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Ελευθέριος Ανευλαβής 

ΤΖΕΗΜΣ ΤΖΟΫΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΠΑΡΙΣ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΚΤΟΣ 2014 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ από τη μετάφραση του Σωκράτη Καψάσκη  

Παρακαλώ λάβετε υπ’ όψιν ότι δεν πρόκειται περί κριτικής στην 

βραβευμένη άλλωστε μετάφραση του Καψάσκη. Περί διαπιστώσεων 

πρόκειται που προκύπτουν από τη σύγκριση των δύο μεταφράσεων.  

Υπευθύνως δε δηλώνω, και «εν γνώσει των συνεπειών του νόμου», ότι 

κριτικός δεν είμαι. Ούτε και Κρητικός. (Είναι γνωστό το παράδοξο του 

Επιμενίδη του Κρητικού: «Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται».) 

Ο κρινόμενος είμαι εγώ, αγνοηθείς παντελώς, ως προς τη μετάφραση του 

Ulysses, από τους επαγγελματίες «Ullyssολόγους», πλην του 

«αντικριτικού» Πάρι Τακόπουλου, ο οποίος με τίμησε με άρθρο του: «Ο 

Ulysses του James Joyce και ο Οδυσσέας του Ελευθερίου Ανευλαβή» 

(περιοδικό Ηλιαία. Επιθεώρηση αδέσμευτης κριτικής, τχ. 90, Σεπτέμβριος 

2014, σελ. 44-45). 

Ιδού, οι διαφορές: 

1) ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ: 4.014 υποσέλιδες υποσημειώσεις και σχόλια, όπου 

επεξηγούνται οι σύνθετες λέξεις και παρατίθενται ιστορικές και άλλες 

αναφορές.  

2) ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ: Μετάφραση όλων των ξενόγλωσσων φράσεων του 

κειμένου, και είναι πολλές, οι οποίες στη μετάφραση του ΚΑΨΑΣΚΗ 

παραμένουν αμετάφραστες, διακόπτοντας την ειρμό του αναγνώστη, ο 

οποίος πιθανόν να μη γνωρίζει την ξενόγλωσση φράση. Τρία ενδεικτικά 

παραδείγματα: 

2.1. 

ΚΑΨΑΣΚΗΣ: σελ. 25 «introibo ad altare Dei» (αμετάφραστο).  

ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ: σελ. 5 «introibo ad altare Dei» και στην υποσημ. 5 «θα 

ανέλθω εις τον βωμόν του Θεού».  

2.2.  

ΚΑΨΑΣΚΗΣ: σελ. 398 «Deus, cuius verbo sanctificantur omnia, 

benedictionem tuan effunde super creaturas istas: et proesta ut 

quisquis secundum legem et voluntatem Tuan cum gratiarum actione 

usus fuerit per incocasionem sanctissimi nominis Tui corporis 

sanitatem et animae tutelam Te auctore percipiat per Christum 

Dominum nostrum.» (αμετάφραστο) 

ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ: σελ. 537 «Deus, cuius verbo sanctificantur omnia, 

benedictionem tuan effunde super creaturas istas: et proesta ut 

quisquis secundum legem et voluntatem Tuan cum gratiarum actione 

usus fuerit per incocasionem sanctissimi nominis Tui corporis 

sanitatem et animae tutelam Te auctore percipiat per Christum 
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Dominum nostrum.» μετάφραση στην ίδια σελίδα υποσημείωση 217: 

«λατιν.: Ο Θεός, δια του λόγου του οποίου τα πάντα ηγιάσθησαν, πέμψον 

την ευλογίαν Σου επί τούτων των δημιουργημάτων. Δώσε εις όποιον, 

ευχαριστών σε, τα χρησιμοποιεί συμφώνως προς των νόμον Σου και το 

θέλημά Σου επικαλούμενος το Άγιον όνομά σου να δεχθεί δια της βοηθείας 

Σου υγείαν σώματος και προστασίαν ψυχής δια του Κυρίου ημών Χριστού.» 

2.3.  

ΚΑΨΑΣΚΗΣ: σελ. 453 «parce que M. Leo Txil nous a dit que qui l’ avait 

mise dans cette fichue position c’ etait le sacre pigeon, ventre de Dieu! 

Entweder» (αμετάφραστο) 

ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ: σελ. 608 «parce que M. Leo Txil nous a dit que qui l’ 

avait mise dans cette fichue position c’ etait le sacre pigeon, ventre 

de Dieu! Entweder» μετάφραση στην ίδια σελίδα, υποσημ. 33:  

«γαλλ. διότι, ο κ. Λεό Ταξίλ μας είπε ότι εκείνη η οποία την έθεσεν εις 

αυτήν την οικτράν κατάστασιν ήτο η σεπτή περιστερά, τα σπλάχνα του 

θεού!» Και στην ίδια σελ. υποσημ. 32 μετάφραση του entweder «γερμ. 

Είτε»  

Το ίδιο έκανα και για όλες τις ξενόγλωσσες φράσεις, και είναι πολλές, στον 

Ulysses. 

3) Διαφορετική απόδοση ορισμένων ετεροσυνθέτων λέξεων. Παράδειγμα: 

contransmagnificandjewbangtantiality (Ulysses, σελ. 32, αράδα 17).  

ΚΑΨΑΣΚΗΣ: σελ. 62 «εναντιαυπεροχηκαιεβραϊκητυμπανικότητα».  

ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ: σελ. 63 «ομομεταμεγαλειοκαιεβραιοχτυποουσιωση», και στην 

υποσέλιδη υποσημείωση, 15: «Το σύνθετο περιέχει τη λέξη ομοούσιος (σ.σ. 

consumbstantiality) που ο Άρειος ηρνείτο, και: εκπόρευση (Σ.Μ. 

transubstasiality) του Αγίου Πνεύματος από τον Υιό και τον Πατέρα, που 

υποστήριζε ο Άρειος. Το μεγαλυνάριο (σ.σ. Magnific) της Θεοτόκου… κατά 

Λουκά α΄46-55: «και είπε Μαριάμ. Μεγαλύνει…» Ο Εβραίος (jew) 

υπενθυμίζει ότι ο Ιησούς ήταν Εβραίος και θανατώθηκε από τους Εβραίους. 

Το χτύπημα (bang) υποδηλώνει την αμφιλεγόμενη προέλευση του 

Χριστιανισμού και το χτύπημα του Αρείου.»  

4) Παράθεση των ελληνικών τίτλων των κεφαλαίων: 1. Τηλέμαχος, 2. 

Νέστωρ, 3. Πρωτεύς, 4. Καλυψώ, 5. Λωτοφάγοι, ... 18. Πηνελόπη. 

ΚΑΨΑΣΚΗΣ: τους παραλείπει, ακολουθώντας την τελική έκδοση, στην 

οποία, όντως, είχαν απαλειφθεί.  

ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ: παραθέτω τους τίτλους των Κεφαλαίων, ακολουθώντας το 

«σχήμα» του Τζόυς, (βλ. Εισαγωγή μου σελ. XXVII)  

5) Απόδοση του ονόματος του συμπρωταγωνιστή του κ. Μπλουμ:  

ΚΑΨΑΣΚΗΣ: Στήβεν Ντένταλους.  

ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ: Στέφανος Δαίδαλος.  

Καθαρά ελληνικά ονόματα, από τον Ελληνολάτρη Τζόυς. Στην πρώτη 

έκδοση του Ulysses, το εξώφυλλο έχει, κατ’ απαίτηση του Τζόυς, τα 

χρώματα της ελληνικής σημαίας. Και το ίδιο είχε απαιτήσει για όλες τις 

επόμενες εκδόσεις του Ulysses. Απαίτηση την οποία σεβάστηκε ο Οδυσσέας 

Χατζόπουλος στο εξώφυλλο της μετάφρασης.  

Οφείλω να ομολογήσω, ότι προσφάτως πληροφορήθηκα από την Κυρία 

Γαρυφαλάκη (την ευχαριστώ θερμά), πως ο κ. Οδυσσέας Μουζίλης, ως 
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«Μαραμπού», σχολιάζει και αναλύει κεφάλαια του Ulysses, στο 

diavazontas.blogspot.com/ της Κατερίνας Μαλακατέ. με εξαιρετική 

εμβρίθεια και γνώση του τζοϋσικού έργου, διανθισμένα με σχετικά σκίτσα 

και φωτογραφίες, και παράθεση σχετικών αποσπασμάτων από τη δική μου 

μετάφραση: Οδυσσέας.  

Ευχαριστώ, από καρδιάς τον κύριο Μουζίλη «Μαραμπού» και παραθέτω 

δείγματα του σχολιασμού του (σε αγκύλες τα αποσπάσματα από την 

μετάφραση):  

[«Ο Μπλουμ κατουράει, αποπατεί, αυνανίζεται, καταβροχθίζει, μικρολογεί, 

κοκορεύεται, είναι δουλικός. Είναι λάγνος, δειλός, μηχανορράφος. Είναι 

όμως, επίσης, ευγενής, τολμηρός, γενναιόδωρος, αγαπά, είναι αξιοπρεπής. 

Τη μια στιγμή συλλογίζεται την αυτοκτονία του πατέρα του και τον θάνατο 

του μωρού αγοριού του και την άλλη κάνει σαν λιμασμένος για ένα 

κομμάτι τυρί ή “χαλβαδιάζει” τα πισινά μιας κοπέλας στον δρόμο.»] (Σ.Σ. 

Εισαγωγή σελίδα XIX) 

«Αυτά μας λέει ο Ελευθέριος Ανευλαβής στην εισαγωγή του και ο Μπλουμ 

προς άμεση επιβεβαίωση, μας τραβολογάει στην τουαλέτα μαζί του, όπου 

νιώθουμε και μεις την ηδονή που προσφέρει το παρατεταμένο κράτημα 

ενός γεμάτου εντέρου πριν την εκκένωση.» 

[«Όχι μεγάλη βιασύνη. Κράτα το λίγο. (...) Στα μισά, με την τελευταία 

αντίσταση να υποχωρεί, άφησε το έντερό του να αδειάσει αθόρυβα καθώς 

διάβαζε, διαβάζοντας ακόμη υπομονετικά, ενώ εκείνη η χθεσινή ελαφρά 

δυσκοιλιότητα είχε φύγει τελείως.»] (Οδυσσέας, σελ. 117, αράδα 1, 7-10) 

«Θαρρείτε πως πια είναι απίθανο να διαβάσετε αυτό το συγκεκριμένο 

απόσπασμά πάνω από μια αχνίζουσα λεκάνη;»  

[«Συνέχισε το διάβασμα, καθισμένος ήρεμα πάνω από την ίδια του τη 

μυρωδιά που ανέβαινε.»] (Οδυσσέας, σελ. 117, αράδες 16-17) 

«Το γεγονός ότι σκουπίζεται με την εφημερίδα που διαβάζει, είναι ένα 

πρώιμο εύγλωττο σχόλιο για όσα θα ακολουθήσουν στο κεφάλαιο 

“Αίολος”!» 

«Η εβραϊκότητα του Μπλουμ υπερτονίζεται όσο εκείνος βρίσκεται στο 

μαγαζί του εβραίου κρεοπώλη Ντλούγκατζ» 

[«Ο παλιότερος λαός. Περιπλανήθηκε πολύ μακριά σ' όλη τη γη, 

αιχμαλωσία στην αιχμαλωσία, πολλαπλασιαζόμενος, θνήσκων, 

γεννοβολώντας παντού. Κείτεται εδώ τώρα. Τώρα δεν θα μπορούσε να 

αποδώσει άλλο πια. Νεκρός: μιας γριάς γυναίκας: το γκρίζο ζαρωμένο μουνί 

του κόσμου. Αφανισμός.»] («Οδυσσέας» σελ. 104, αράδες: 17-18, 20-21)  

Θερμοευχαριστώ την Κατερίνα Μαλακατέ, «συγγραφέα, βιβλιομπλόγκερ, 

ραδιοφωνική παραγωγό, βιβλιοπώλισσα, φαρμακοποιό και μάνα (ρέιβερ)», 

κατά δήλωσίν της.  

Πιστεύω ότι ο κύριος Μουζίλης είναι από τους ελάχιστους, που έχουν 

διαβάσει ολόκληρη τη μετάφραση μου, όπως προκύπτει από την παράθεση 

επιλεγμένων αποσπασμάτων από αυτήν, στον σχολιασμό του, και θα έλεγα 

ότι κατέχει το έργο του Τζόυς ως πραγματικός τζοϋσολογος, εάν η λέξη δεν 

είχε καταντήσει κακόφημη, από τους «φήμη μεν πολλούς έργω δε πάγχυ 

βαιούς (ελάχιστους)», τζοϋσολογούντες. 

 

http://diavazontas.blogspot.com/

