου Κοντομίχη είναι άξιον πολλής εκτιμήσεως. Καίτοι κατά τον παρελθόντα 
αιώνα ή 'Οδύσσεια έχρησίμευε και ως άναγνωστικον εις το Δημοτικον σχολεΐον, 
προσφερόμενη φυσικά εν μεταφράσει, αί έμμετροι αποδόσεις αυτής ήσαν σπάνιαι. 
Τ ω 1840 ό Ραγκαβής είχε δώσει έμμετρον μετάφρασιν κατ ' έκλογήν μερών του 
έπους, τω δε 1848 παράφρασιν εις 15συλλάβους του α - δ ό Γ. Ρουσιάδης. Τής 
δλης Όδυσσείαο α - ω μετάφρασιν έκαμε πρώτος ό Ί ά κ . Πολυλάς τμηματικώς 
άπο 1875 -1881, κατόπιν ό 'Εφταλιώτης το α - φ το 1932 καΐ ό Ζ. Σιδερής α - ω 
τώ 1 8 8 1 . 'Ολίγον προ του 1970 έκυκλοφόρησαν ακόμη δύο έμμετροι μετα
φράσεις και τω 1972 έρχεται τελευταία ή παρουσίασις τής εν έπικεφαλίδι εργα
σίας του Κοντομίχη. 

Ή διεργασία του τεραστίου υλικού τών 377 μεγάλων σελίδων και ή ακριβής 
και επιτυχής άπόδοσις τών λόγων, τών σκέψεων, τών συναισθημάτων και τών αντι
κειμένων ενός κόσμου τόσον μακρινού ενέχει δυσχέρειας άπροσμετρήτους, τάς όποιας 
μόνον ένας ικανός φιλόλογος είναι δυνατόν νά συλλαβή κατά τρόπον όπωσοϋν 
ασφαλή χ,χί ένας ευαίσθητος λόγιος να τάς έκθεση μετά τής άρμοζούσης εις τον 
ποιητικον λόγον χάριτος. Ό Κοντομίχης άνταπεκρίθη επιτυχώς κ α τ ' αμφότερα καί 
είναι άξιος επαίνου. Ταύτα περί του βιβλίου. 

' Ε π ί τη ευκαιρία όμως θα εκθέσω γενικωτέρας τινάς σκέψεις περί τών μετα
φράσεων τών κλασσικών έργων καί να τάς θέσω υπ ' όψει τών φιλολόγων. 

'Από τοϋ 1920 και έξης επικρατεί εις τα σχολειά μας εν είδος λογοτεχνισμου, 
ό όποιος έχει έκτοτε κατακυριεύσει τον Έλληνικον βίον. Κατηργήθη ή δωρικότης 
ή αύστηρότης, ακρίβεια καί σαφήνεια τής εκφράσεως μας, ή οποία οφείλει να χα-
ρακτηρίζη όλα τα δημιουργήματα του λόγου καί τής τέχνης — καί ένοθεύθη με μίαν 
έξεζητημένην προσπάθειαν γλυκαζούσης εκφράσεως έκφραζούσης τήν προσωπικήν 
εκάστου αίσθητικήν. 'Ακόμη καί εις τάς ειδήσεις τάς καθημερινάς τών εφημερί
δων αντί νά ανάγνωση τις τα στοιχεία ενός ατυχήματος λ. χ., διαβάζει μελοδρα-
ματικον διήγημ,α του συντάκτου καί οί δύο στίχοι του επεισοδίου εκτείνονται εις 
δύο στήλας. Οί ένοχοι νομίζω 6τι εϊμεθα ημείς οί διδάσκαλοι, πού άνακαλύπτο-
μεν τόσον εύκολα εις τάς τάξεις τών μαθητών μας Παλαμάδες καί έξωθουμεν προώ-
ρως τους νέους μας εις δημοσιογραφικάς ενασχολήσεις καί εις εκδηλώσεις δια τάς 
οποίας το πνευμά το)ν δεν είναι ακόμη ώριμον. 

Καί δια νά έπανέλθωμεν εις τάς μεταφράσεις. Ή προκειμένη μετάφρασις λ. χ. 
δια πάντα αναγιγνώσκοντα αυτήν χάριν τέρψεως διαβάζεται ευχαρίστως, άφοΰ έχει 
αρμονικούς δεκαπεντασυλλάβου;. Αί λέξεις αί μή καθημεριναί μαντεύονται ευκό
λως καί κατά τίνα προσέγγισιν, ώστε νά ίκανοποιήται ό αναγνώστης. °Απο τής 
έπόψεως αυτής ή μετάφρασις, ως καί αί άλλαι τής όμοιας κατευθύνσεως, επιτυγ
χάνει τον σκοπόν της. Διαφέρει όμως το πράγμα, αν ή μετάφρασις χρησιμοποιηθή 
οχι προς τέρψιν, άλλα προς διδασκαλίαν. Τα ποιητικά έργα του Όμηρου, του Σ ο 
φοκλέους, τοϋ Αριστοφάνους, του Μενάνδρου προσέφεραν χιλιάδας νέας λέξεις καί 
άπειραριθμίαν ταροιμιωδών εκφράσεων, αί όποΐαι έγιναν κτήμα τών μεταγενεστέ
ρων γενεών. "Εγιναν όμως δεκτοί τούτων τών μεγάλων πνευμάτων οί νεολογισμοί, 
διότι αυτοί συνεβιβάζοντο αίσθητικώς με τάς αντιλήψεις τών άκουόντων. Καί ερω
τάται* οί εκφραστικοί νεολογισμοί τών σημερινών μεταφραστών με τήν λογοτεχνί-
ζουσαν τάσιν των συμβιβάζονται άρά γε αίσθητικώς με του σημερινού λαοΰ καί 
τών μαθητών τήν αίσθητικήν άντίληψιν ; Δηλαδή ημπορούν άφόβως νά χρήσιμο-
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ποιοΰν τάς λέξεις και τάς εκφράσεις των μεταφράσεων τούτων εις τον καθημερι-
vòv βίον των ; ,νΑς κάμωμεν ενα μικρόν ε*λεγχον ε'ις την μετάφρασιν Κοντομίχη, 
ή οποία ακολουθεί τάς άλλας λογοτεχνιζούσας μεταφράσεις άπαρκλλάκτως, και ας 
θέσωμεν τα προκύπτοντα ερωτήματα. 

1) Πολύ ορθώς ό συγγραφεύς διατηρεί τον τύπον μερικών αρχαίων ονομάτων, 
Φαέθουσα, Λαμπετώ, κλπ., ποία όμως ή ανάγκη να διαστρεβλώνωμεν δια τους 
μαθητάς μας τα ονόματα των θεών και τών ηρώων, στερεότυπα μιας άλλης επο
χής, λέγοντες ό Ποσειδώνας, ό Οιδίποδας, ή "Αρτεμη, ή Χάρυβδη ; Ή δικαιολο
γία είναι συνήθως βτΐ έτσι τα συνηθίζουν οι «λογοτέχναι», ερωτάται όμως αν 
αύτη ή συνήθεια ή παροδική άπο του 1920 και έξης είναι δικαιολογημένη ιστο
ρικώς, λογικώς, αίσθητικώς ; 

2) Ευρίσκει τις τύπους αντιθέτους με τα διδάγματα της Γραμματικής της δι
δασκόμενης εις το σχολεΐον, να οδεύεις, να φέρει, θα πει, θα χτυπηθεί, ας πά-
ψομε κτλ. Καί εδώ ή δικαιολογία είναι δτι «έτσι τα γράφουν οί λογοτέχναι». 
Το θέμα είναι όμως ποία είναι ή κρίσις τών διδασκάλων του "Εθνους και το 
καθήκον έναντι της διδασκόμενης νεολαίας. 

3) Όρολογία αστρονομική άδιαταράκτως παραδοθείσα άπο τρισχιλιετίας εις 
τους "Ελληνας καί μάλιστα και γενομένη αποδεκτή και άπο τους ξένους λαούς, ως 
"Αρκτος, Βοώτης κλπ. είναι ορθόν «χάριν λογοτεχνισμου» να μεταβαπτίζωνται 
εις ή Άρκοϋδα, ô Ζευγάς ; 

4) Το "Εθνος μας είναι πανάρχαιον καί έ'χει έποχάς του βίου του σαφώς δια-
κεκριμένας τουλάχιστον τρεις, τήν άρχαίαν, τήν μεσαιωνικήν και τήν νεωτέραν. 
Είναι αρά γε επιτρεπτον να κάμνωμεν συμφυρμον τών διακεκριμένων ορών του 
βίου τών τριών εποχών χωρίς διάκρισιν ; Δηλαδή ήμποροϋμεν αδιακρίτως να χρη-
σιμοποιουμεν το Θιάκι αντί του 'Ιθάκη (ή οποία δεν αποκλείεται να σημαίνη Λεύ
κας ή καί Κεφαλληνία); Το διάκτορος (συνοδός θείος) να τον συγχέωμεν με τον 
άποκρισάρη, το κήρυξ (βασιλικός διαγγελεύς) με τον διαλάλη (τελάλη), ο ασκός 
μέλανος οϊνοιο να γίνεται ασκί με γιοματάρι (τών σημερ^7.>ν βαγενιών) ; Να έρμη-
νεύωμεν το περί πτόλιος μαχεούμενον με το νεολογοτεχνικον κάστρο να διαγον-
μίση ; Ποία ιστορικά δικαιώματα έ'χει ή τελευταία λέξις δια να γίνη ανεκτή εις 
τήν διδασκαλίαν, δταν πρόσφατος ακόμη είναι ή ειρωνική πάγκοινος υποδοχή της, 
Οταν έχρησιμοποιήθη εις κείμενον προς τους διδασκάλους ; 

Πιθανώς αϊ άνάγκαι τής στιχουργίας να απαιτούν ενίοτε χρησιμοποίησα τύπων 
εξω τής κανονικότητος, δμως ό ποιητής δια να είναι καλός ποιητής πρέπει να μή 
παραβαίνη τά opta τής κοινής αισθητικής τοΰ εθνικού λόγου. f O ποιητής πρέπει να 
δώση λέξεις καί εκφράσεις δυναμένας άνέτως καί ευχαρίστως να χρησιμοποιη
θούν ως εκφραστικά μέσα υπό τών αναγνωστών του. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 

ΚΥΡ. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, « Α φ α ν ε ί ς » βιβλιογραφίες σε αγγλόφωνες εκδό

σεις για τήν Ελλάδα 1967—1971 (βιβλιογραφικό σχεδίασμα), 'Αθήναι 

1973, πολυγραφημένον, 8ον σελ. 22. 

Ό συγγραφεύς βιβλιοθηκάριος έ'μπειρος, διέγνωσε τήν άξίαν πού έ'χουν διά τους 
έρευνητάς τοΰ τό::ου μας εκδόσεις άναφερόμεναι εις διάφορα πεδία τής έρεύνης 
περί θεμάτων τοΰ τόπου μας γραμμέναι εις ξένας γλώσσας, αϊ όποΐαι συνήθως δεν 
είναι γνωσταί. Πλήθος τοιούτων εκδόσεων συνταντα τις εις τήν βιβλιογραφίαν τήν 
παρατιθεμένην εις τά εκδιδόμενα βιβλία. Καί επειδή είναι δύσκολον να μελέτα 


