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Η διαπολιτισµική µεταφραστική προσέγγιση των ιδιωτικών εκφράσεων 
(µε βάση ιδιωτικές εκφράσεις από το µυθιστόρηµα του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός 

Ξανασταυρώνεται) 

Svetlana Berikashvili 

Εισαγωγή 

Ο σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί η συγκριτική ανάλυση των ιδιωτικών 
εκφράσεων της Ελληνικής και Γεωργιανής γλώσσας µε βάση το υλικό από το µυθιστόρηµα του 
Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Είναι µια µεταφραστική προσέγγιση από την 
άποψη της διαπολιτισµικότητας. Με τον όρο αυτό εννοούµε όχι µόνο απλή µεταφορά ενός 
κειµένου από µια γλώσσα σε άλλη, αλλά και µια σωστή µετάβαση από µια νοοτροπία σε άλλη, 
από ένα πολιτιστικό περιβάλλον σε άλλο. Ο προβληµατισµός αυτός προέκυψε κατά την 
επιµέλεια (2013–2014) της µετάφρασης του µυθιστορήµατος του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός 
Ξανασταυρώνεται στα Γεωργιανά (µεταφράστρια: Maia Kakashvili).   

H δοµή της ανακοίνωσης είναι ως εξής: α) εισαγωγή, β) µεθοδολογία, γ) περιγραφή των 
ιδιωτικών εκφράσεων και η ταξινόµησή τους σε διάφορες θεµατικές ενότητες (π.χ. σωµατικές, 
µυθολογικές, θρησκευτικές εκφράσεις κτλ.), δ) διάφορες τεχνικές της µετάφρασης (µετάθεση, 
µετατροπή, ισοδυναµία, προσαρµογή κτλ.), ε) προβλήµατα κατά τη µετάφραση των ιδιωτισµών 
και πιθανές λύσεις τους, στ) συµπεράσµατα. Τα βασικά συµπεράσµατα βασίζονται στην 
εξακρίβωση της περισσότερο αποδεκτής τεχνικής κατά τη µετάφραση των ιδιωτικών εκφράσεων 
µε διάφορο θεµατικό περιεχόµενο.   

Μεθοδολογία  

Για την επίλυση των προβληµάτων  που προέκυψαν, συντάχθηκε µια βάση δεδοµένων 
από τις ιδιωτικές εκφράσεις (εν σύνολω: 502) που χρησιµοποιεί ο Νίκος Καζαντζάκης στο 
µυθιστόρηµά του. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι ως εξής: µέθοδος συλλογής 
δεδοµένων, µέθοδος ανάλυσης συστατικών λέξεων της ιδιωτικής έκφρασης, συγκριτική 
µέθοδος, καθώς και µέθοδος επιλογής «ισοδύναµου» (method of equivalent selection). Το παρόν 
υλικό θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα µέρος για τη σύνταξη γλωσσαρίου ιδιωτικών 
εκφράσεων από τα µυθιστορήµατα του Νίκου Καζαντζάκη.  

Οι ιδιωτικές εκφράσεις και η κατανόησή τους 

Ο ορισµός των ιδιωτικών εκφράσεων δεν είναι πάντα ίδιος στη σχετική βιβλιογραφία, το 
µόνο χαρακτηριστικό στο όποιο συµφωνούν όλοι οι µελετητές είναι ότι σε αντίθεση µε τον 
ελεύθερο συνδυασµό των λέξεων, οι ιδιωτικές εκφράσεις είναι «σταθερές, παγιωµένες» 
µονάδες, δηλαδή “λέξεις χωρίς σηµασία‘‘, λέξεις-µορφές που έχουν λειτουργικότητα µόνο στα 
πλαίσια µιας συνταγµατικής ενότητας, σ’ένα ορισµένο και αυστηρά καθορισµένο γλωσσικό 
περιβάλλον” (Μότσιου 1994, 60). Συνήθως η σηµασία των ιδιωτικών εκφράσεων δεν είναι ίδια 
µε τη σηµασία των µονάδων, από τις οποίες αποτελείται η έκφραση (Takaishvili 1961, 40), 



2	  
	  

εποµένως οι ιδιωτικές εκφράσεις θεωρούνται να είναι «οµάδα των λέξεων που έχουν 
διαφορετική σηµασία απ’ ό,τι έχει καθεµία λέξη ξεχωριστά» (Collins 2000, 767). 

Στις γλωσσολογικές έρευνες υπάρχουν και διάφορες αντιλήψεις σύµφωνα µε την 
σηµασιολογική σύσταση των ιδιωτικών εκφράσεων. Οι περισσότεροι µελετητές συµφωνούν ότι 
οι ιδιωτισµοί έχουν µη-συνθετικό (non-compositional) χαρακτήρα, δηλαδή οι λέξεις από τις 
οποίες αποτελούνται οι ιδιωτισµοί δεν παίζουν κανένα ρόλο στη σηµασία της ολόκληρης 
έκφρασης. Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας υπάρχουν τρεις υποθέσεις σε ό, τι αφορά την 
κατανόηση της σηµασίας τους από τον άνθρωπο: α) υπόθεση κατανόησης λέξη κατά λέξη 
(literal first hypothesis), β) υπόθεση ταυτόχρονης επεξεργασίας (simultaneous processing 
hypothesis), καθώς και γ) υπόθεση µεταφορικής κατανόησης (figurative first hypothesis) (βλ. 
Lobzhanidze 2014, 220). 

Οι υποθέσεις αυτές είναι πολύ σηµαντικές διότι µας δείχνουν τι γίνεται στο µυαλό του 
ανθρώπου. Σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση (Bobrow 1973) οι ιδιωτικές εκφράσεις 
αποθηκεύονται σε διαφορετικό λεξικό του µυαλού µας, και πρώτα γίνεται λέξη κατά λέξη 
κατανόηση και ύστερα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την ιδιωτική έκφραση στο ε.λ. ιδιωτικό 
λεξικό. Κατά τη δεύτερη υπόθεση (Swinney 1979), η επεξεργασία της λέξης κατά λέξη και 
µεταφορικής κατανόησης γίνεται ταυτόχρονα στο µυαλό µας και οι ιδιωτικές εκφράσεις δεν 
αποθηκεύονται ξεχωριστά, ενώ σύµφωνα µε την τρίτη υπόθεση (Gibbs 1980), αµέσως γίνεται 
µεταφορική κατανόηση των ιδιωτισµών και λέξη κατά λέξη κατανόηση δεν γίνεται καθόλου. 

Απ’ αυτή την άποψη η πρώτη υπόθεση είναι πιο σηµαντική κατά τη µετάφραση, διότι ο 
µεταφραστής πρώτα µεταφράζει λέξη κατά λέξη και ύστερα προσπαθεί να βρει ισοδύναµη 
ιδιωτική έκσφραση στη γλώσσα-στόχο. Αυτό που πρέπει να πετύχει ένας µεταφραστής είναι η 
ακρίβεια από τη λεξιλογική, γραµµατική και συντακτική άποψη. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει µια 
σωστή µετάβαση από µια νοοτροπία σε άλλη, από ένα πολιτιστικό περιβάλλον σε άλλο 
(Berikashvili 2011, 308). Αυτό που, κατά τη Σέλλα (Σέλλα 1993, 9), καθιστά τη µετάφραση ενός 
ιδιωτισµού εφικτή είναι ο συνδυασµός της καταλληλότητας των συνθηκών επικοινωνίας και της 
πληρούς αποκρυπτογράφησης του µυνήµατος ενός ιδιωτισµού. 

Θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τις ιδιωτικές εκφράσεις που χρησιµοποιεί ο Νίκος 
Καζαντζάκης στο µυθιστόρηµά του Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται και να ορίσουµε κάποιες 
νοµοτελίες στη µετάφραση αυτών των εκφράσεων στα Γεωργιανά. 

Η ταξινόµησή των ιδιωτισµών σε διάφορες θεµατικές ενότητες 

Η έρευνα διεξάχθηκε σε τρεις κατευθύνσεις: 1) Συντάχθηκε βάση δεδοµένων από το 
µυθιστόρηµα του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός Ξανασταύρωνεται, µε την ισοδύναµη 
µετάφραση στα Γεωργιανά και συµφραζοµένα από το κείµενο (εν σύνολω 502), 2) έγινε 
ταξινόµηση των ιδιωτικών εκφράσεων σε διάφορες θεµατικές ενότητες (σωµατικές, 
µυθολογικές, θρησκευτικές κτλ.) και 3) µετά την επιλογή του ισοδύναµου έγινε αντιπαραβολική 
ανάλυση των Ελληνικών και Γεωργιανών ιδιωτισµών.   

Γενικά ο Νίκος Καζαντζάκης χρησιµοποιεί πολλούς ιδιωτισµούς στα µυθιστορήµατά του, 
το πράγµα που προκαλεί πολλές δυσκολίες κατά τη µετάφραση των έργων του Νίκου 
Καζαντζάκη. Αυτό εξηγείται µε το γεγονός, ότι πολλές ιδιωτικές εκφράσεις ανήκουν στη 
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νοοτροπία του λαού και έχουν καθαρά εθνικό χαρακτήρα. Εποµένως, η βασική ιδιαιτερότητα 
των ιδιωτισµών είναι εκφραστικότητα και ειδικά εθνικά στοιχεία, ό,τι δηµιουργεί πολλά 
προβλήµατα κατά τη µετάφρασή τους. Σ’ αυτή τη διαδικασία η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται σε συγκριτικά συµφραζόµενα, στα οποία χρησιµοποιείται η ιδιωτική έκφραση. Επίσης, 
οι ιδιωτικές εκφράσεις πολύ συχνά έχουν διάφορες σηµασίες και αυτό, βέβαια, δυσκολεύει 
ουσιαστικά τη µετάφρασή τους. Εποµένως, ο µεταφραστής είναι υποχρεωµένος όχι µόνο να 
κατανοήσει τους ιδιωτισµούς µέσα στα συµφραζόµενα, αλλά και να κάνει την  ανάλυσή τους 
βάλλοντας υπ’ όψιν τις πολιτιστικές, ιστορικές και στυλιστικές απόψεις του πρωτότυπου 
κειµένου. Πολύ συχνά από τα συµφραζόµενα εξαρτάται και η εννοιολογική απόχρωση του 
ιδιωτισµού, ώστε ο µεταφραστής έχει να αποφασίσει πού πρέπει να δωθεί περισσότερη ένταση, 
δηλαδή σε ποιο επίπεδο πρέπει να γίνει η ισοδυναµία. Μπορεί να γίνει η ισοδυναµία σε επίπεδο 
περιεχοµένου, η υφολογική, η µορφική, η λειτουργική, η κειµενική, η επικοινωνιακή, η 
πραγµατολογική ισοδυναµία κ.οκ.  

Η Σελλά-Μαζή (2010, 301) υπογραµµίζει, ότι «στο εν λόγω µεταφραστικό πρόβληµα αυτό 
που επιζητείται είναι η µεταβίβαση του νοήµατος και της αντίστοιχης αυγκινησιακής φόρτισης, 
η ανακάλυψη αυτού που θέλει να πει, και όχι αυτού που λέει ο συγγραφέας, και το οποίο 
κρύβεται πίσω από τα λεξικολογικά συστατικά στοιχεία του συµπλέγµατος που συνιστά τον 
ιδιωτισµό». 

Αναλύοντας τις ιδιωτικές εκφράσεις από το µυθιστόρηµα του Νίκου Καζαντζάκη Ο 
Χριστός Ξανασταυρώνεται, τις ταξινοµήσαµε σε διάφορες θεµατικές ενότητες µε βάση τα 
συστατικά του συµπλέγµατος, κυρίως: σωµατικές, θρησκευτικές / µυθολογικές, ζωοµορφικές, 
αυτές που αφορούν φύση, διανοητικές (mental vocabulary), που αφορούν σκέψη, συλλογή, 
διανόηση κτλ. καθώς και αυτές που αφορούν φαγητά.  Εδώ θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και 
εθνικές ιδιωτικές εκφράσεις, δηλαδή αυτές που έχουν σχέση µε ιστορικό παρελθόν, ή αυτές που 
εξαρτιούνται από την ειδική χρήση των µερικών ρηµάτων στα ΝΕ.  

Η οµάδα πιο συχνής χρύσης είναι αυτή µε σωµατικές ιδιωτικές εκφράσεις.  Εδώ 
απαντούνται εκφράσεις µε τις λέξεις: καρδιά, µάτι, µυαλό, αυτί, λαιµός, χέρι, πόδι, κεφάλι, αίµα, 
στόµα, χείλι, γλώσσα, µούτρα, δόντι, τρίχα, γόνατο, µύτη, πλάτη, νύχι, κόκαλο, συκώτι. Π.χ. 

(1) πήγε η καρδιά στον τόπο της – guli sagules daubrunda (γύρισε η καρδιά στον τόπο της) 
(Χ.Ξ. σελ. 371, XVI) 

(2) εγώ έχω τα µάτια µου τέσσερα – asi tvali da asi q’uri makvs gamobmuli (έχω εκατό µάτια 
και εκατό αυτιά) 

(Χ.Ξ. σελ.45, ΙΙ) 
(3) δάγκασε τη γλώσσα του – enas kbili daash’ira (έβαζε το δόντι στη γλώσσα) 

(Χ.Ξ. σελ. 147, VI) 

Στις σωµατικές ιδιωτικές εκφράσεις οι περισσότερες είναι επιµέρους αντίστοιχες 
φρασεολογικές µονάδες. Δηλαδή στη µετάφραση τους έχουµε λίγες αλλαγές, κάποια συστατικά 
αλλάζουν. Στα προαναφερόµενα παραδείγµατα: πήγε > γύρισε, δαγκώνω > βάζω το δόντι, µάτια 
τέσσερα > εκατόν µάτια κτλ. Εποµένως στη µετάφραση των σωµατικών ιδιωτισµών δεν 
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απαντούµε πολλά προβλήµατα, γενικώς θα µπορούσαµε να πούµε ότι γίνεται άµεση µετάφραση, 
µε ελάχιστες λεξιλογικές αλλαγές.   

Στην οµάδα µε θρησκευτικές λέξεις, την πρώτη θέση κατέχουν ιδιωτισµοί µε τη λέξη Θεό, 
ύστερα διάολο, και συναντάµε επίσης λέξεις: ψαλµός, καντήλι, αλληλούια, πίστη κτλ. Υπάρχουν 
ιδιωτισµοί θρησκευτικού περιεχοµένου που έχουν κοινή πηγή, ώστε αναγνωρίζονται ως 
καθολικοί και απαντούν σε πολλές γλώσσες,π.χ.   

(4) πλένω, ξεπλένω τα χέρια µου – khelebi damibania 
(Χ.Ξ. σελ. 177, VII) 

Αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται κάποιες εκφράσεις που έχουν ως βάση κάποιο επισόδιο από 
την παλιά ή καινή διαθήκη, αλλά δεν υπάρχουν σε άλλες γλώσσες. Εποµένως είναι δύσκολο να 
βρεθεί ισοδύναµη έκφραση και γίνεται µόνο µετάφραση της έννοιας, δηλαδή «νόηµα» µε 
«νόηµα», π.χ.  

(5) θα κάµει (χωριό) γης Μαδιάµ – aats’iokebs (θα καταστρέψει) 
(Χ.Ξ. σελ. 204, VΙΙΙ) 

Υπάρχουν και ιδιωτισµοί από τη µυθολογική ή λαϊκή παράδοση, όπως είναι:  
(6) γλίτωσα από του χάρου τα δόντια – sikvdilis klanch’ebs gadavurchi (γλίτωσα από τα νύχια 
του θανάτου) 

(Χ.Ξ. σελ. 247, X) 
Άλλες οµάδες ιδιωτισµών, όπως είναι ζοωµορφικές, και αυτές που αφορούν φύση και 

φαγήτα δεν είναι τόσο µεγάλες. Σε περίπτωση των συστατικών στοιχείων µε ζώα, υπάρχουν 
περισσότερες παροιµίες, παρά ιδιωτικές εκφράσεις, καθαρά ιδιωτικές εκφράσεις είναι, π.χ.  

(7) πεταλώνετε και τον ψύλλο – rts’kilsac gaatq’avebt (θα βγάλετε τη δέρµα και του ψύλλου) 
(Χ.Ξ. σελ. 354, XV) 

(8) µπήκαν ψύλλοι στ’ αυτιά του – ech’vma ukbina (τον δάγκασε η αµφιβολία)    
(Χ.Ξ. σελ. 408, XVIII) 

Οι περισσότερες δυσκολίες στη µετάφραση προκύπτουν από τις ε.λ. εθνικές ιδιωτικές 
εκφράσεις, για τις οποίες θα µιλήσουµε παρακάτω. 

Διάφορες τεχνικές της µετάφρασης 

Η µετάφραση είναι διαγλωσσική και ταυτόχρονα διαπολιτισµική µετάγγιση, είναι 
προσφορά πληροφοριών σε γλωσσικό και πολιτιστικό επίπεδο. Μερικοί µελετητές (βλ. Reiß & 
Vermeer 1984, Παριανού 1998) θεωρούν ότι η πολιτιστική µεταφορά υπερβαίνει ακόµη και το 
επίπεδο της γλώσσας, ώστε προσδιορίζουν τη µετάφραση ως µεταφορά από πολιτισµό σε 
πολιτισµό. Ούτως ή άλλως ο µεταφραστής πρέπει να λαµβάνει υπόψιν το κοινό για το οποίο 
προσδιορίζεται η µετάφραση, για να πετύχει την ίδια απήχηση στο αναγνωστικό κοινό, όπως 
εκείνη του πρωτότυπου. Γενικά, θα µπορούσαµε να ορίσουµε τη µετάφραση ως εξής: το µήνυµα 
της γλώσσας και του πολιτισµού-πηγής πρέπει να αντικαθιστεί από ένα ισοδύναµο µήνυµα της 
γλώσσας και του πολιτισµού-στόχου.  

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές της µετάφρασης, άµεσες και έµµεσες. Στις άµεσες ανήκουν 
οι εξής τρεις τεχνικές: το δάνειο, το έκτυπο και η κατά λέξη µετάφραση, στις έµµεσες ανήκουν 
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µετάταξη ή µετάθεση (transposition), µετατροπία ή µετατροπή (modulation), ισοδυναµία 
(equivalence) και προσαρµογή (adaptation) ) (Vinay 1958-1977, Wilss 1982, Παριάνου 1998, 
Lobzhanidze 2014). O Newmark (1988) στις µεταφραστικές τεχνικές διακρίνει δάνειο, µετάταξη 
συµπεριλαβοµένη της εξουσεδετέρωσης (neutralization - δηλαδή την αποκατάσταση µε 
ουδέτερες λέξεις) καθώς και καλλιτεχνική µετάφραση, παραφραστική επεξήγηση, 
χρησιµοποίηση της παρόµοιας λέξης ή συνώνυµων.     

Για τη µετάφραση ιδιωτικών εκφράσεων όλες οι τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
κάποια συγκεκριµένη περίπτωση. Θα σταθούµε περισσότερο στις έµµεσες τεχνικές, διότι αυτές 
οι τεχνικές γενικά εφαρµόζονται όπως το ορίζει ο Wills (1977) «όταν µια γλώσσα δεν έχει 
άµεσες αντιστοιχίες για τα συντακτικά, λεξιλογικά και κοινωνιοπολιτιστικά φαινόµενα µιας 
δεδοµένης γλώσσας και για το λόγο αυτό είναι υποχρεωµένη να επιλέξει συµπληρωµατικά µέσα 
που είναι η µη κατά λέξη µετάφραση» (βλ. Παριανού 1998, 194–195). Και σε περίπωση των 
ιδιωτικών εκφράσεων κυρίως πρέπει να επιλέξουµε αυτά τα συµπληρωµατικά µέσα.  

Πριν προχωρήσουµε σε συγκεκριµένη ανάλυση θα χαρακτηρίσουµε καθεµία από τεχνικές 
αυτές και θα προσπαθήσουµε να ορίσουµε πια τεχνική είναι πιο αποδεκτή κατά τη µετάφραση 
διάφορων θεµατικών ενοτήτων των ιδιωτισµών.  

Η µετάταξη συνδέεται µε τις γραµµατικές αλλάγες, δηλαδή γίνεται αποκατάσταση ενός 
µέρους του λόγου από ένα άλλο ή συντακτικών-συνταγµατικών δοµών της γλώσσα-πηγής µε 
άλλες δοµές της γλώσσας-στόχου, χωρίς να αλλάζει το νόηµα του µηνύµατος, π.χ.  
στην έκφραση  

(9) το µυαλό του δεν ήταν ποτέ ξουράφι – arts arasdros uch’rida goneba (το µυαλό του δεν 
έκοβε ποτέ) 

(Χ.Ξ. σελ. 167-168, VII) 
έχουµε αλλαγή του κατηγορούµενου: ρήµα + ουσιαστικό µε το κατηγορούµενο που 
αποδεικνύεται µε ένα ρήµα, ωστόσο η ίδια έκφραση βρίσκουµε και µε τη µορφή  

κόβει το µυαλό του – goneba uch’ris (κόβει το µυαλό του)  
(Χ. Ξ. σελ. 7, Ι) 

που έχει ισοδύναµη µετάφραση στη γεωργιανή γλώσσα, 
ή σε άλλη έκφραση 

(10)  ό,τι είπαµε, νερό και αλάτι – rats itkva, itkva, davivits’q’ot (ό,τι είπαµε, είπαµε, να 
ξεχάσουµε) 

 (Χ.Ξ. σελ. 80, ΙΙΙ) 
έχουµε αποκατάσταση της φράσης νερό και αλάτι, δηλαδή ουσιαστικού µε το ρήµα, κ.οκ. 

(11)  πετσί και κόκκαλο – gadzvaltq’avebuli  
(Χ.Ξ. σελ. 430, ΧΧ) 

έχουµε αποκατάσταση του ουσιαστικού µε τη µετοχή, κ.οκ. 
Γενικά τέτοια παραδείγµατα δεν είναι πολλά στη βάση δεδοµενών, διότι εδώ πρόκειται 

περισσότερο για την τεχνική της µεταφραστικής διαδικασίας, όπου προϋποτίθεται η συγγένεια 
µεταξύ των δύο γλωσσών τόσο σε επίπεδο περιεχοµένου όσου και λεξιλογίου. Αυτό που δεν 
µπορούµε να παρατηρήσουµε σε περίπτωση της Ελληνικής και Γεωργιανής.  
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Η µετατροπή είναι «η αλλαγή της σκοπιάς από την οποία αντιλαµβανόµαστε το µήνυµα 
περνώντας από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο, ούτως ώστε να συµφωνεί η απόδοση µας 
µε το πνεύµα της γλώσσας-στόχου, δηλαδή µε τον τρόπο σκέψης του χρήστη της γλώσσας-
στόχου» (Μπατσαλιά & Σελλά  1994, 31). Π.χ.   

(12)  λίγα πια ήταν τα καρβέλια του – didi dghe aghar ets’era (δεν του ήταν γραµµένη 
µεγάλη ηµέρα) 

(Χ.Ξ. σελ. 13, Ι) 
δηλαδή, έδω έχουµε αλλαγή σκοπιάς από την γλώσσα-πηγή: λίγα ήταν καρβέλια στην γλώσσα-
στόχο:  δεν ήταν µεγάλη ηµέρα. Η ίδια έκφραση µπορεί να µεταφραστεί και χωρίς περιεχόµενο 
ιδιωτισµού misi dgheebi datvlilia (είναι µετρηµένες οι µέρες του), δηλαδή να γίνει εντελώς 
«απο-ιδιωτισµοποίηση» (ο όρος αυτός προτάθηκε από το Pergnier (1980), η µετάφραση είναι 
της Σελλά-Μάζη (2010)).  
ή στην έκφραση 

(13)  ψυχή στο δρόµο – dze khortsieli ar chanda kuchashi (σωµατικός γιός δεν 
φαινόταν στο δρόµο)	   

(Χ.Ξ. σελ. 166, VI) 
έχουµε αντιπαράθεση: ψυχή – σώµα, και αλλαγή σκοπιάς ψυχή στο δρόµο – άνθρωπος δεν είναι 
στο δρόµο.  

Η ισοδυναµία σύµφωνα µε τους Μπατσαλιά και Σελλά (1994, 31-32) επιτυγχάνεται 
«στους ιδιωτισµούς, τις παροιµίες, τα ρητά, τα επιφωνήµατα, στις ιδιαίτερες δηλαδή συνθήκες 
επικοινωνίας µέσω τελείως διαφορετικών δοµικών ή υφολογικών στοιχείων». Θα 
παρουσιάσουµε εδώ µερικά παραδείγµατα από τις παροιµίες, που βρήκαµε στο µυθιστόρηµα του 
Νίκου Καζαντζάκη 

(14)  κόρακας κοράκου µάτι δε βγάνει – dzaghli dzaghlis tq’avs ar daxevso (ο σκύλος 
δεν θα σκίσει το δέρµα του σκύλου) 

(Χ.Ξ. σελ. 452, ΧΧΙ) 
(15)  σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι – shvili mamas astsavlidao (ο γιος 
δίδασκε τον πατέρα) 

(Χ.Ξ. σελ. 306, ΧΙΙ) 
(16)  σκαλίζοντας σκαλίζοντας βγάνει η όρνιθα τα µάτια της... – tagvma tkhara tkhara 

kata gamotkhara (το ποντίκι σκάλιζε, σκάλιζε και έβγαλε τη γάτα) 

(Χ.Ξ. σελ. 226, IX) 
(17) πούθε να πιάσεις αχινό να µη σε αγκυλώσει – virisgan ts’ikhli ar unda gets’kinoso 

(δεν πρέπει να προσβληθείς από την κλοτσιά του γαϊδουριού) 
(Χ.Ξ. σελ. 160, VI) 

(18)  δεν ξέρει να µοιράσει δύο γαϊδουριών άχερα – or bat’s ver andob (δεν µπορείς να 
του εµπιστευτείς δύο χήνες) 

(Χ.Ξ. σελ. 49, ΙΙ) 
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Όπως βλέπουµε σ’όλα αυτά τα παραδείγµατα η ισοδυναµία επιτυγχάνεται µέσω άλλων 
σηµασιολογικών αποχρώσεων, είναι αυτό που ο Jakobson (1963) ονοµάζει «ισοδυναµία στη 
διαφορά» (equivalence in difference). 

Η προσαρµογή χρησιµοποιείται σε περίπτωση όταν το µήνυµα της γλώσσας-πηγής δεν 
υπάρχει στη γλώσσα-στόχο, τότε χρειάζεται η δηµιουργία µιας άλλης ισοδύναµης κατάστασης 
στη γλώσσα-στόχο.  Π.χ.  

(19)  του ψήνει το ψάρι στα χείλια  – tsetskhlis k’aloshi aq’enebs (τον βάζει στο αλώνι 
της φωτιάς)  

 (Χ.Ξ. σελ. 19, Ι) 
(20)  να µην πουλάς τον κούκο για αηδόνι – nu gaq’idi tsetskhlis pasad (µην πουλάς σε 
τιµή της φωτιάς) 

(Χ.Ξ. σελ.23, Ι) 
(21)  µη φυτρώνεις ώπου δεν σε σπέρνουν – sxvis sakmeshi tskhvirs nu chaq’ob (µη 
βάζεις το µύτη σου στις δουλιές άλλων) 

(Χ.Ξ. σελ. 285, XI) 

Οι δυσκολίες κατά τη µετάφραση ιδιωτισµών και πιθανές λύσεις 

Οι δυσκολίες που βρίσκουµε κατά τη µετάφραση των ιδιωτισµών συνήθως απαντούν στην 
οµάδα ε.λ. εθνικών ιδιωτικών εκφράσεων, διότι αυτές οι εκφράσεις συσχετίζονται µε την 
νοοτροπία του λαού, µε κάποια ιστορικά γεγονότα, ήθη και έθιµα, λαϊκές παραδόσεις, δηλαδή 
αναφέρονται στην πολιτισµική πραγµατικότητα της συγκεκριµένης γλωσσικής κοινότητας.  

Γενικά, όπως το παρατηρούν και άλλοι µελετητές  (Φιλιππίδης 1997) ο Καζαντζάκης στα 
µυθιστορήµατά του  ενσωµατώνει ή µιµείται πολλά στοιχεία λαϊκού λόγου: «παροιµίες ή 
παροιµιακές φράσεις· δηµοτικά τραγούδια, κυρίως µαντινάδες· άσεµνα αστεία ή 
ευφυολογήµατα· παρατακτικό λόγο, συσσωρευτικές φράσεις, κυρίως το σχήµα ασύνδετο, και 
γενικότερα προφορικό λόγο· παρατσούκλια και ζωικά επίθετα σε ανθρώπους· λαϊκές ιστορίες 
και ανέκδοτα· παρατακτική και αντιπαραθετική διάρθρωση αφηγηµατικών µονάδων». Τα 
στοιχεία λαϊκού λόγου, καθώς και η λαϊκή νοοτροπία φαίνεται καθαρά από τους ιδιωτισµούς 
που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας. 

Οι εθνικές ή λαϊκές εκφράσεις σίγουρα χάνουν την αυθεντικότητά τους στη µετάφραση. 
Π.χ.  

(22)  αυτά τα ξέρει και η κουτσή Μαρία – eg dzaghlma da ghormats itsis (αυτά τα 
ξέρουν και ο σκύλος και το γουρούνι) 

(Χ.Ξ. σελ. 354, XV)  
ή η έκφραση γίνεται Τούρκος είναι καθαρά εθνικού χαρακτήρα και έχει σαφή αναφορά 

στην περίοδο Τουρκοκρατίας. Στον µεταφραστή δεν µένει άλλη λύση παρά να µεταφραστεί 
νόηµα, µπορεί ωστόσο να χρησιµοποιηθεί και µια υποσηµείωση για την επεξήγηση.  

(23) γίνεται Τούρκος – gamkhetsdeba (gadaireva) (θα θυµώσει υπερβολικά) 
(Χ.Ξ. σελ. 373, XVI) 
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Το ίδιο πρόβληµα συναντάµε και σε περίπτωση πολιτισµικά φορτισµένων λέξεων, όπως 
είναι π.χ.  

(24)  ως την Κόκκινη Μηλιά – tskhra mtas ikit (πέρα από εννέα βουνά) ή ts’iteli vashlis 
khemde (ως την Κόκκινη Μηλιά) 

(Χ.Ξ. σελ. 45, ΙΙ) 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν παρόµοιες εκφράσεις, αλλά 

θα χαθεί η απόχρωση της έννοιας. Καλύτερο είναι σε πολιτιστικά φορτωµένες λέξεις ή 
πολιτιστικές / ιστορικές ιδιωτικές εκφράσεις να χρησιµοποιηθούν εξωτισµοί, µε επεξηγήσεις.   

Στην οµάδα αυτή θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και ιδιωτισµούς που τα συστατικά τους 
αποτελούνται από τα ρήµατα όπως  βάζω, βγάζω, κάνω κ.λπ., σχηµατίζοντας ειδικές εκφράσεις 
της νεοελληνικής. Η µετάφραση τους δυσκολεύεται λόγω πολυ-λειτουργικότητας των 
αναφερόµενων ρηµάτων στα νεοελληνικά.  Π. χ. 

(25)  τα κάνω πάστρα – q’velapers gavanadgureb (θα τα χαλάσω όλα) ή suptaze 
davsvam (θα τους καθίσω στην πάστρα) 

(Χ.Ξ. σελ. 202, VΙΙΙ)  
(26)  να τα βάλεις µαζί τους – matze gulis mosvla (µου ήρθε η καρδιά σ΄αυτούς) ή mat 

echkhubebi (θα µαλώσεις µ΄αυτούς) 
(Χ.Ξ. σελ. 109, ΙV) 

Σ΄αυτή την περίπτωση αντίθετα από τους καθαρά εθνικούς ιδιωτισµούς, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και η έµεση τεχνική της ισοδυναµίας, η οποία όµως εξαρτάται από τα 
συµφραζόµενα.   

Συµπεράσµατα 

Με βάση τη µελέτη που διεξάχθηκε και που είχε δύο κατευθύνσεις: την ανάλυση των 
ιδιωτικών εκφράσεων κατά τις θεµατικές ενότητες και την επιλογή των διάφορων 
µεταφραστικών στρατηγικών, αποφάνηκε πως κάποιες στρατηγικές είναι πιο δεκτές για 
ορισµένες θεµατικές ενότητες, κυρίως:  

α) για τις σωµατικές εκφράσεις – άµεση µετάφραση (κατά λέξη µετάφραση) µε ελάχιστες 
λεξιλογικές (αποκατάσταση µε συνώνυµα) αλλαγές. 

β) για τις θρησκευτικές / µυθολογικές εκφράσεις – δύο στρατηγικές: για καθολικές (παγιωµένες) 
εκφράσεις στρατηγική ισοδυναµίας, για ειδικές εκφράσεις – µετάφραση «νόηµα» µε «νόηµα» 

γ) για τις ζωοµορφικές εκφράσεις – δύο στρατηγικές: για τις παροιµίες – στρατηγική 
ισοδυναµίας, για τους ιδιωτισµούς – στρατηγική προσαρµογής 

δ) για τις διανοητικές εκφράσεις – µπορεί να χρησιµοποιηθεί στρατηγική µετάταξης, ή σε 
περίπτωση ρηµάτων, όπως βάζω, βγάζω στρατηγική ισοδυναµίας.  

ε) για τις µικρές οµάδες, που αποτελούνται από τις λέξεις που δηλώνουν φύση και φαγητά 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά λέξη µετάφραση µε συνώνυµα, ενώ 
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στ) για τους εθνικούς ιδιωτισµούς και πολιτισµένες εκφράσεις καλύτερα να χρησιµοποιηθούν 
εξωτισµοί, µε επεξηγήσεις.  

ζ) η στρατηγική της µετατροπής θα χρησιµοποιηθεί µόνο για συγκεκριµένες ειδικές περιπτώσεις.   

Βέβαια, οι στρατηγικές της µεταφραστικής διαδικασίας δείχνουν την τάση που υπάρχει 
στη γλώσσα, ωστόσο δεν µπορούν να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και ο µεταφραστής πάντα 
έχει να πάρει την ευθύνη πώς να αποδόσει το κείµενο, πρέπει να αναζητήσει την πιστότητα και 
να την υπηρετήσει µέχρι τέλους.     

Βιβλιογραφικές αναφορές 
Berikashvili, Svetlana: «Οι ιδιωτικές εκφράσεις ως εθνικές ιδιότητες της γλώσσας µε βάση 

συντακτικές αλλαγές στα ελληνικά, γεωργιανά και ρωσικά». Στο: Κωνσταντίνος Δηµάδης 
(Επιµ.), Ταυτότητες στον ελληνικό κόσµο (από το 1204 εώς σήµερα). Πρακτικά Δ’ 
Ευρωπαϊκού Συνέδριου Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Νεοελληνικών Σπουδών 2011: 307–326.   

Bobrow, Samuel & Susan Bell: “On catching on to idiomatic expressions”. Memory & Cognition 
(1973): 343–346. 

Collins, English Dictionary, Glasgow: Harper Collins Publishers 2000.  
Gibbs, Raymond: “Spilling the beans on understanding and memory for idioms in conversation”. 

Memory and Cognition (1980): 449–456. 
Jacobson, Roman: Essais de linguistique generale. Paris: Minuit 1963.  
Lobzhanidze, Irina: Structure and Semantics of Georgian Idioms. Doctoral Dissertation. Tbilisi: 

Ilia State University 2014. /in Georgian/ 
Μότσιου, Βικτώρια: Στοιχεία Λεξικολογίας. Εισαγωγή στη νεοελληνική λεξικολογία. Αθήνα 1994.   
Μπατσαλιά, Φρειδερίκη & Ελένη Σελλά: «Η συµβολή της Συγκριτικής Γλωσσολογίας στη 

Διδακτική της Ν.Ε. ως δεύτερης γλώσσας» Ελληνική Γλωσσολογία 1997, Πρακτικά Γ΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τοµέας 
Γλωσσολογίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 1997: 865–872.   

Μπατσαλιά, Φρειδερίκη & Ελένη Σελλά-Μάζη: Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη 
διδακτική της µετάφρασης. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 2010. 

Παριανού, Αναστασία: Συγκριτική πραγµατολογία: η περίπτωση των ιδιωτισµών, µεταφραστική 
προσέγγιση από την ελληνική στη γερµανική. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα 1998.   

Newmark, Peter: A Textbook of Translation. London: Prentice Hall 1988. 
Reiß, Katharina & Hans Vermeer: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. 

Tübingen: Niemeyer 1984.  
Σελλά, Ελένη: «Η µετάφραση των ιδιωτισµών: Θεωρία και διδακτική». Η Μετάφραση, µέσον 

Επικοινωνίας και Δηµιουργίας. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του 
Ιόνιου Πανεπιστηµίου 1993.   

Swinney, David & Anne Cutler: “The access and processing of idiomatic expressions”. Journal 
of Verbal Learning and Verbal Behaviour (1979): 523–534. 

Takaishvili, Arli: Issues on Georgian Phraseology. Tbilisi: Publishing house of the Academy 
of Science of Georgia’s SR 1961. /in Georgian/  

Vinay, Jean-Paul & Jean Darbelnet: Stylistique compare du français et de l’ anglais, Méthode de 
traduction. Paris 1977.  

Wilss, Wolfram: The Science and Translation, Problems and Methods. Tübingen: G. N. V 1982.  



10	  
	  

Φιλιππίδης, Σταµάτης: Λαϊκότροπα στοιχεία στα µυθιστορήµατα του Νίκου Καζαντζάκη. 
Ηράκλειο 1997. 

Πηγή 
Καζαντζάκης Νίκος: Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Αθήναι: Εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη 1964.  
 


