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«Εδοςάπδος Γίββυνορ, Ιστορία της Παρακμής και Πτώσης της Ρωμαϊκής 

Αστοκρατορίας, κεθάλαιο 15»: μεηαθπαζηικό εγσείπημα. 

 
Αηθαηεξίλε Βνχιγαξε


 

 

Πεπίλητη: Σν επίπνλν έξγν ηεο κεηάθξαζεο πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαζηάζεηο κε βάζε: α. Σν 

αξρηθφ-πξσηφηππν θείκελν, β. Σνλ κεηαθξαζηή, σο κέζν πξφζιεςεο, γ. Σν κεηάθξαζκα, σο 

απνηέιεζκα θαη απηφλνκν έξγν. Ζ παξνχζα κειέηε γηα ην πιέγκα εκπεηξηθήο αθήγεζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο ζπληζηά κεηαθξαζηηθφ εγρείξεκα επί ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ ινγνηερληθψλ 

αμηψζεσλ. Ζ θχζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο Ηζηνξίαο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ην κνληέιν πνπ 

εξκελεχεη ηελ εμηζηφξεζε (ηζηνξία): Μηα αξρηθή θαηάζηαζε αθνινπζείηαη απφ ηελ αλάπηπμή ηεο, 

γηα λα θαηαιήμεη θάπνπ. Δπηπιένλ, ε ζπγγξαθή Ηζηνξίαο δχλαηαη λα κειεηεζεί φρη κφλν σο 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη σο ινγνηερληθφ ηερλνχξγεκα. Ο άγγινο ηζηνξηθφο 

Edward Gibbon, κε ην θιαζηθφ ηνπ έξγν Ζ Ηζηνξία ηεο Παξαθκήο θαη Πηψζεο ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο –ε αξρηθή εμάηνκε έθδνζε ηνπ νπνίνπ νινθιεξψζεθε ζε πεξίνδν δψδεθα εηψλ 

(1776-1788)– ζπλέδεζε ην φλνκά ηνπ κε ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Καλείο απφ ηνπο πξνθαηφρνπο 

ηνπ δελ είρε επηδηψμεη ηε ζχλζεζε αξραίαο ηζηνξίαο επί ηε βάζεη ελδειερνχο αλαζθφπεζεο φισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, αιιά θαη ππφ κνξθή ινγνηερληθήο αθήγεζεο. Ζ πξνζπάζεηα 

απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ Edward Gibbon, ζπγγξαθέα κε «ζηδεξέληα πεηζαξρία» (Brown: 1992, 2000: 

35), ζπληζηά πξφθιεζε δηαλνεηηθή θαη κνξθσηηθή, άζθεζε ζηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ θαη ζηελ 

ππνκνλή. Ζ θσδηθνπνίεζε εθ λένπ ζηε γιψζζα-ζηφρν πξνυπνζέηεη, κεηαμχ άιισλ, πξνζεθηηθή 

αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζην θείκελν-πεγή θαη ηελ πλεπκαηηθή νηθείσζε 

απφ ηνλ κεηαθξάδνληα ηνπ κεηαθξαδνκέλνπ: ηνπ ινγίνπ ηνπ 18νπ αηψλα πνπ είρε «ηελ πνιπηέιεηα 

ηεο πξφζβαζεο ζην ηδεψδεο corpus ησλ πξσηφηππσλ θεηκέλσλ ηεο Weltliteratur» (Σζνχηζνπξα, 

1997: 109). 

 

Abstract: The arduous task of translation involves many dimensions on the basis of: a. The original 

text, b. The translator as a medium of perception, c. Translation, as a result and an autonomous piece 

of work. The present study on the grid of empirical storytelling and creative imagination constitutes 

a translation project on a historical text with literary claims. The nature and understanding of History 

can follow the model which interprets the narration (story): An initial state is followed by its 

development, to end somewhere. Moreover, History writing may be studied not only as a 

representation of reality, but as a literary artefact. The English historian Edward Gibbon, with his 

classic work The History of the Decline and Fall of the Roman Empire –the original six-volume 

publication of which was completed in a period of twelve years (1776-1788)– associated his name 

with the Roman Empire. None of his predecessors had pursued the ancient history composition 

based on a thorough review of all available resources, but also in the form of a literary narrative. The 
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attempt to decode Edward Gibbon, an author of “iron discipline” (Brown, 1992, 2000: 35), 

constitutes an intellectual and educational challenge, an exercise in the art of language and patience. 

The recoding in the target language requires, inter alia, a careful analysis of language use strategies 

in the source text, and the spiritual familiarity with the translated author: the 18th century scholar 

who had “access to the ideal corpus of the original texts of Weltliteratur” (Σsoutsoura, 1997: 109). 

 

Λέξειρ-κλειδιά: Γίββσλ, Ηζηνξία, Παξαθκή θαη Πηψζε, κεηάθξαζε, θείκελν-πεγή, γιψζζα-ζηφρνο 

 

Keywords: Gibbon, History, The Decline and Fall, translation, source text, target language 

 

 

Ειζαγυγή 

 

Ζ Ρσκατθή Ηζηνξία (Παξαθκή θαη 

Πηψζε) θαη ηα Απνκλεκνλεχκαηα (1796) 

(Memoirs of My Life and Writings/ 

Miscellaneous works) ηνπ Δδνπάξδνπ Γίββσλνο 

έρνπλ θαζηεξσζεί σο θιαζηθά ζηνπο θαλφλεο 

αγγιηθήο ινγνηερλίαο θαη ηζηνξηθψλ έξγσλ.
1
 Ο 

ιφγηνο-ηζηνξηθφο Γίββσλ απέδηδε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ νξζή ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ε κειέηε ησλ 

αλαζεσξήζεσλ πνπ έγηλαλ ζηνλ πξψην ηφκν 

ηνπ έξγνπ έμη ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή ηνπ 

έθδνζε. Αληηπαξαβάιινληαο ηα δεθαηέζζεξα 

πξψηα θεθάιαηα ζηηο δχν εθδφζεηο, ν Bury 

δηαπίζησζε φηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

νη αιιαγέο έγηλαλ φρη ράξηλ δηφξζσζεο 

αλαθξηβεηψλ ζηα γεγνλφηα, αιιά ράξηλ 

κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο ζηελ έθθξαζε: 

πξνζεθηηθή ηζνξξνπία ήρνπ θαη γισζζηθήο 

                                                           
1 

Ghosh, 1995: 148. Πβ.: Womersley, 1994, cvi: 

«Βξίζθεζηε ζην θαηψθιη κηαο απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο 

αθεγήζεηο ζηελ Δπξσπατθή ινγνηερλία» [(«You are on 

the threshold of one of the greatest narratives in European 

literature» (Decline and Fall of the Roman Empire, η. I, 

Δηζαγσγή, cvi)]. Ό.π.: «Η Παξαθκή θαη Πηψζε είλαη 

θιαζηθφ έξγν, θαη σο ηέηνην ε ζεκαζία ηεο γηα εκάο είλαη 

ζε θάπνηνλ βαζκφ αλεμάξηεηε ηφζν σο πξνο ηελ αθξίβεηα 

ησλ αλαθνξψλ ηεο φζν θαη σο πξνο ηελ ηξέρνπζα 

εγθπξφηεηα ησλ θξίζεψλ ηεο» [«The Decline and Fall is a 

classic, and as such its importance to us is to some degree 

unrelated to both the accuracy of its references and the 

current authoritativeness of its judgements.» (A note on 

the text, cviii)]. 

αίζζεζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ην 

χθνο ελφο έξγνπ πνπ είρε ήδε θεξδίζεη 

θαζνιηθή αλαγλψξηζε.
2
 

Σν χθνο ελφο ζπγγξαθέα πξέπεη λα είλαη 

ε εηθφλα ηνπ λνπ ηνπ, αιιά ε επηινγή θαη 

θαηνρή ηεο γιψζζαο είλαη ν θαξπφο άζθεζεο. 

Έγηλαλ πνιιέο δνθηκέο πξνηνχ κπνξέζσ λα 

επηηχρσ ηνλ ελδηάκεζν ηφλν κεηαμχ αληαξνχ 

ρξνληθνχ θαη ξεηνξηθνχ ιφγνπ.
3
 

Ζ θαζνιηθή αλαγλψξηζε ηεο ζπλ-

εηζθνξάο ηνπ Γίββσλνο, ελφο ιάηξε ησλ 

βηβιίσλ,
4
 ζηε ράξε θαη ζηελ θνκςφηεηα ηεο 

                                                           
2 

Dillon-Smith, 1982: 468. Όπσο επηζεκαίλεη ν Κπξηάηαο 

(2002: 199, 303), κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπκβνιέο 

ηνπ Μπηνχξπ ζηελ ηζηνξηθή επηζηήκε ήηαλ ε επηάηνκε 

έθδνζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Γίββσλνο: Edward Gibbon, The 

History of the Decline and Fall of the Roman Empire 

(αξρηθή έθδνζε ζε 6 η. απφ ην 1776 έσο ην 1788), επηκ. J. 

B. Bury, 7 η., Λνλδίλν 1909-1914. 
3
 «The style of an author should be the image of his mind, 

but the choice and command of language is the fruit of 

exercise. Many experiments were made before I could hit 

the middle tone between a dull chronical and a rhetorical 

declamation» (Gibbon, Miscellaneous works, 1. 145). 

Πβ.: Σε θξάζε ηνπ γάιινπ ινγίνπ George-Louis Buffon, 

ζπγρξφλνπ ηνπ Γίββσλνο: «χθνο είλαη ν ίδηνο ν 

άλζξσπνο» («le style est l’ homme même»). 
4 

«a lover of books» (Gibbon, Miscellaneous works, 1. 

144). Σν 1788 ε βηβιηνζήθε ηνπ αξηζκνχζε πεξί ηνπο 

7.000 ηφκνπο (Momigliano, 1966: 41). Πβ.: «Ζ αγάπε ηεο 

κειέηεο, έλα πάζνο πνπ αληιεί λέν ζζέλνο απφ ηελ 

απφιαπζε, εθνδηάδεη θάζε κέξα, θάζε ψξα, κε κηα αέλαε 

πεγή αλεμάξηεηεο θαη λνεηηθήο ηέξςεο˙ θαη δελ 

αληηιακβάλνκαη νπνηαδήπνηε παξαθκή ησλ δηαλνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Σν αξρηθφ έδαθνο έρεη ιίαλ βειηησζεί κε ηελ 

θαιιηέξγεηα». [«The love of study, a passion which 

derives fresh vigour from enjoyment, supplies each day, 

each hour, with a perpetual source of independent and 
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γιψζζαο, ε επρέξεηα ηεο πέλαο ηνπ, αιιά θαη ε 

επηκέιεηα θαη αθξίβεηα ηεο ππνδεηγκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη εκβξηζνχο ηνπ έξεπλαο, κε 

εληξχθεζε ζηνπο θιαζηθνχο ζπγγξαθείο, εθ 

παξαιιήινπ κε ηε ινγνηερληθή ηνπ δηάζεζε, 

δηδάζθνπλ ηε ζπλέπεηα θαη ηελ αθνζίσζε ζην 

έξγν ηεο ζπγγξαθήο. Ο επξπκαζήο Γίββσλ είλαη 

ν ιφγηνο πνπ αλαδεηεί ζηηο παξαγσγέο ησλ 

αηψλσλ, κε ζπγθηλεηηθή εξγαηηθφηεηα θαη 

απαξάκηιιν δήιν, ηε θσηεηλή ιεπηνκέξεηα «ε 

νπνία ζα επηβεβαίσλε ηηο θαίξηεο αλαθαιχςεηο 

ηνπ ή ζα αλέηξεπε ηηο ππνζέζεηο ηνπ».
5
  

Σν κεηαθξάδεηλ, πνιπεπίπεδε θαη 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, θηλείηαη κεηαμχ 

ησλ νξίσλ επηζηήκεο (ή ηερληθήο) θαη ηέρλεο, 

σο κεηαβηβάζηκν πεξηερφκελν ή ινγνηερληθή 

δεκηνπξγία, ζηνρεχνληαο ζε έλα δεπηεξνγελέο 

θείκελν, ηζνδχλακν κε ην πξσηνγελέο.
6
 

Γεδνκέλνπ φηη θάζε θείκελν εθθέξεηαη ζε 

πνιιαπιά επίπεδα (ιεμηινγηθφ, ζεκαζηνινγηθφ, 

κνξθνζπληαθηηθφ, πξαγκαηνινγηθφ θαη πθνιν-

γηθφ), ε ηζνδπλακία ζπλήζσο δελ είλαη εθηθηή 

ζε φια, νπφηε πξνθχπηεη ε αλάγθε επηβεβιε-

κέλσλ κεηαηνπίζεσλ:
7
 Δίλαη εθείλεο πνπ ππεξε-

ηνχλ ην λφεκα θαη ηνλ επηθνηλσληαθφ ζθνπφ ηνπ 

πξσηνηχπνπ, αιιά αθνινπζψληαο ηηο ζπκβάζεηο 

πνπ δηέπνπλ ηα πνιιαπιά επίπεδα ηεο γιψζζαο-

ζηφρνπ. Κάζε κε επηβεβιεκέλε κεηαηφπηζε 

«ζπληζηά αιινίσζε, πνπ εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε 

ηζνδπλακίαο».
8
 

                                                                                              
rational pleasure; and I am not sensible of any decay of 

the mental faculties. The original soil has been highly 

improved by cultivation» (Gibbon, Miscellaneous works, 

1. 182-3)]. 
5 

ην Γνθίκην γηα ηε Μειέηε ηεο Λνγνηερλίαο (Essai sur 

l’étude de la littérature) (1761), ν Δδνπάξδνο Γίββσλ είρε 

πεξηγξάςεη ηνλ ιφγην ελ ψξα εξγαζίαο («Je suis le 

littérateur dans son cabinet, je le vois entouré des 

productions de tous les siècles; sa bibliothéque e nest 

remplie: son esprit e nest éclairé, sans en être chargé. Il 

étend ses regards de tous côtés. L’auteur le plus éloigné 

du travail de l’instant, n’est pas oublié: un trait lumineux 

pourroit s’y rencontrer, qui confirmeroit les découvertes 

du critique ou qui ébranleroit ses hypothéses.»). 
6 
Βι. Παπαδφπνπινο, 1984: 26˙ Μπαηζαιηά, 2000: 13. 

7 
Βι. Μπαηζαιηά, 2000. 

8 
Βι. Μπαηζαιηά, 2000. Πβ. ηνπο φξνπο «εμαλαγθαζκφο» 

θαη «επηινγή» ησλ Vinay θαη Darbelnet (1958, φπ. αλαθ. 

Πξνυπφζεζε ηνπ πξνθείκελνπ κεηαθξα-

ζηηθνχ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ε πξνζπάζεηα 

ζχιιεςεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αληίιεςεο 

ηνπ Γίββσλνο, ηνπ πλεχκαηνο ηεο γιψζζαο 

ηνπ.
9
 Απαξαίηεηε, επίζεο, γηα ηελ πξνζπέιαζε 

ηνπ θεηκέλνπ θξίζεθε ε νηθείσζε κε ην πιαίζην 

αλαθνξάο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη 

ηα εμσθεηκεληθά ζηνηρεία (ν ζπγγξαθέαο θαη ε 

δσή ηνπ, ε ηζηνξηθή ζπγθπξία, ε πεξηξξένπζα 

αηκφζθαηξα) επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

εξκελεία.
10

 Οη εμσγισζζηθέο ζπλζήθεο 

(context) επεξεάδνπλ ηφζν ην πξσηφηππν φζν 

θαη ηε κεηάθξαζε,
11

 γηα παξάδεηγκα ν 

κεηαθξαζηήο σο πξνζσπηθφηεηα, βνχιεζε θαη 

ηξφπνο πξφζιεςεο.
12

 πλεπψο, ην πξντφλ ηεο 

κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξίδεηαη 

ηφζν απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο 

κεηάθξαζεο φζν θαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ.
13

  

Όηαλ εθδφζεθε ν ελαξθηήξηνο ηφκνο ηεο 

Παξαθκήο θαη Πηψζεο ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο (17 Φεβξνπαξίνπ 1776), ην 

αγγιηθφ θνηλφ ηνλ ππνδέρηεθε κε αλάκεηθηα 

ζπλαηζζήκαηα: Πνιινί ζπκθψλεζαλ φηη 

πξφθεηηαη γηα θιαζηθφ έξγν, νξηζκέλεο θξηηηθέο, 

σζηφζν, θπξίσο απφ θιεξηθνχο, ακθηζβήηεζαλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμεξρφηαλ ην δήηεκα 

ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο.
14

 Οη επηθξηηέο ηνπ 

Γίββσλνο ηνλ θαηεγφξεζαλ κεηαμχ άιισλ γηα 

ειηηηζκφ, πιαγηαξηζκφ, αλαθξίβεηα, αλεηιηθξί-

λεηα, απξνζεμία, εηεξνδνμία, πξνθαηάιεςε, 

                                                                                              
ζην Munday, 2002: 105): Ο πξψηνο ππνδειψλεη ηηο 

ππνρξεσηηθέο κεηαηνπίζεηο θαη κεηαηξνπίεο, πνπ 

νθείινληαη ζε δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν γισζζηθά 

ζπζηήκαηα˙ ε δεχηεξε ππνδειψλεη ηηο κε ππνρξεσηηθέο 

κεηαβνιέο, πνπ νθείινληαη ζην πξνζσπηθφ χθνο θαη ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ κεηαθξαζηή. 
9 
Πβ. Schleiermacher, 1838: 5  

10 
Βι. Σζάθνο, 2004: 97˙ Κνπηζηβίηεο, 1994: 8 

11
 Connolly, 1998: 15 

12
 Σζνχηζνπξα, 1997: 23. Πβ. Σζνχηζνπξα, 1997: 84: 

«Κάζε κεηαθξαζκέλν έξγν είλαη θαζξέθηεο, φρη κφλν ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ πξσηνηχπνπ, αιιά θαη ηνπ ηζηνξηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη θηινινγηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

έγηλε ε κεηάθξαζε». 
13

 Σζάθνο, 2004: 87 
14

 Νoonkester, 1990: 399 
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παξαινγηζκφ, ππεξ-νξζνινγηζκφ.
15

 Σα επίκαρα 

θεθάιαηα είλαη ηα ηειεπηαία ηνπ πξψηνπ ηφκνπ, 

ην 15 –πνπ δηαθφπηεη ηελ αθεγεκαηηθή 

ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ–
16

 θαη ην 16. Απνηεινχλ 

ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε 

ηεο πξψηκεο εθθιεζίαο –άλνδν θαη θαζηέξσζε 

ηνπ Υξηζηηαληζκνχ– θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ 

παξαθκή θαη ηελ πηψζε ηεο απηνθξαηνξίαο.
17

 

ηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξεη ν 

Κπξηάηαο,
18

 νη ζπδεηήζεηο πεξί Γίββσλνο 

άλνημαλ θαη έθιεηζαλ πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, γηα εζληθνχο ιφγνπο: ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ν ερζξφο ηνπ Βπδαληίνπ Γίββσλ 

κεηαηξάπεθε ζε ερζξφ ηνπ έζλνπο, δεδνκέλνπ 

φηη νη Βπδαληηλνί ζεσξήζεθαλ απφ ηελ 

ειιεληθή δηαλφεζε ν βαζηθφηεξνο ελδηάκεζνο 

θξίθνο κεηαμχ αξραίσλ θαη λέσλ Διιήλσλ, νη 

εγγπεηέο ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο. 

 

1. Χαπακηηπιζηικά ηος γιββυνικού ύθοςρ 

 

Ο Γίββσλ αλαδεηνχζε ζηελ θαιχηεξε 

ηζηνξηθή γξαθή ηε γισζζηθή θνκςφηεηα⸱ 

επγισηηία αθελφο, απιφηεηα θαη ζαθήλεηα 

αθεηέξνπ ζηελ ππεξεζία ηεο αιήζεηαο.
19

 Ζ 

ρξνλνινγηθή ηνπ αθξίβεηα θαη ε πξνζθφιιεζε 

ζηηο γξαπηέο πεγέο είλαη κλεκεηψδεηο: 

«αφξηζηεο θαη ακθίβνιεο κεηαθνξέο» («vague 

and doubtful metaphors») κπνξεί λα ρξεζη-

κνπνηνχληαη απφ ηνλ πνηεηή⸱ ν ηζηνξηθφο ζα 

                                                           
15

 Νoonkester, 1990: 409 
16

 Αλαθνξηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ θεθαιαίσλ θαηά 

ζεκαηηθή ελφηεηα, πβ.: «θαη ε θαηλνκεληθή παξακέιεζε 

ηεο Υξνλνινγηθήο ζεηξάο αληηζηαζκίδεηαη αζθαιψο απφ 

ηηο αλψηεξεο αμίεο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο επθξίλεηαο» 

[«and the seeming neglect of Chronological order is 

surely compensated by the superior merits of interest and 

perspicuity» (Gibbon, Miscellaneous works, 1. 169)]. 
17

 Ο J. M. Robertson ηα δεκνζίεπζε ππφ ηνλ ηίηιν Ο 

Γίββσλ γηα ηνλ Χξηζηηαληζκφ (Gibbon on Christianity, 

Λνλδίλν 1930) (Dillon-Smith, 1982: 482). 
18

 2002: 111, 124, 202 
19

 Dillon-Smith, 1982: 469, 470, 472. Πβ.: «Ζ αιήζεηα, ε 

γπκλή, αλεξπζξίαζηε αιήζεηα, ε πξψηε αξεηή ηεο πην 

ζνβαξήο ηζηνξίαο» [«Truth, naked, unblushing truth, the 

first virtue of more serious history» (Gibbon, 

Miscellaneous works, 1. 1)]. 

θεξδίζεη ηφζν ην ελδηαθέξνλ φζν θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ αλαγλψζηε παξνπζηάδνληαο 

ηελ πεξηγξαθή «αμηνκλεκφλεπησλ γεγνλφησλ» 

(«memorable events») «κε ηελ απιφηεηα ηεο 

αιήζεηαο» («with the simplicity of truth») (ΠΠ, 

xxvi). Σε ζεκαζία ηεο αιήζεηαο ηφληζε 

επαλεηιεκκέλσο, ελψ ην χθνο ηνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί κεγαινπξεπέο («“grand” and 

“majestic”»)
20

 θαη πνκπψδεο («pompous») κε 

ηελ έλλνηα ηνπ επηθνχ, κάιινλ, παξά ηνπ 

ζηνκθψδνπο.
21

 Δπίζεο, έρεη πεξηγξαθεί «σο 

αμηνπξεπέο ρσξίο επηηήδεπζε, θαη απέξηηην 

ρσξίο θνηλνηνπία».
22

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηξσλεία ηνπ, 

ελψ δηέπεηαη απφ κεηξηνπάζεηα θαη επηθχιαμε, 

ηζνξξνπία θαη δεχγε αληίζεζεο.
23

 Δπηιέγεη ηηο 

ιέμεηο θαη πιαηζηψλεη ηηο θξάζεηο κε ηε κέγηζηε 

πξνζνρή, πεηπραίλνληαο αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα 

ζηελ πξφδα ηνπ, ελψ ε γιψζζα ηνπ θαζίζηαηαη 

φρεκα γηα εζηθφ ζρνιηαζκφ θαη έθθξαζε 

γεληθψλ αιεζεηψλ:
24

 

                                                           
20

 βι. Ζayes, 1966: 371 
21

 Dillon-Smith, 1982:475. Πβ.: «Καλείο δελ ζα κπνξνχζε 

λα αξλεζεί φηη πνιιέο απφ ηηο δηαηππψζεηο ηνπ Γίββσλνο 

είλαη αμηνκλεκφλεπηεο˙ ιίγνη ζα αξλνχληαλ φηη ε πξφδα 

ηνπ έρεη κηα βέβαηε κεγαινπξεπή ή επηβιεηηθή θίλεζε 

ζαλ ην βάδηζκα ηεο ίδηαο ηεο ηζηνξίαο» (Dillon-Smith, 

1982: 480). 
22

 βι. Dillon-Smith, 1982: 479 
23

 Πβ., γηα παξάδεηγκα, ην ρσξίν (ζ. 63): «θαη ε κχεζε 

δηά ηνπ αίκαηνο αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα πην αθίλδπλε 

κχεζε δηά ηνπ χδαηνο. Ζ ππφζρεζε ζείαο εχλνηαο, αληί λα 

πεξηνξηζηεί, κεξηθψο, ζηνπο απνγφλνπο ηνπ Αβξαάκ, 

πξνηάζεθε θαζνιηθψο ζηνλ ειεχζεξν θαη ζηνλ δνχιν, 

ζηνλ Έιιελα θαη ζηνλ βάξβαξν, ζηνλ Ηνπδαίν θαη ζηνλ 

Δζληθφ.» («and to the initiation of blood, was substituted a 

more harmless initiation of water. The promise of divine 

favour, instead of being partially confined to the posterity 

of Abraham, was universally proposed to the freeman and 

the slave, to the Greek and to the barbarian, to the Jew 

and to the Gentile.», ζ. 23)  
24

 Dillon-Smith, 1982: 473-4. Πβ. «Yπήξμε πάληνηε 

ηαθηηθή κνπ λα ξίρλσ κηα κεγάιε παξάγξαθν ζε έλα κφλν 

θαινχπη, λα ηε δνθηκάδσ κε ην απηί κνπ, λα ηελ απνζέησ 

ζηε κλήκε κνπ, αιιά λα αλαζηέιισ ηε δξάζε ηεο πέλαο 

έσο φηνπ είρα δψζεη ηελ ηειηθή ζηηιπλφηεηα ζην έξγν 

κνπ.» [«It has always been my practice to cast a long 

paragraph in a single mould, to try it by my ear, to deposit 

it in my memory, but to suspend the action of the pen till I 

had given the last polish to my work.» (Gibbon, 

Miscellaneous Works, 1. 153)]. 
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and as the paths of error are various and 

infinite, the Gnostics were imperceptibly divided 

into more than fifty particular sects… 

θαη θαζψο νη αηξαπνί ηνπ ιάζνπο είλαη 

πνηθίιεο θαη άπεηξεο, νη Γλσζηηθνί δηαηξέζεθαλ 

αλεπαηζζήησο ζε πεξηζζφηεξεο απφ πελήληα 

ηδηαίηεξεο ζρηζκαηηθέο νκάδεο… 
 

The desire of perfection became the 

ruling passion of their soul; and it is well 

known, that while reason embraces a cold 

mediocrity, our passions hurry us, with rapid 

violence, over the space which lies between the 

most opposite extremes. 

Η επηζπκία ηειεηφηεηαο θαηέζηε ην 

θπξίαξρν πάζνο ηεο ςπρήο ηνπο⸱ θαη είλαη 

επξέσο γλσζηφ φηη ελψ ε ινγηθή αζπάδεηαη κηα 

ςπρξή κεηξηφηεηα, ηα πάζε καο καο σζνχλ, κε 

νξκεηηθή ζθνδξφηεηα, ζηελ ππέξβαζε ηνπ ρψξνπ 

πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ πιένλ αληίζεησλ 

άθξσλ. 
 

Οη γεληθέο δειψζεηο πεξηιακβάλνπλ 

θάπνηε αιιαγή ζηνλ ελεζηψηα ρξφλν, 

πξνζδίδνληαο κηα άρξνλε ηδηφηεηα ζηελ 

αιήζεηα πνπ εθθξάδεηαη. Δλαιιαθηηθή κνξθή 

έθθξαζεο γηα απφδνζε εζηθήο ζέζεο θαη 

κεγαιχηεξνπ βαζκνχ θαζνιηθφηεηαο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο είλαη ε 

ακεζφηεηα ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ ή ε ζχλδεζε 

ζπγγξαθέα θαη αλαγλψζηε ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξψην πιεζπ-

ληηθφ πξφζσπν:
25

 
 

In the course of this important, though 

perhaps tedious, inquiry, I have attempted to 

display the secondary causes which so 

efficaciously assisted the truth of the Christian 

religion.  

ηελ πνξεία απηήο ηεο ζεκαληηθήο, αλ θαη 

πηζαλψο αληαξήο, έξεπλαο, επηρείξεζα λα 

εθζέζσ ηηο δεπηεξεχνπζεο αηηίεο πνπ ηφζν 

                                                           
25

 Πβ. Dillon-Smith, 1982: 497-9 

απνηειεζκαηηθά βνήζεζαλ ηελ αιήζεηα ηεο 

Χξηζηηαληθήο ζξεζθείαο. 
 

We have already seen how various, how 

loose, and how uncertain were the religious 

sentiments of Polytheists.  

Έρνπκε ήδε δεη πφζν πνηθίια, πφζν 

ραιαξά θαη πφζν αβέβαηα ήηαλ ηα ζξεζθεπηηθά 

(ζπλ)αηζζήκαηα ησλ Πνιπζετζηψλ. 
 

Αλαθνξηθά κε ηηο ιεμηθέο επηινγέο γηα 

εζηθέο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο, ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη ηα επίζεηα holy (άγηνο, ηεξφο) θαη pious 

(επζεβήο, επιαβήο), just (δίθαηνο, πξέπσλ, 

νξζφο) θαη ηα παξάγσγά ηνπ (unjust, justly, 

unjustly), worthy (άμηνο, έληηκνο), unworthy 

(αλάμηνο, επηειήο), αιιά θαη ηα ξήκαηα εζηθήο 

θξίζεο deplore (ζξελψ, ειεεηλνινγψ), deserve 

(αμίδσ, δηθαηνχκαη) θαη disgrace (αηηκάδσ, 

ληξνπηάδσ).
26

 Ο ηζηνξηθφο επαηλεί ή κέκθεηαη 

πξάμεηο θαη θίλεηξα κε φξνπο φπσο:
27

 condemn/ 

condemnation (θαηαδηθάδσ/ θαηαδίθε), degene-

rated (εθθπιηζκέλνο), corrupt/ corruption/ cor-

rupted (δηαθζείξσ/ δηαθζνξά/ δηεθζαξκέλνο), 

abuse (θαηαρξψκαη/ θαηάρξεζε), decay (παξα-

θκή, θζνξά, απνζχλζεζε), contagion (κφιπλζε, 

κεηαδνηηθή αζζέλεηα):  
 

He must discover the inevitable mixture 

of error and corruption, which she contracted in 

long residence upon earth, among a weak and 

degenerate race of beings. 

Πξέπεη λα αλαθαιχςεη ηελ αλαπφθεπθηε 

κίμε ιάζνπο θαη δηαθζνξάο, απφ ηελ νπνία απηή 

πξνζβιήζεθε θαηά ηε καθξά παξακνλή επί ηεο 

γεο, ελ κέζσ ελφο αδχλακνπ θαη εθθπιηζκέλνπ 

γέλνπο φλησλ. 
 

But as long as the contributions of the 

Christian people were free and unconstrained, 

the abuse of their confidence could not be very 

frequent.  

                                                           
26

 Πβ. Dillon-Smith, 1982: 536-43 
27

 Πβ. Dillon-Smith, 1982: 515, 544-552 
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Αιιά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εηζθνξέο 

ηνπ Χξηζηηαληθνχ ιανχ ήηαλ ειεχζεξεο θαη 

απεξηφξηζηεο, ε θαηάρξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

δελ κπνξνχζε λα είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν. 
 

While that great body was invaded by 

open violence, or undermined by slow decay… 

Μνινλφηη ζ’ απηφ ην ζπνπδαίν ζψκα 

εηζέβαιε αλνηρηά ε βία, ή ην ππνλφκεπζε ε αξγή 

απνζχλζεζε… 
 

The contagion of these sceptical writings 

had been diffused far beyond the number of 

their readers. 

Η κεηαδνηηθή αζζέλεηα απηψλ ησλ 

ζθεπηηθηζηηθψλ γξαπηψλ είρε δηαδνζεί θαηά πνιχ 

πέξαλ ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. 
 

Οη εηπκεγνξίεο ηνπ ζπρλά δηαηππψλνληαη 

κε εθθξάζεηο φπσο: «in contradiction to every 

known principle of the human mind» («ζε 

αληίζεζε κε θάζε γλσζηή αξρή ηνπ αλζξψπηλνπ 

λνπ») ή «The condemnation of the wisest and 

most virtuous of the Pagans, on account of their 

ignorance or disbelief of the divine truth, seems 

to offend the reason and humanity of the present 

age.» («Ζ θαηαδίθε ησλ ζνθφηεξσλ θαη πιένλ 

ελάξεησλ Παγαληζηψλ, ιφγσ ηεο άγλνηαο ή ηεο 

δπζπηζηίαο ηνπο σο πξνο ηε ζετθή αιήζεηα, 

θαίλεηαη λα πξνζβάιιεη ηε ινγηθή θαη ηνλ 

αλζξσπηζκφ ηνπ παξφληνο αηψλνο.»). 

Δπί ηε βάζεη ηζηνξηθψλ απνδείμεσλ θαη 

ηεο γλψζεο ηνπ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, ν 

θηιφζνθνο-ηζηνξηθφο κεηαθέξεη ζηνλ αλαγλψ-

ζηε, κε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, ηηο αβεβαηφηεηεο θαη ηηο ππνςίεο ηνπ 

γηα ηε ζρέζε θαίλεζζαη θαη είλαη θαη ηελ 

ακθηζεκία ησλ θηλήηξσλ:
28

 
 

vainly aspiring to imitate the perfection of 

angels, they disdained, or they affected to 

disdain, every earthly and corporeal delight.  

                                                           
28

 Πβ. Dillon-Smith, 1982: 521-2 

καηαίσο θηινδνμψληαο λα κηκεζνχλ ηελ 

ηειεηφηεηα ησλ αγγέισλ, πεξηθξνλνχζαλ, ή 

πξνζπνηνχληαλ φηη πεξηθξνλνχλ, θάζε επίγεηα 

θαη ζσκαηηθή απφιαπζε. 
 

The bishops… were sensible of the 

importance of these prerogatives, and covering 

their ambition with the fair pretence of the love 

of order… 

Οη επίζθνπνη… αληηιακβάλνληαλ ηε ζεκα-

ζία απηψλ ησλ πξνλνκίσλ, θαη θαιχπηνληαο ηε 

θηινδνμία ηνπο κε ηελ ακπδξή πξνζπνίεζε ηεο 

αγάπεο γηα ηελ ηάμε… 
 

On public occasions the philosophic part 

of mankind affected to treat with respect and 

decency the religious institutions of their 

country; but their secret contempt penetrated 

through the thin and awkward disguise… 

ε δεκφζηεο πεξηζηάζεηο ην θηινζνθηθφ 

ηκήκα ηεο αλζξσπφηεηαο πξνζπνηείην φηη 

κεηαρεηξηδφηαλ κε ζεβαζκφ θαη εππξέπεηα ηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο ζεζκνχο ηεο ρψξαο ηνπ⸱ ε 

κπζηηθή ηνπ πεξηθξφλεζε, φκσο, εηζέδπε κέζσ 

ηεο ιεπηήο θαη αδέμηαο ζπγθάιπςεο… 
 

Αγαπεκέλα επηξξήκαηα ηνπ Γηαθσηηζηή 

θαίλεηαη λα είλαη ηα faintly (ακπδξά), insensibly 

(αδηνξάησο) θαη imperceptibly (αλεπαηζζήησο), 

θέξλνληαο ζηνλ λνπ ζηίρνπο ηνπ Αιεμαλδξηλνχ 

ινγίνπ θαη κειεηεηή ηεο γηββσληθήο ηζηνξίαο, 

Κ. Π. Καβάθε.
29

 
 

The prelates of the third century 

imperceptibly changed the language of 

exhortation into that of command… 

                                                           
29

 «Aλεπαηζζήησο κ’ έθιεηζαλ απφ ηνλ θφζκνλ έμσ» 

(Σείρε), «ζρεδφλ αλεπαηζζήησο ηνλ βίνλ ζπκπιεξνχζα» 

(Δθφκηζα εηο ηελ Σέρλε). [Βι. ζρεηηθά: G. P. Savidis, 

«Cavafy, Gibbon and Byzantium» (1966). ην Μηθξά 

θαβαθηθά, Α΄, Δξκήο, 1985˙ Diana Haas, «Cavafy’s 

Reading Notes νn Gibbon’s Decline and Fall», Folia 

Neohellenica, (Αmsterdam), IV, 1982, 25-96˙ Μηράιεο 

Πεξίδεο, Ο βίνο θαη ην έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε, 

Ίθαξνο, Αζήλα, 1948]. 
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Οη ηεξάξρεο ηνπ ηξίηνπ αηψλα αλεπαη-

ζζήησο κεηέβαιαλ ηε γιψζζα ηεο πξνηξνπήο ζε 

εθείλε ηεο εληνιήο… 
 

Their faith was insensibly fortified and 

enlarged  

Η πίζηε ηνπο εληζρχζεθε θαη επεθηάζεθε 

αδηνξάησο 
 

When Christianity appeared in the world, 

even these faint and imperfect impressions had 

lost much of their original power. 

Όηαλ ν Χξηζηηαληζκφο εκθαλίζηεθε ζηνλ 

θφζκν, αθφκε θαη απηέο νη ακπδξέο θαη αηειείο 

εληππψζεηο είραλ απνιέζεη πνιιή απφ ηελ αξρηθή 

ηνπο δχλακε. 
 

Τπάξρνπλ, ηέινο, ειάρηζηνη αξρατζκνί 

ζηε γιψζζα, φπσο: shewn (shown), aeras (eras), 

extasy (ecstasy), oeconomy (economy), foede-

rative (federative), expence(s)/at the expence 

(expense), inlisted (enlisted).
30

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε κεηαθξα-

ζενινγηθή πξνζέγγηζε εθθηλεί απφ ηα βαζηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ πξσηνηχπνπ, ελψ ην χθνο ηνπ 

ζπγγξαθέα θαζνξίδεη ηηο κεηαθξαζηηθέο επηιν-

γέο θαη ηελ θαηαιιειφηεξε, θαηά ην δπλαηφλ, 

γισζζηθή δηαηχπσζε, ψζηε λα κελ ππάξμεη 

πθνινγηθή αιινίσζε,
31

 πξνζζήθε, δειαδή, 

αηζζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ ππάξρνπλ 

ζε απηφ. Δθ ησλ σλ νπθ άλεπ θξηηήξην 

θαηαιιειφηεηαο απνηέιεζε ε αληαπφθξηζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αλαγλψζηε, θαη ην ζχγρξνλν 

                                                           
30

 Όια ηα παξαδείγκαηα ηεο ελφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην 

θεθάιαην 15. 
31

 Πβ. Παπαδφπνπινο, 1984: 21, 25, 26. Δπίζεο, Connolly 

(1998β: 5): «Δμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

εξκελεία ελφο θεηκέλνπ πξνο κεηάθξαζε είλαη θαη ε 

πθνινγηθή ηνπ αλάιπζε, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεσο απνθάζεσλ ζην κηθξν-επίπεδν. Σν χθνο απνηειεί 

έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε ινγνηερληθή 

κεηάθξαζε απφ άιια είδε κεηάθξαζεο». 

[http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/history/Anakoinos

eis_Eisigiseis2/History_8.htm, ζει. 9] 

γισζζηθφ αίζζεκα ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ,
32

 ψζηε 

λα θαηαζηεί ην αιιφηξην θαη απξφζηην πξνζηηφ 

θαη νηθείν. 

 

2. Μεηαθπαζεολογικόρ ζσολιαζμόρ – 

Παπαδείγμαηα 

 

Ζ κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη 

ζε κηα ζεηξά απνθάζεσλ θαη δηαηζζήζεσλ.
33

 Ζ 

πξνθείκελε κεηάθξαζε είλαη δηαγισζζηθή, 

θαζψο «ην αξρηθφ γξαπηφ θείκελν (θείκελν-

πεγή), πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή θπζηθή 

γιψζζα (γιψζζα-πεγή)», κεηαηξέπεηαη «ζε έλα 

γξαπηφ θείκελν (θείκελν-ζηφρν) ζε κηα άιιε 

θπζηθή γιψζζα (γιψζζα-ζηφρν)».
34

 Ζ κεηά-

θξαζε απφ ηελ μέλε γιψζζα πξνο ηε κεηξηθή 

ελέρεη κηθξφηεξε δπζθνιία απφ ηελ αληίζηξνθε 

κεηάθξαζε. Σν ελ ιφγσ θείκελν-πεγή, πνπ 

απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, δηαπλέεηαη απφ ηδηαίηεξν δπλακηζκφ 

θαη πθνινγηθά ραξαθηεξηζκέλε δνκή. 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ θαηεβιήζε απφ ηε 

γξάθνπζα ήηαλ, αθνχ θαηαλνήζεη ην λφεκα πνπ 

επηζπκεί λα κεηαδψζεη ν ζπγγξαθέαο, λα 

παξακείλεη φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζε απηφλ, 

αλαδεκηνπξγψληαο ην χθνο ηνπ ρσξίο λα 

αδηθήζεη –εη δπλαηφλ– ηε κεγαινπξέπεηα ηεο 

γιψζζαο ηνπ. Δξγαδφκελε ζην θάζκα ηνπ 

πφινπ ηεο πηζηφηεηαο ζηε κνξθή θαη ηνπ πφινπ 

ηεο πηζηφηεηαο ζην πεξηερφκελν,
35

 πξνζπάζεζε 

                                                           
32

 Πβ. Καθξηδήο (1936
1
, 1984

6
: 4, 8, 15)· Παπαδφπνπινο 

(1984: 23, 26). Δπίζεο, ν Connolly (1998: 17) 

επηζεκαίλεη ζρεηηθά: «ε κεηάθξαζε, θαη εηδηθφηεξα ε 

κεηάθξαζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

εξκελεία θαη δεκηνπξγία καδί, άξα νη δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ νη νπνίεο ελέρνληαη ζ’ απηήλ είλαη δχν εηδψλ: 

α. κεηαμχ ησλ πηζαλψλ εξκελεηψλ ηνπ “λνήκαηνο” ελφο 

θεηκέλνπ, θαη β. κεηαμχ ησλ ηξφπσλ έθθξαζεο απηνχ ηνπ 

“λνήκαηνο” ζηε γιψζζα-ζηφρν”». Πβ. Eco (1997: 486, 

φπ. αλαθ. ζην Σζάθνο, 2004: 90): «To δεηνχκελν είλαη λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο εθθξάζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην πλεχκα κηαο γιψζζαο-πεγή θαη λα 

εθεχξνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή παξάθξαζε πνπ λα ζέβεηαη 

ην πλεχκα ηεο γιψζζαο-ζηφρνο». 
33

 Πβ. Κφλνιη, 2012: 17 
34

 Munday, 2002: 24 
35

 Αλαδηαηππψζεηο ησλ φξσλ «ιέμε πξνο ιέμε» θαη 

«έλλνηα πξνο έλλνηα» (Munday, 2002: 55-6) 

http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/history/Anakoinoseis_Eisigiseis2/History_8.htm
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/history/Anakoinoseis_Eisigiseis2/History_8.htm
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λα απνθχγεη αζπλήζηζηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο 

θαη αδεμηφηεηεο, απνθιίλνληαο απφ ηελ 

θπξηνιεθηηθή κεηάθξαζε φπνηε ην απαηηνχζαλ 

ε απφδνζε ηνπ λνήκαηνο θαη ε επρέξεηα ηεο 

ζχλζεζεο. 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζην 

κεηαθξαζηηθφ επίηεπγκα ζπλαξηψληαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο κεηαθξαζηκφηεηαο, ε νπνία πεξηγξά-

θεη «ηελ ελδηάζεηε δπλαηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ λα 

πξνζθέξεηαη ζηε κεηάθξαζε», θαη ε νπνία 

δηαρσξίδεηαη απφ ην δπζκεηάθξαζην ελφο 

έξγνπ, ηνλ ζπληειεζηή ηεο κεηαθξαζηηθήο ηνπ 

δπζθνιίαο, πνπ «δελ είλαη παξά έλαο θαη κφλνλ 

παξάγνληαο ηεο κεηαθξαζηκφηεηαο»:
36

 «ε κεηα-

θξαζηκφηεο είλαη... ε πηζαλφηεηα λα ζπληειε-

ζζεί ε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία... ελφο θεηκέ-

λνπ»· «ην δπζκεηάθξαζην αλάγεηαη ζε εηδνπνηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ».  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

θαη ράξηλ παξαδείγκαηνο, αθνινπζεί ε παξνπ-

ζίαζε ρσξίσλ ηνπ θεηκέλνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα 

αλαγλψξηζεο δπζθφισο πξνζβάζηκσλ θεηκελη-

θψλ παξαγφλησλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο πνπ 

πξναπαηηεί ην θείκελν-πεγή. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφλ, παξαηίζεληαη επηθνπξηθά ηα αληίζηνηρα 

απνζπάζκαηα απφ ηελ ππάξρνπζα κεηάθξαζε 

πνπ θπθινθνξεί,
37

 ε νπνία αμηνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή λένπ κεηαθξαζηηθνχ έξγνπ, πξφηαζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη εξκελεπηηθψλ απφ-

ςεσλ.
38

 Δμάιινπ, νη πνηθίιεο κεηαθξαζηηθέο 

εθδνρέο κπνξνχλ «λα βνεζήζνπλ... ζηελ πξνζ-

ιεςε ηνπ λνήκαηνο, θπξίσο ζε δπζλφεηα ή 

                                                           
36

 Σζνχηζνπξα, 1997: 131, 137 
37

 ε πνιπηνληθφ ζχζηεκα γξαθήο. ΓΙΒΒΩΝ. Ιζηνξία ηεο 

Παξαθκήο θαη Πηψζεσο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Σφκνο Β1΄(285 κ.Υ.-313 κ.Υ.). Απφ ηνλ Γηνθιεηηαλφ θαη 

ηηο δηψμεηο κέρξη ηνλ Κσλζηαληίλν θαη ηελ απφθαζί ηνπ λα 

θηίζε κία λέα Πξσηεχνπζα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο: 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιη. Μηθξ.: Γηνλχζηνο Υαηδφπνπινο, 

επηκ.: Βιαδίκεξνο Φηαθήο. Αζήλα: Eurobooks, 2012. Ζ 

κεηάθξαζε ησλ ηφκσλ Α΄ (2003) θαη Γ΄ (2005) ζηα 

ειιεληθά έγηλε απφ ηνλ Αξγχξε Παπαβαζηιείνπ 

(«Διεχζεξε θέςηο»). Δπίζεο, ζηα ειιεληθά κεηαθξά-

ζηεθε θαη εθδφζεθε δίγισζζν ην 28
ν
 θεθάιαην: Μηθξ.: 

Αθξνδίηε Θενδσξαθάθνπ, επηκ. ζεηξάο: Γεκήηξεο 

Αιεμάθεο. Αζήλα: Γαβξηειίδεο, 2001. 
38

 Σζνχηζνπξα, 1997: 95-6 

δπζαλαγλψζηκα απνζπάζκαηα.»
39

 Ζ ελδεηθηηθή 

αληηπαξαβνιή θσηίδεη ηηο επηινγέο πνπ 

αθνινπζεί ν θάζε κεηαθξαζηήο, ηη επηηπγράλεη 

κε ηελ εθάζηνηε πξνθξηζείζα κεηαθξαζηηθή 

επηινγή, θαη ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ βάζεηο. Ζ 

παξάιιειε παξάζεζε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ ελ 

πξνθεηκέλσ –ε πξψηε εγγχο ζην πξσηφηππν, ε 

δεχηεξε ειεχζεξε αλαδεκηνπξγία– αλαδεηθλχεη 

αθελφο φηη ε κεηάθξαζε απνηειεί θαη εξκελεία, 

αθεηέξνπ φηη ζπλδέεηαη κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν γξάθηεθε. 

 

Παπαθέμαηα 

 

• ζ. 20, ζεηξέο 3-4 

While that great body was invaded by 

open violence, or undermined by slow decay 
 

Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ν 

κεηαθξαζηήο ζηε δηάζεζή ηνπ είλαη ε θαηά ιέμε 

κεηάθξαζε.
40

 Ζ «πηζηφηεηα» ζην πξσηφηππν 

θείκελν ζα νδεγνχζε ζηελ επηινγή: «Μνινλφηη 

απηφ ην ζπνπδαίν ζψκα θαηαπαηήζεθε απφ 

αλνηρηή βία, ή ππνλνκεχηεθε απφ αξγή 

απνζχλζεζε». Μηα ελαιιαθηηθή σο δεισηηθή 

εξκελείαο ζα ήηαλ: «Μνινλφηη ζηε ζπνπδαία 

απηή απηνθξαηνξία εηζέβαιε αλνηρηά ε βία, ή 

ππνλνκεχηεθε απφ αξγή απνζχλζεζε». Πξνηη-

κφηεξε σο πξνο ην κεηαθξαζηηθφ απνηέιεζκα 

ζεσξήζεθε ε ηειηθή επηινγή: «Μνινλφηη ζ’ 

απηφ ην ζπνπδαίν ζψκα εηζέβαιε αλνηρηά ε βία, 

ή ην ππνλφκεπζε ε αξγή απνζχλζεζε». 

[«Δλψ ην ηεξάζηην θξάηνο εδέρεην βίαηα 

πιήγκαηα θαη ηα ζεκέιηά ηνπ ππελνκεχνλην απφ 

ηελ αξγή απνζχλζεζη»] 
 

• ζ. 21, ζεηξέο 6-7 

The union and discipline of the Christian 

republic, which gradually formed an 

independent and increasing state in the heart of 

the Roman empire. 
 

                                                           
39

 Σζάθνο, 2004: 94 
40

 Πβ. Μηραειίδνπ, 2012: 93 
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Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «state» νδήγεζε ζε 

πεξηθξαζηηθή – εξκελεπηηθή κεηαθξαζηηθή επη-

ινγή: «Σελ έλσζε θαη ην ζχζηεκα θαλφλσλ ηνπ 

Υξηζηηαληθνχ πνιηηεχκαηνο, ην νπνίν ζπγθξφ-

ηεζε βαζκηαίσο έλαλ αλεμάξηεην θαη αλαπηπζ-

ζφκελν νξγαληζκφ κε δηθή ηνπ εμνπζία ζηελ 

θαξδηά ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο.» Ζ 

θξάζε «Σελ έλσζε θαη ην ζχζηεκα θαλφλσλ» 

πξνθξίζεθε έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο «Σν 

ελσηηθφ πλεχκα θαη ηελ πεηζαξρία». 

[«Σελ ελφηεηα θαη ηελ πεηζαξρία ησλ 

Υξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ, νη νπνίεο πξννδεπ-

ηηθά εδεκηνχξγεζαλ κία αλεμάξηεηε θαη απμα-

λφκελε νληφηεηα ζηελ θαξδηά ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο.»] 
 

• ζ. 23, ζεηξέο 10-14 

From the beginning of the world, an 

uninterrupted series of predictions had 

announced and prepared the long expected 

coming of the Messiah, who, in compliance with 

the gross apprehensions of the Jews, had been 

more frequently represented under the 

character of a King and Conqueror, than under 

that of a Prophet, a Martyr, and the Son of God.  
 

Μηα απφ ηηο πξψηεο απνδφζεηο ήηαλ: 

«Απφ ηεο ελάξμεσο ηνπ θφζκνπ, κηα αδηάιεηπηε 

ζεηξά πξνβιέςεσλ είραλ αλαγγείιεη θαη 

πξνπαξαζθεπάζεη ηελ επί καθξφλ αλακελφκελε 

έιεπζε ηνπ Μεζζία, ν νπνίνο, ζπκθψλσο πξνο 

ηηο ρνλδξηθέο/ ζπλνιηθέο αλεζπρίεο ησλ Ηνπδαί-

σλ, είρε ζπρλφηεξα απεηθνληζηεί ππφ ηνλ 

ραξαθηήξα Βαζηιέσο θαη Καηαθηεηή, παξά 

ελφο Πξνθήηε, ελφο Μάξηπξα θαη ηνπ Τηνχ ηνπ 

Θενχ.» ην επηιεγκέλν απφζπαζκα ε 

κεηαθξαζηηθή δπζθνιία έγθεηηαη ζην επίζεην 

«gross», ην νπνίν ερεί αθχζηθα αλ κεηαθξαζηεί 

«ρνλδξηθέο» (ή «ζπλνιηθέο»). Σν δπζκεηά-

θξαζην νδήγεζε ζηελ εξκελεπηηθή ιχζε 

«ειιείςεη θαιιηεξγείαο», θαη νη αλαζεσξήζεηο 

ζηελ ηειηθή εθδνρή: «Απφ θαηαβνιήο θφζκνπ, 

κηα αδηάιεηπηε ζεηξά πξνβιέςεσλ είρε 

αλαγγείιεη θαη πξνεηνηκάζεη ηελ επί καθξφλ 

αλακελφκελε έιεπζε ηνπ Μεζζία, ν νπνίνο, 

ζπκθψλσο πξνο ηνπο –ειιείςεη θαιιηεξγείαο– 

θφβνπο ησλ Ηνπδαίσλ, είρε ζπρλφηεξα απεη-

θνληζηεί κε ηελ πξνζσπηθφηεηα Βαζηιέσο θαη 

Καηαθηεηή, παξά κε εθείλε Πξνθήηε, Μάξηπξα 

θαη ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ.» 

[«Απφ ηελ αξρή ηνπ θφζκνπ, κία 

αδηάθνπε ζεηξά πξνθεηεηψλ είρε αλαγγείιεη θαη 

πξνεηνηκάζεη ηελ επί καθξφ αλακελφκελε άθημη 

ηνπ Μεζζία, ν νπνίνο, γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

επηζπκίεο ησλ Ηνπδαίσλ, παξνπζηάδεην πην 

ζπρλά σο Βαζηιέαο θαη Καηαθηεηήο, θαη φρη σο 

Πξνθήηεο, Μάξηπξαο, ή γηνο ηνπ Θενχ.»] 
 

• ζ. 35-36: ζεηξέο 1-3 

The real or imaginary prodigies, of which 

they so frequently conceived themselves to be 

the objects, the instruments, or the spectators, 

very happily disposed them to adopt with the 

same ease, but with far greater justice, the 

authentic wonders of the evangelic history; 
 

Πξνθεηκέλνπ αθελφο λα θαηαζηεί ε 

κεηάθξαζε νηθεία θαη θπζηθή ζηα ειιεληθά, 

ψζηε λα κελ πξνθαιεί ηελ εληχπσζε φηη είλαη 

αζπλήζηζηε, αθεηέξνπ λα κελ ππάξμεη 

παξεξκελεία, ν κεηαθξαζηήο παξεκβαίλεη ζηε 

ζεηξά ησλ ιέμεσλ: «Σα πξαγκαηηθά ή 

θαληαζηηθά ζαχκαηα, ησλ νπνίσλ ηα 

αληηθείκελα, ηα φξγαλα ή νη ζεαηέο ζπιιάκβα-

λαλ ηφζν ζπρλά λα είλαη ν εαπηφο ηνπο, ηνπο 

δηέζεηαλ πνιχ επράξηζηα ψζηε λα απνδερηνχλ 

κε ηελ ίδηα επθνιία, αιιά πνιχ πην δηθαην-

ινγεκέλα, ηα απζεληηθά ζαχκαηα ηεο επαγγε-

ιηθήο ηζηνξίαο⸱». 
 

[«Σα αιεζηλά ή θαληαζηηθά ζαχκαηα, 

ησλ νπνίσλ ηφζν ζπρλά ελφκηδαλ πσο ήηαλ ην 

αληηθείκελν, ην φξγαλν, ή νη ζεαηέο, ηνπο 

πξνδηέζεζαλ επλντθά γηα ηελ πηνζέηεζη κε ηελ 

ίδηα επρέξεηα, αιιά κε πςειφηεξν βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο, ησλ απζεληηθψλ ζαπκάησλ ηεο 

επαγγειηθήο ηζηνξίαο⸱»] 
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• ζ. 55, ζεηξέο 23-25 

…and, in the reign of Diocletian, the 

palace, the courts of justice, and even the army, 

concealed a multitude of Christians, who 

endeavoured to reconcile the interests of the 

present, with those of a future, life. 
 

Ζ ζηίμε ζηνλ Γίββσλα είλαη ραξαθηε-

ξηζηηθή. ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ε χπαξμε ησλ 

θνκκάησλ πξνζδηνξίδεη ηε κεηάθξαζε ηνπ 

«present»: «θαη, ζηε βαζηιεία ηνπ Γηνθιεηηα-

λνχ, ην παιάηη, ηα δηθαζηήξηα, (θαη) αθφκε θαη 

ν ζηξαηφο, έθξπβαλ πιήζνο Υξηζηηαλψλ, νη 

νπνίνη πάζρηδαλ λα ζπκθηιηψζνπλ ηα ζπκθέξν-

ληα ηεο παξνχζαο κε εθείλα ηεο κέιινπζαο 

δσήο.». Παξφκνηα είλαη ε ρξήζε θαη ε ζέζε ησλ 

θνκκάησλ ζηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 
 

[«θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ 

Γηνθιεηηαλνχ, ηα αλάθηνξα, ηα δηθαζηήξηα, θαη 

αθφκε θαη ν ζηξαηφο έθξπβαλ έλα πιήζνο 

Υξηζηηαλψλ, πνπ πξνζπαζνχζαλ λα ζπκβηβά-

ζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ παξφληνο κε απηά ηεο 

κέιινπζαο δσήο»] 
 

• ζ. 21, ζεηξέο απφ ηέινο 13-15 

The current of zeal and devotion, as it 

was contracted into a narrow channel, ran with 

the strength, and sometimes with the fury, of a 

torrent. 
 

«Σν ξεχκα δήινπ θαη αθνζίσζεο, θαζψο 

δηνρεηεπφηαλ ζε έλα ζηελφ θαλάιη, έηξερε κε 

ηελ ηζρχ, θαη ελίνηε κε ηε καλία, ρεηκάξξνπ.» 
 

[«To δε ξεχκα πνπ εδεκηνπξγνχζαλ ν 

θαλαηηζκφο θαη ε αθνζίσζηο ζηελ ζξεζθεία 

ηνπο, εθπινχζε ζε έλα ζηελφ απιάθη, πνπ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεηεηξέπνλην ζε άγξην 

ρείκαξξν»] 
 

• ζ. 29, ζεηξέο απφ ηέινο 9-11 

With this favourable prepossession they 

summoned to their aid the science, or rather the 

language, of Metaphysics. 

 

«Με απηή ηελ επλντθή πξνδηάζεζε 

θάιεζαλ ηελ επηζηήκε λα ηνπο ζπλδξάκεη, ή 

κάιινλ ηε γιψζζα, ηεο Μεηαθπζηθήο.» 
 

[«Bαζηδφκελνη ζ’ απηήλ ηελ επλντθή 

αξρή εθάιεζαλ ζε βνήζεηα ηελ επηζηήκε, ή 

κάιινλ ηελ γιψζζα, ηεο κεηαθπζηθήο»] 
 

Χο θιείζηκν ηεο παξνπζίαζεο παξαδεηγ-

κάησλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, επηιέρζε-

θε έλα εθηελέζηεξν παξάζεκα πνπ ζπληζηά 

κεηαθξαζηηθή πξφθιεζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειφ βαζκφ κεηαθξαζηηθήο δπζθνιίαο, θαη 

ζην νπνίν θαηεβιήζε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα 

κελ πξνδνζεί ε νκνξθηά ηεο γιψζζαο θαη ην 

πςειφ χθνο ηνπ ινγίνπ: 
 

• ζ. 26, ζεηξέο 4-13 

The Mosaic account of the creation and 

fall of man was treated with profane derision by 

the Gnostics, who would not listen with patience 

to the repose of the Deity after six days labour, 

to the rib of Adam, the garden of Eden, the trees 

of life and of knowledge, the speaking serpent, 

the forbidden fruit, and the condemnation 

pronounced against human kind for the venial 

offence of their first progenitors. The God of 

Israel was impiously represented by the 

Gnostics, as a being liable to passion and to 

error, capricious in his favour, implacable in 

his resentment, meanly jealous of his 

superstitious worship, and confining his partial 

providence to a single people, and to this 

transitory life. In such a character they could 

discover none of the features of the wise and 

omnipotent father of the universe. 
 

«Ζ Μσζατθή πεξηγξαθή ηεο δεκηνπξγίαο 

θαη ηεο πηψζεο ηνπ αλζξψπνπ αληηκεησπίζηεθε 

κε βέβειo εκπαηγκφ απφ ηνπο Γλσζηηθνχο, νη 

νπνίνη δελ άθνπγαλ κε ππνκνλή πεξί ηεο 

αλάπαπζεο ηεο Θεφηεηαο έπεηηα απφ έμη εκέξεο 

εξγαζίαο, πεξί ηνπ πιεπξνχ ηνπ Αδάκ, ηνπ 

θήπνπ ηεο Δδέκ, ησλ δέλδξσλ ηεο δσήο θαη ηεο 

γλψζεο, ηνπ νκηινχληνο φθεσο, ηνπ απαγνξεπ-
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κέλνπ θαξπνχ, θαη ηεο θαηαδίθεο πνπ 

απεγγέιζε ελαληίνλ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο γηα 

ην αθέζηκν ακάξηεκα ησλ πξψησλ πξνγφλσλ 

ηνπ. Ο Θεφο ηνπ Ηζξαήι παξνπζηαδφηαλ αζεβψο 

απφ ηνπο Γλσζηηθνχο σο έλα νλ πνπ ππφθεηηαη 

ζε πάζνο θαη ιάζνο, ηδηφηξνπν σο πξνο ηελ 

εχλνηά ηνπ, αδπζψπεην σο πξνο ηε κλεζηθαθία 

ηνπ, ππεξαζπηδφκελν κηθξνπξεπψο θαη δειν-

ηχπσο ηε δεηζηδαίκνλα ιαηξεία ηνπ, θαη πεξηνξί-

δνλ ηε κεξνιεπηηθή ηνπ πξφλνηα ζε έλαλ θαη 

κφλν ιαφ, θαη ζε απηφλ ηνλ εθήκεξν βίν. ε κηα 

ηέηνηα πξνζσπηθφηεηα δελ κπνξνχζαλ λα 

αλαθαιχςνπλ θαλέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζνθνχ θαη παληνδχλακνπ παηέξα ηνπ 

ζχκπαληνο.» 
 

[«Ζ Μσζατθή εμηζηφξεζηο ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο πηψζεσο ηνπ αλζξψπνπ 

αληηκεησπίζζε κε βέβειν ριεπαζκφ απφ ηνπο 

Γλσζηηθνχο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αθνχζνπλ 

κε ππνκνλή ηα πεξί ηελ αλάπαπζη ηνπ Θενχ 

κεηά απφ εξγαζία έμη εκεξψλ, ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πιεπξά ηνπ Αδάκ, ηα ηνπ θήπνπ ηεο Δδέκ, ηα 

πεξί ηα δέλδξα ηεο δσήο θαη ηεο γλψζεσο, ηελ 

ηζηνξία ηνπ νκηινχληνο εξπεηνχ, ηνπ 

απαγνξεπκέλνπ θαξπνχ, θαη ηειηθά ηα ηεο 

θαηαδίθεο νιφθιεξνπ ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, 

γηα ηελ ηέιεζη ελφο ζπγρσξεηένπ αδηθήκαηνο 

απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. Ο ζεφο ηνπ Ηζξαήι 

παξνπζηάζζε αζεβψο απφ ηνπο Γλσζηηθνχο, σο 

ππνρείξηνο παζψλ θαη ζθαικάησλ, ηδηφηξνπνο 

ζηελ εχλνηά ηνπ, άηεγθηνο ζηελ νξγή ηνπ, 

θαθφδεινο ζηελ πιήξε πξνθαηαιήςεσλ 

ιαηξεία ηνπ, πεξηνξίδνληαο ηελ πξφλνηά ηνπ ζε 

έλαλ θαη κνλαδηθφ ιαφ, θαη ζηελ παξνχζα 

πξνζσξηλή δσή. ' έλα παξφκνην ραξαθηήξα, 

ηνπο ήηαλ αδχλαηνλ λα αλαθαιχςνπλ θάπνην 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνθνχ θαη 

παληνδχλακνπ Παηέξα ηεο νηθνπκέλεο.»] 

 

Σςμπέπαζμα 

 

Ζ αλάιπζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία θαη πξνβιεκά-

ησλ πνπ ελππάξρνπλ θαη αλαθχνληαη ζηελ 

αλακέηξεζε κε έλα θείκελν ηνπ χςνπο θαη ηνπ 

χθνπο ηνπ Δδνπάξδνπ Γίββσλνο αλαδεηθλχνπλ 

ηελ επζχλε θαη ην ρξένο γηα κεηαθξαζηηθέο 

επηινγέο ζε κηα πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο 

ηζνξξνπίαο: ζχκπλνηα κε ην πξσηφηππν, 

αλάδεημε ησλ πθνινγηθψλ ηξφπσλ ηνπ 

ζπγγξαθέα, πνιηηνγξάθεζε ηνπ κεηαθξάζκα-

ηνο ζηε γιψζζα-ζηφρν. Ζ ελαζρφιεζε κε ην 

παξφλ έξγν θαηαιήγεη ζηνλ απαξαίηεην αλα-

ζηνραζκφ επί ηεο κεηαθξαζηηθήο πξνζέγγηζεο 

πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηεο απνηειεζκαηηθφ-

ηεηάο ηεο: Οδήγεζε ε αλαζεψξεζε ησλ 

πξνζρεδίσλ ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηειηθέο επηινγέο; 

Δξγάζηεθαλ ην απηί θαη νη ερεηηθέο κλήκεο 

ψζηε ην θείκελν λα ερεί ζσζηά; Γχλαηαη ν 

ζχγρξνλνο αλαγλψζηεο λα αλαγλσξίζεη ην 

ηδηαίηεξν χθνο ρσξίο λα απνιέζεη ην λφεκα ηνπ 

κελχκαηνο; 

Απηφ πνπ έγηλε ζπλείδεζε ζηε γξάθνπζα 

είλαη φηη ε επίηεπμε απιψο ιεηηνπξγηθήο 

ηζνδπλακίαο δελ ζπληζηά ηθαλή ζπλζήθε γηα 

επηηπρή κεηάθξαζε. Οη ιεπηέο απνρξψζεηο, ε 

αλίρλεπζε ηεο ζπγγξαθηθήο πξνζεηηθφηεηαο, ε 

αδηάιεηπηε κεηάβαζε απφ ην πξσηφηππν ζην 

κεηάθξαζκα θαη αληηζηξφθσο, νη κηθξέο 

γισζζνινγηθέο κεηαβνιέο, επέηεηλαλ αλεπαη-

ζζήησο ηελ επίγλσζε αγλνίαο θαη ηελ αλάγθε 

δηά βίνπ καζεηείαο, φπσο ελδερνκέλσο ζα 

κπνξνχζε λα δηαηππσζεί κε ηελ πέλα ηνπ –

έκπιενπ πλεπκαηηθνχ δήινπ– Γίββσλνο. Δίλαη 

ην κειαγρνιηθφ θαζήθνλ ηεο απηναλαίξεζεο θαη 

ηεο αέλαεο δέζκεπζεο, ζηνλ ηαξαρψδε απηφ 

βίν, φπσο ίζσο πάιη ζα έιεγε, γηα άζθεζε θαη 

θαιιηέξγεηα ζηελ επηκέιεηα, ζηε ζπνπδή, ζηελ 

έξεπλα. «Ζ δηθή κνπ ςπραγσγία είλαη ην 

θίλεηξφ κνπ, θαη ζα είλαη ε αληακνηβή κνπ».
41

 

Σν γξαπηφ θείκελν θαιεί ζε ζπλνκηιία, θαη, 

αθνχ ην κεηαθξάδεηλ ζπληζηά επηθνηλσληαθή 

πξάμε, ε ζπγθηλεζηαθή εκπινθή είλαη αλαπφ-

θεπθηε. Σν πέξαο ηεο εξγαζίαο απηήο θέξλεη 

                                                           
41

 «My own amusement is my motive, and will be my 

reward» (Gibbon, Miscellaneous works, 1. 1).  
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ζηνλ λνπ ηα ιφγηα ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ (ε νπνία ζπληειέζηεθε ην 1787): 
 

Γελ ζα απνθξχςσ ην πξψην ζπλαίζζεκα 

ραξάο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο κνπ... 

Αιιά ε ππεξεθάλεηά κνπ ζπληφκσο ηαπεηλψζεθε, 

θαη κηα λεθάιηα κειαγρνιία απιψζεθε ζηνλ λνπ 

κνπ, κε ηελ ηδέα φηη είρα εγθαηαιείςεη παληνηηλά 

κηα παιαηά θαη επράξηζηε ζπληξνθηά...
42
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