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Εισαγωγή 
 
Ο στόχος της εργασίας είναι να προσφέρει, ει δυνατόν, μια πλήρη βιβλιογραφία μεταφράσεων 

τσεχικών βιβλίων στα ελληνικά, συνταγμένη μέσω ηλεκτρονικών πηγών. Η περίοδος που καλύπτεται 
στην εργασία αρχίζει το 2000 και τελειώνει τον Οκτώβριο 2019. 

Δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη άλλης βιβλιογραφίας που να εστιάζει στις μεταφράσεις από την 
τσεχική στην νεοελληνική γλώσσα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται σύντομα η κατάσταση της αγοράς 
μεταφρασμένων βιβλίων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ακολουθεί  η περιγραφή των πηγών και της 
μεθόδου της έρευνας και ο κατάλογος βιβλίων της βιβλιογραφίας. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελούν παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία της 
βιβλιογραφίας. Η εργασία προορίζεται για Έλληνες και Τσέχους αναγνώστες. Στους Έλληνες 
απευθύνεται κυρίως το κεφάλαιο με τις γενικές πληροφορίες για τους συγγραφείς και τα έργα τους. 
(Δεδομένα που είναι γνωστά σε έναν μέσο Τσέχο αναγνώστη.) Το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει 
συγκεκριμένους μεταφραστές των βιβλίων. 
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Λίγα στοιχεία για την αγορά μεταφράσεων στην Ευρώπη 
 
Η κατάσταση της αγοράς των μεταφρασμένων βιβλίων στην Ευρώπη δεν έγινε ακόμα πολλές 

φορές θέμα μιας βαθύτερης έρευνας. Ωστόσο, διαθέτουμε μερικές μελέτες με βάση τις οποίες μπορούμε 
να περιγράψουμε συνοπτικά τη σημερινή αγορά βιβλίων, πράγμα το οποίο θα προσφέρει ένα πλαίσιο 
της βιβλιογραφίας. 

Από τις μελέτες που βασίζονται στην ευρωπαϊκή βάση μεταφρασμένων βιβλίων μαθαίνουμε τα 
επόμενα: Ο αριθμός μεταφρασμένων βιβλίων στον κόσμο αυξάνει, λίγο κάτω από το μισό αυτών των 
βιβλίων αποτελούν λογοτεχνικά βιβλία. Τα περισσότερα μεταφρασμένα βιβλία στον κόσμο εκδίδονται 
στην Ευρώπη (80%).1 Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για την θέση διαφορετικών γλωσσών στην 
αγορά. Η πρώτη θέση μεταξύ των πιο συχνών γλωσσών πρωτοτύπου ανήκει, φυσικά, στα αγγλικά. 
Απροσδόκητο, όμως, μπορεί να είναι το ποσοστό που αποτελούν τα αγγλικά πρωτότυπα σε όλα τα 
μεταφρασμένα βιβλία, το οποίο κινείται περίπου γύρω στα 63%.2 Στη σειρά των πιο μεταφρασμένων 
γλωσσών τα τσεχικά παίρνουν την δέκατη έβδομη θέση. (Τα ελληνικά ακολουθούν λίγο μετά στην 
εικοστή πρώτη θέση.)3 

Και για την αγορά στην Ελλάδα μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες. Το μερίδιο 
των μεταφράσεων λογοτεχνικών βιβλίων στις δημοσιευμένες μεταφράσεις στα χρόνια 1990–2005 είναι 
σχετικά μικρό, δηλαδή περίπου 42%. Αν και στο τέλος της μελετημένης εποχής αυξάνει,4 σε κάθε 
περίπτωση βλέπουμε ότι είναι αρκετά μικρότερο από το μερίδιο των λογοτεχνικών μεταφράσεων που 
εκδίδονται κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις πιο συχνές γλώσσες πρωτοτύπου αυτού του 
είδους βιβλίων στην Ελλάδα, θα δούμε ότι το ήμισυ αποτελούν τα αγγλικά πρωτότυπα, ένα πέμπτο είναι 
γαλλικά – ένα, σχετικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξαιρετικά μεγάλο μερίδιο – μετά ακολουθούν 
γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά πρωτότυπα.5 

Μελετήθηκαν και οι στρατηγικές των εκδοτικών οίκων όταν ψάχνουν για ξένους συγγραφείς 
και έργα. Η πιο συχνή μέθοδός τους είναι να διαβάσουν το πρωτότυπο.6 Και αυτό σίγουρα είναι ένας 
λόγος για την προτίμηση αγγλικών πρωτότυπων. Πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα τσεχικά 
εμφανίζονται στην λίστα των πιο προβληματικών γλωσσών κατά την γνώμη των εκδοτών7 που πρέπει 
να είναι και μια από τις αιτίες της περιορισμένης παρουσίας μεταφρασμένων βιβλίων από αυτήν την 
γλώσσα στην Ελλάδα. Άλλη γόνιμη πηγή νέων τίτλων για τους εκδότες αποτελούν οι εκθέσεις βιβλίων.8 
Ας σημειωθεί ότι η Τσεχία ήταν ο κύριος καλεσμένος της έκθεσης στην Λειψία το 1996 και το 2019. 
(Ποτέ όμως δεν ήταν ο κύριος καλεσμένος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής έκθεσης στην Φρανγκφούρτη, 
όπως η Ελλάδα το 2001, γεγονός το οποίο και προβλήθηκε στην αγορά μεταφράσεων ελληνικών 
βιβλίων.9) 

Η πραγματικότητα της σημερινής αγοράς βιβλίων που συρρικνώνεται και αλλάζει υπό την 
επιρροή νέων φαινόμενων (όπως τα ψηφιακά βιβλία ή η μόδα των τηλεοπτικών σειρών) προβάλλεται 
στο γεγονός ότι «... οι επιδοτήσεις – είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές – είναι βασικές για να μπορεί η 

                                                            
1 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, Trends 1990-2005. Wales, UK: Mercator Institute for 
Media, Languages and Culture, Aberystwyth University, 2011, pp. 6–7. Accessible at: https://www.lit-across-fron 
tiers.org/wp-content/uploads/2013/03/Publishing-Translations-in-Europe-Trends-1990-%E2%80%93-2005.pdf 
2 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, Trends 1990-2005, p. 8. 
3 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, Trends 1990-2005, pp. 9–10. 
4 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, Trends 1990-2005, p. 66. 
5 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, Trends 1990-2005, pp. 67–68. 
6 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, A survey of publishers. Wales, UK: Mercator Institute 
for Media, Languages and Culture, Aberystwyth University, 2012, p. 10. Accessible at: https://www.lit-across-
frontiers.org/wp-content/uploads/2013/03/Publishing-Translations-in-Europe-a-survey-of-publishers-2012.pdf 
7 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, A survey of publishers, p. 12. 
8 Ibid. 
9 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, Trends 1990-2005, p. 12. 
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λογοτεχνία ψηλότερης ποιότητας να πετυχαίνει στον ανταγωνισμό της ανοιχτής αγοράς.»10 Ιδρύονται 
και νέες οργανώσεις για την προώθηση μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων στο ευρωπαϊκό και στο 
κρατικό επίπεδο (π.χ. το Τσεχικό λογοτεχνικό κέντρο που λειτουργεί από το 201711). 

Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι «... η εκδοτική πορεία των περισσότερων μεταφρασμένων τίτλων 
είναι (...) λίγο πολύ τυχαία.»12 (Με εμπειρία την έρευνά μας μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η 
δημοσίευση τσεχικών έργων στο εξωτερικό συχνά εξαρτάται από την μεμονωμένη προσπάθεια 
συγκεκριμένων ανθρώπων, όπως π.χ. στην περίπτωση της ολλανδικής αγοράς που είναι πολύ ενεργό το 
ζευγάρι de Bruin13, στα πολλά τεκμήριά τους βασιζόμαστε και στην εργασία μας.) Παρ’ όλα αυτά θα 
προσπαθήσουμε να σχολιάσουμε τον κατάλογο βιβλίων με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουμε τους 
αναγνώστες να καταλάβουν καλύτερα την κατάσταση της αγοράς τσεχικών λογοτεχνικών βιβλίων στην 
Ελλάδα. 

 
 
 
Πηγές 
 
BiblioNet 
Τα δεδομένα που συνιστούν την βιβλιογραφία τα βρήκαμε στην ηλεκτρονική βάση BiblioNet.14 

Η βάση αυτή ιδρύθηκε το 1998 από τους ελληνικές εκδότες με συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου 
Βιβλίου το οποίο αργότερα ανέλαβε την διαχείρισή της.15 

Την βάση αυτή – εκτός από το γεγονός ότι είναι δωρεάν – την διαλέξαμε γιατί περιέχει πολλές 
χρήσιμες πληροφορίες για τα βιβλία (π.χ. τον τίτλο του πρωτότυπου). Ο άλλος λόγος είναι ότι στο 
περιβάλλον αναζήτησης παρέχει την επιλογή «γλώσσα πρωτοτύπου» ό,τι απλοποιεί σημαντικά την 
διαδικασία αναζήτησης. Ένα μειονέκτημα της BiblioNet είναι αρκετά αργή η φόρτωση των 
πληροφοριών της. 

 
Ζέφυρος 
Ο Zephyr16 προσφέρει την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.17 

Ωστόσο, στην βάση αυτή δεν βρήκαμε άλλα βιβλία εκτός από αυτά που βρήκαμε στην βάση 
BiblioNet. (Η μόνη εξαίρεση είναι τα βιβλία του Τσέχου συγγραφέα Franz Kafka, τον οποίο όμως δεν 
περιλαμβάνουμε στην βιβλιογραφία.) 

 
 

                                                            
10 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, A survey of publishers, p. 19. 
(Οι μεταφράσεις των παραθεμάτων σε όλη την εργασία είναι της συγγραφέα της εργασίας.) 
11 České literární centrum [online]. www.czechlit.cz/cz/ceske-literarni-centrum/ (08/09/2019) 
12 Καμπουρόπουλος, Σ.: «Οι δρόμοι της λογοτεχνικής μετάφρασης.» Bookpress, 6. 10. 2015. https://www.book 
press.gr/politismos/teleutaia-nea/dromoi-logotexnikis-metafrasis (24/09/2019) 
13 Το ζευγάρι μεταφραστών που ζει στην Ολλανδία ίδρυσε και το πρακτορείο Pluh που αντιπροσωπεύει 
μερικούς Τσέχους συγγραφείς στην διεθνή αγορά. Η ιστοσελίδα του: www.pluh.org. 
14 Eθνικό Κέντρο Βιβλίου: BiblioNet [online]. 2000-2012. www.biblionet.gr (25/09/2019) 
15 Ιστορικό. BiblioNet. Eθνικό Κέντρο Βιβλίου, 2000-2012. http://www.biblionet.gr/main.asp?page= 
aboutus (25/09/2019) 
16Ζέφυρος [online]. Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
2003, τελευταία ανανέωση: Σεπτέμβριος 2006. zephyr.lib.uoc.gr 
17 Σχετικά με το Ζέφυρο. Ζέφυρος [online]. Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 2003. zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/start.zap?lang=GR&restart=no (25/09/2019) 
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Index Translationum 
Η βάση αυτή18 ιδρύθηκε ήδη το 1931 από την Κοινωνία των Εθνών και αργότερα κληρονόμησε 

το πρόγραμμά αυτό η οργάνωση UNESCO.19 Πρώτα εκδιδόταν στην μορφή ενός περιοδικού. Σήμερα 
αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση που προσφέρει αναλυτική αναζήτηση ακόμα και μέσω της επιλογής 
γλώσσας πρωτότυπου και γλώσσας μετάφρασης. 

Η βάση αυτή πρέπει να είναι «η πιο πλήρης πηγή πληροφορίων για τις μεταφράσεις στον 
κόσμο»,20 αυτό όμως μπορεί να ισχύει διεθνώς αλλά όχι σχετικά με μια συγκεκριμένη χώρα ή πιο 
συγκεκριμένα με την Ελλάδα, όπως έδειξε η έρευνά μας. (Στην βάση αυτή βρήκαμε μόνο δύο βιβλία 
που δεν τα βρήκαμε στην BiblioNet. Και τα δύο όμως δεν περιλάβαμε στην βιβλιογραφία γιατί είναι μη 
λογοτεχνικά.) 

 
 
 
Μέθοδος 
 
Στον κατάλογο περιλαμβάνουμε μόνο εκδόσεις λογοτεχνικών βιβλίων μετά το 2000. 

Αντιθέτως, δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος έκδοσης του βιβλίου στα τσεχικά. Έτσι θα γίνει φανερό αν 
εκδίδονται στην Ελλάδα μάλλον νέα τσεχικά βιβλία ή περισσότερα από αυτά που ανήκουν ήδη στον 
«κανόνα» της τσεχικής λογοτεχνίας. 

Η παρουσία δύο συγγραφέων, του Milan Kundera και του Franz Kafka, μας αναγκάζει να 
ορίσουμε ακριβέστερα την «τσεχική λογοτεχνία». Ανήκουν εκεί βιβλία γραμμένα σε μια ξένη γλώσσα 
από πρόσωπα που ζήσανε στην Τσεχία; Ανήκουν εκεί τσεχικά έργα συγγραφέων που ζήσανε στο 
εξωτερικό; 

Ας δούμε τα χαρακτηριστικά μιας εθνικής λογοτεχνίας από το άρθρο «National Literature and 
Interliterary System» του Naftoli Bassel21: «...μια εθνική λογοτεχνία είναι ένα σύστημα με τα επόμενα 
χαρακτηριστικά: οργανική σύνδεση με το ιστορικό πεπρωμένο της εθνοτικής ομάδας· μια εθνική 
γλώσσα ως το βασικό μέσο της ύπαρξής της…». Με βάση αυτά πρέπει να αποκλείσουμε από τον 
κατάλογο μας τον Franz Kafka που μπορεί να ήταν ενσωματωμένος στην ιστορία της Βοημίας, τότε 
ενός πολυεθνικού χώρου (οι Γερμανοί πριν το Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποτελούσαν ένα τρίτο του 
πληθυσμού του), ωστόσο η εθνικότητά του ήταν εβραϊκή και η γλώσσα του τα γερμανικά. Ο άλλος 
λόγος που δεν τον περιλαμβάνουμε είναι ότι λόγω της πολύ μεγάλης φήμης του μεταφράστηκε μια 
μεγάλη σειρά των βιβλίων του τα οποία θα επισκίαζαν βιβλία των άλλων συγγραφέων στον κατάλογο, 
τους οποίους θέλουμε να κρατήσουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 

Ο Milan Kundera είναι ένα άλλο περίπλοκο ζήτημα. Λόγω των πολιτικών συνθήκων στην 
Τσεχοσλοβακία ο συγγραφέας άφησε την πατρίδα του και μετακόμισε στην Γαλλία. Μόνο λίγα βιβλία 
του εκδόθηκαν ακόμα στην Τσεχία (στην περίοδο της φιλελευθεροποίησης πριν το 1968). Πολλά άλλα 
γράφτηκαν στα τσεχικά, η πρώτη τους έκδοση, όμως, είναι γαλλική, σε μια αναγνωρισμένη μετάφραση 
του François Kérel ή και του ίδιου του συγγραφέα. Μετά το 1995 ο Kundera γράφει στα γαλλικά.22 
Στην βιβλιογραφία μας περιλάβαμε μόνο έξι βιβλία που θα σχολιάζουμε στη συνέχεια λεπτομερώς. 

                                                            
18 Index Translationum [online]. Paris: UNESCO. www.unesco.org/xtrans/ 
19 Some history. Index Translationum. portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=11563&URL_DO=DO_TOPIC 
&URL_SECTION=201.html (25/09/2019) 
20 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, Trends 1990-2005, p. 4. 
21 Bassel, N., Gomel, I.: “National Literature and Interliterary System.” Poetics Today, vol. 12, no. 4, 1991, pp. 
773–779. JSTOR, www.jstor.org/stable/1772716. 
22 Valden, M.: „Milan Kundera.“ 12. 11. 2006. Iliteratura [online], 2000–2002, ISSN 1214-309X. www.iliteratura.cz 
/Clanek/20137/kundera-milan. (04/10/2019) 
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Με βάση την εμπειρία μας η περισσότερο χρήσιμη για μια παρόμοια αναζήτηση είναι η βάση 
δεδομένων BiblioNet. Πρώτα καταγράψαμε τα βιβλία που εμφανίστηκαν μετά την επιλογή των 
τσεχικών ως γλώσσας πρωτοτύπου. (Ελέγξαμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ακόμα μέσω 
αναζητήσεων με βάση τα ονόματα των συγγραφέων και των μεταφραστών αλλά αυτή η αναζήτηση δεν 
έφερε άλλα αποτελέσματα. Σχεδόν καθόλου δεν ήταν γόνιμη η αναζήτηση στην βάση Zephyr και στο 
Index Translationum βρήκαμε μόνο δύο μη λογοτεχνικά βιβλία.) 

Από ένα άρθρο23 μάθαμε για την ύπαρξη του βιβλίου Europeana του Ouředník που δεν 
εμφανίστηκε στα αποτελέσματα της αναζήτησης στην BiblioNet λόγω εσφαλμένης καταγραφής της 
γλώσσας πρωτοτύπου. Και για την ύπαρξη του βιβλίου Global Novel μάθαμε από άλλες πηγές. Το 
γεγονός αυτό έδειξε ότι θα ήταν χρήσιμο να ψάξουμε στην βάση δεδομένων ιδιαίτερα τυχαία και άλλους 
γνωστούς και πολύ μεταφρασμένους συγγραφείς. 
  

                                                            
23 Στάμου-Ντορνιάκοβα, Σόνια: «Η σύγχρονη-μοντέρνα Τσεχική λογοτεχνία - Λογοτεχνικά έργα Τσέχων 
συγγραφέων μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.» [διάλεξη] 25 Μαϊου 2009, στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Σλαβικών 
Σπουδών ΕΚΠΑ. 
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Βιβλιογραφία ελληνικών μεταφράσεων τσεχικής λογοτεχνίας μετά το 2000 
 
Από το 2000 και μετά μεταφράστηκαν στα ελληνικά από την τσεχική λογοτεχνία τα επόμενα 

βιβλία. (Είναι ταξινομημένα αλφαβητικά με βάση τα ονόματα των συγγραφέων και τον χρόνο έκδοσης.) 
Ο κατάλογος αποτελείται από 38 τίτλους. 
 

 

Čapek, Karel: Τα ρομπότ: Ουτοπικό δράμα σε τρεις πράξεις. Μετάφραση Παναγιώτης Σκούφης. 
Δωδώνη, 2013. ISBN 978-960-558-164-0 

 
Čapek, Karel: Ο πόλεμος με τις σαλαμάνδρες. Μετάφραση Δημοσθένης Κούρτοβικ. Μέδουσα, 2018. 

ISBN 978-960-8338-87-6 
 
Hašek, Jaroslav: Ο καλός στρατιώτης Σβέικ. Μετάφραση Δέσποινα Αγγελάκη. DeAgostini Hellas, 2000. 

ISBN 978-960-8209-25-1 
 
Hašek, Jaroslav: Ο καλός στρατιώτης Σβέικ. Μετάφραση Μαντώ Αναστασιάδου. Ζουμπουλάκης - 

Βιβλιοθήκη για Όλους, 2000. 
 
Hašek, Jaroslav. Ο καλός στρατιώτης Σβέικ. Τ. 1. Μετάφραση Ρενέ Ψυρούκη. Αλφειός, 2004. ISBN 

978-960-87931-0-1 
Hašek, Jaroslav. Ο καλός στρατιώτης Σβέικ. Τ. 2. Μετάφραση Ρενέ Ψυρούκη. Αλφειός, 2004. ISBN 

978-960-87931-0-1 
 
Hašek, Jaroslav: "Ο μεγαλύτερος τσέχος συγγραφέας Jaroslav Hašek" και άλλα σατιρικά διηγήματα. 

Μετάφραση Μάριος Δαρβίρας. Φαρφουλάς, 2012. ISBN 978-960-9441-37-7 
 
Hašek, Jaroslav: Ο καλός στρατιώτης Σβέικ. Μετάφραση Δημήτρης Καραδήμας. Μίνωας, 2014. ISBN 

978-618-02-0212-0  
 
Hašek, Jaroslav: Περιπέτειες στον κόκκινο στρατό. Μετάφραση Χριστίνα Κοροντζή. Κοροντζής, 2015. 

ISBN 978-618-5042-16-5 
 
Hašek, Jaroslav: Ένας χαφιές στην ταβέρνα: Και άλλα διηγήματα. Μετάφραση Χριστίνα Κοροντζή. 

Κοροντζής, 2016. ISBN 978-618-5042-34-9  
 
Hašek, Jaroslav: Η απολογία ενός προδότη. Μετάφραση Λ. Ολύμπιου. Εκάτη, 2019. ISBN 978-960-

408-255-1 
 
Havel, Václav. Μεμοράντουμ. Μετάφραση Κανέλλος Αποστόλου. Ύψιλον, 2009. ISBN 978-960-17-

0261-2  
 
Hrabal, Bohumil: Μηδαμινές αποστάσεις. Μετάφραση Βέρα Κλώντσα - Γιάκλοβα. Gema, 2007. ISBN 

978-960-89877-1-5  
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Hrabal, Bohumil: Μια πολυθόρυβη μοναξιά. Μετάφραση Ρενέ Ψυρούκη. Κουκκίδα, 2008. ISBN 978-
960-98038-7-8 

 
Hrabal, Bohumil: Τρένα υπό αυστηρή παρακολούθηση. Μετάφραση Ρενέ Ψυρούκη. Κουκκίδα, 2008. 

ISBN 978-960-98038-6-1 
 
Hrabal, Bohumil: Υπηρέτησα τον Άγγλο βασιλιά. Μετάφραση Σόνια Στάμου Ντορνιάκοβα. Καστανιώτη, 

2017. ISBN 978-960-03-6009-7 
Hrabal, Bohumil: Υπηρέτησα τον Άγγλο βασιλιά. [e-book] Mετάφραση Σόνια Στάμου Ντορνιάκοβα. 

Καστανιώτη, 2017. ISBN 978-960-03-6205-3 
 
Klíma, Ivan: Ούτε άγιοι, ούτε άγγελοι. Μετάφραση Βικτώρια Τράπαλη. Κέδρος, 2007. ISBN 978-960-

04-3558-0 
 
Klíma, Ivan: Ένα ερωτικό καλοκαίρι. Μετάφραση Σόνια Στάμου Ντορνιάκοβα. Καστανιώτη, 2009. 

ISBN 978-960-03-4957-3 
 
Kohout, Pavel: Ο άνθρωπος που δολοφονούσε χήρες. Μετάφραση Αλεξάνδρα Δ. Ιωαννίδου. 

Καστανιώτη, 2000. ISBN 978-960-03-2828-8 
 
Kohout, Pavel; Japin, Arthur; Skarmeta, Antonio; Schulze, Ingo; Khadra, Yasmina; Faber, Michel; 

Ammaniti, Niccolò; Prada, Juan Manuel de; Σκούρτης, Γιώργος; Keret, Etgar; Σκούρτης, Γιώργος; 
Διβάνη, Λένα; Çiçekoglu, Feride; Fioretos, Aris; Ασωνίτης, Αλέξανδρος Μ.: Global Novel. 
Μετάφραση Δανάη Φέρρη; Γρηγόρης Αθανασίου; Μάγκυ Κοέν; Μιχάλης Μακρόπουλος; Ινώ 
Μπαλτά; Χρίστος Ρομποτής; Χρήστος Παππάς; Ζεραλντίν Μπιενκούρ; Σόνια Στάμου Ντορνιάκοβα; 
Ελεάνα Τσόκα. Καστανιώτη, 2003. ISBN 978-9600336344 

 
Kohout, Pavel: Χιονίζω: Οι εξομολογήσεις μιας γυναίκας από την Πράγα. Μετάφραση Σόνια Στάμου 

Ντορνιάκοβα. Καστανιώτη, 2005. ISBN 978-960-03-4045-7 
 
Kohout, Pavel: Η δήμιος. Μετάφραση Σόνια Στάμου Ντορνιάκοβα. Καστανιώτη, 2008. ISBN 978-960-

03-4763-0  
 
Kundera, Milan: Το αστείο. Μετάφραση Αντρέα Τσάκαλη. Μπίμπης Στερέωμα, 2000. ISBN 978-960-

433-032-4 
 
Kundera, Milan: Το αστείο. Μετάφραση Γιάννης Η. Χάρης. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2002. ISBN 

978-960-05-1022-5  
 
Kundera, Milan: Η ζωή είναι αλλού. Μετάφραση Γιάννης Η. Χάρης. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2004. 

ISBN 978-960-05-1132-1 
 
Kundera, Milan: Το βαλς του αποχαιρετισμού. Μετάφραση Γιάννης Η. Χάρης. Βιβλιοπωλείον της 

Εστίας, 2006. ISBN 978-960-05-1281-6 
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Kundera, Milan: Κωμικοί έρωτες. Μετάφραση Γιάννης Η. Χάρης. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2007. 
ISBN 978-960-05-1349-3  

 
Kundera, Milan: Η αβάσταχτη ελαφρότητα του Είναι. Μετάφραση Κατερίνα Δασκαλάκη. Alter - Ego 

ΜΜΕ Α.Ε., 2007. ISBN 978-88-8371-282-1 
 
Kundera, Milan: Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης. Μετάφραση Γιάννης Η. Χάρης. Βιβλιοπωλείον της 

Εστίας, 2011. ISBN 978-960-05-1528-2  
 
Kundera, Milan: Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης. Μετάφραση Γιάννης Η. Χάρης. Βιβλιοπωλείον 

της Εστίας, 2016. ISBN 978-960-05-1679-1 
 
Kvapil, Jaroslav: Dvořák: Rusalka. (λιμπρέτο) Μετάφραση Γιάννης Σιδέρης. Σε: Dvořák: Rusalka. 

Χορωδίες και Ορχήστρα του Εθνικού Θεάτρου της Πράγας, διεύθυνση ορχήστρας Jaroslav 
Krombholc. Ηχογράφηση στην Πράγα, Μάιος 1952, νέα ηχητική επεξεργασία 2005: Stanislav S. 
Kora (Studio "SR"). Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε., 2008. ISBN 978-960-469-013-8 

 
Legátová, Květa: Έρωτας στα δάση της Μοραβίας. Μετάφραση Σόνια Στάμου Ντορνιάκοβα. 

Καστανιώτη, 2007. ISBN 978-960-03-4532-2 
 
Ouředník, Patrik: Europeana: Μια συνοπτική ιστορία της Ευρώπης του εικοστού αιώνα. Μετάφραση 

Μανώλης Αγγελόπουλος. Κέδρος, 2005. ISBN 978-960-04-2759-2 
 
Pavel, Ota: Μια ζωή ψαρεύοντας. Μετάφραση Κώστας Τσίβος. Ίκαρος, 2014. ISBN 978-960-572-018-

6  
 
Pešek, Dalibor: Ακολουθώντας την συνταγή. Μετάφραση Κάρολος Τσίζεκ, Μαρία Καραγιάννη. 

Μπιλιέτο, 2002. Η σειρά φυλλαδίων "Το οκτασέλιδο του Μπιλιέτου" έχει αριθμό ISSN 1106-6032 
 
Seifert, Jaroslav: Η γλυκιά συμφορά της ποίησης: Επιλογή από το έργο του. Μετάφραση Κάρολος Τσίζεκ, 

επιμέλεια σειράς Ερρίκος Σοφράς. Ποταμός, 2004. ISBN 978-960-8350-18-2 
 
Συλλογικό έργο: Τέσσερις νομπελίστες ποιητές: Nelly Sachs, Jaroslav Seifert, Günter Grass, Elfriede 

Jelinek. Ανθολόγηση, μετάφραση και επιμέλεια Σωτήρης Ε. Γυφτάκης. Λεξίτυπον, 2007. ISBN 978-
960-98098-1-8 

 
Skácel, Jan: Το σφάλμα των ροδακίνων: Ποιήματα. Μετάφραση Κάρολος Τσίζεκ. Μπιλιέτο, 2003. Η 

σειρά φυλλαδίων "Το οκτασέλιδο του Μπιλιέτου" έχει αριθμό ISSN 1106-6032 
 
Tučková, Kateřina: Οι θεές της Ζίτκοβα. [e-book] Μετάφραση Κώστας Τσίβος. Ίκαρος, 2019. ISBN 

978-960-572-287-6 
Tučková, Kateřina: Οι θεές της Ζίτκοβα. Μετάφραση Κώστας Τσίβος. Ίκαρος, 2019. ISBN 978-960-

572-286-9 
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Οι συγγραφείς και τα έργα 
 
Οι «κλασικοί» 
Σχεδόν όλα τα ονόματα στον κατάλογο είναι γνωστά σε κάθε μέσο Τσέχο αναγνώστη. Πολλά 

ανήκουν στον κανόνα τσεχικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, όπως οι Čapek, Hašek, Hrabal, 
Kundera καθώς και ο μόνος Τσέχος συγγραφέας νομπελίστας, ο Seifert. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν 
μεταφράζεται ούτε ένας συγγραφέας από τον δέκατο ένατο αιώνα, εκτός από τον δημιουργό του 
λιμπρέτου της (ξακουστής τσεχικής) όπερας Rusalka. Τα διηγήματά του Neruda εκδόθηκαν το 1998, 
αλλά από την ελληνική βιβλιογραφία λείπουν απόλυτα η Božena Němcová, ο Karel Hynek Mácha, ο 
Karel Jaromír Erben, για να απαριθμήσουμε μόνο μερικές σημαντικές τσεχικές προσωπικότητες. 

 
Karel Čapek (1890–1938) 
Ο Čapek είναι ένας πασίγνωστος Τσέχος συγγραφέας μυθιστορημάτων, διηγημάτων και 

θεατρικών έργων. Ήταν μία από τις πιο δυνατές φωνές στον πολιτισμό και ακόμα στην πολιτική της 
μεσοπολεμικής περιόδου στην Τσεχοσλοβακία. Στα ελληνικά μεταφράστηκε ένα δυστοπικό 
μυθιστόρημα και ένα θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι για το θεατρικό 
έργο του, R. U. R., επινόησε ο συγγραφέας τον όρο «ρομπότ» από την τσεχική λέξη «robota» που 
σημαίνει αναγκαστική ή πολύ δύσκολη δουλειά, που τελικά διέσπειρε διεθνώς. 

 
Jaroslav Hašek (1883–1923) 
Το μυθιστόρημα Ο καλός στρατιώτης Σβέικ, που εκδόθηκε μετά το Πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 

είναι πιθανότατα το πιο μεταφρασμένο τσεχικό έργο γενικά,24 μεταφράστηκε ήδη τουλάχιστον σε 58 
γλώσσες.25 Παρ’ όλα αυτά είναι αξιοσημείωτο ότι μετά το 2000 εκδόθηκαν τέσσερις διαφορετικές 
ελληνικές μεταφράσεις του. Η δημοφιλία του σίγουρα εξηγεί και την έκδοση των άλλων βιβλίων του 
συγγραφέα. 

Σε μια ολλανδική μετάφραση του έργου διατυπώνεται η άποψη ότι είναι έργο που μεταφράζεται 
δύσκολα: «Επομένως πρέπει να αναρωτιόμαστε: διαβάζουν οι ξένοι αναγνώστες το ίδιο βιβλίο που 
διαβάζουμε εμείς; Πώς γεννήθηκε η πρώτη μετάφραση σε αυτήν την γλωσσική περιοχή; Μεταφράστηκε 
αμέσως από τα τσεχικά;» Έχουμε τις ίδιες ερωτήσεις σχετικά με τις ελληνικές μεταφράσεις. Η ύπαρξη 
περισσότερων μεταφράσεων δεν είναι πάντα γόνιμη, γιατί οι προηγούμενες εκδοχές αναγκάζουν τον 
μεταφραστή να διαφοροποιήσει το δικό του έργο και το αποτέλεσμα πολύ συχνά είναι κακές 
μεταφραστικές λύσεις. 

 
Václav Havel (1936–2011) 
Αναρωτιόμαστε αν ο Havel εμφανίστηκε στην ελληνική βιβλιοθήκη ως συγγραφέας των έργων 

του Θεάτρου του Παραλόγου ή μάλλον ως πασίγνωστος αντικαθεστωτικός και πρόεδρος της 
Τσεχοσλοβακίας και αργότερα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Στην βιβλιογραφία βλέπουμε ένα θεατρικό 
έργο του, το Vyrozumění (Μεμοράντουμ) στο οποίο μιλάει για μια ακατανόητη γραφειοκρατική γλώσσα 
«ptydepe», ο όρος που ρίζωσε στην τσεχική γλώσσα. Είναι το μόνο μεταφρασμένο έργο του Havel στα 
ελληνικά αλλά για κάποιον λόγο μεταφράστηκε συνολικά δύο φορές – εκδόθηκε και με τον τίτλο 
Υπόμνημα. 

 
 

                                                            
24 Dvořáková, P.: „Překladům českých knih se dostává stále vyšší podpory.“ Deník Referendum, 27. 06. 2017. 
denikreferendum.cz/clanek/tisk/25538-prekladum-ceskych-knih-se-dostava-stale-vyssi-podpory (25/09/2019) 
25 de Bruin Hüblová, M.: „Hašek, Jaroslav De lotgevallen van de brave soldaat Švejk.“ 23. 4. 2019. Iliteratura. 
www.iliteratura.cz/Clanek/41445/hasek-jaroslav-de-lotgevallen-van-de-brave-soldaat-svejk (13/10/2019) 

http://denikreferendum.cz/clanek/tisk/25538-prekladum-ceskych-knih-se-dostava-stale-vyssi-podpory
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Bohumil Hrabal (1914–1997) 
Μια από τις σημαντικές θέσεις στον κατάλογο ανήκει δικαίως στον πολύ γνωστό Τσέχο 

συγγραφέα Bohumil Hrabal, το έργο του οποίου αποτελούν δεκάδες βιβλία, κυρίως συλλογές 
διηγημάτων και νουβέλες. Η σχέση του με το κομμουνιστικό καθεστώς δεν ήταν απλή, η προσωπική 
ανάγκη να μπορεί να δημοσιεύει τα έργα του τον υποχρέωσε να κάνει συγκεκριμένες παραχωρήσεις 
στο κομμουνιστικό καθεστώς. Παρ’ όλα αυτά εκδόθηκαν μερικά έργα του μόνο κρυφά στο εξωτερικό 
ή μετά την επανάσταση. 

Αρκετά από τα έργα του μεταφέρθηκαν στο θέατρο και στον κινηματογράφο, όπως και τρία 
από τα βιβλία της βιβλιογραφίας: η αυτοβιογραφική πρόζα Postřižiny (Μηδαμινές αποστάσεις), η 
νουβέλα με θέμα τη γερμανική κατοχή Ostře sledované vlaky (Τρένα υπό αυστηρή παρακολούθηση), 
γραμμένη με βάση τις εμπειρίες του συγγραφέα που δούλευε ένα διάστημα και στο σιδηρόδρομο, και η 
κωμικοτραγική νουβέλα Obsluhoval jsem anglického krále (Υπηρέτησα τον Άγγλο βασιλιά) που 
πραγματοποιούνται εν μέρει πάλι κατά την διάρκεια του Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και μιλάει για 
τον αγώνα ενός ανθρώπου με αισθήματα μειονεξίας. Το τελευταίο βιβλίο από την βιβλιογραφία 
βασίζεται – όπως, εν τω μεταξύ, και οι Μηδαμινές αποστάσεις – στον ανθρώπινο τύπο, που ο Hrabal 
ονομάζει «pábitel», που φλυαρεί αλλά με θετικό νόημα γιατί ο μονόλογός του είναι έκφραση της αγάπης 
για την ζωή. Και ο ίδιος ο συγγραφέας ανήκει κατά κάποιον τρόπο σε αυτό το είδος ανθρώπων που 
συμβαδίζει με το γεγονός ότι Μια πολυθόρυβη μοναξιά είναι ένα πολύ αυτοβιογραφικό κείμενο.26 

 
Pavel Kohout (1928–) 
Ο συγγραφέας άρχισε την σταδιοδρομία του στις επίσημες οργανώσεις του καθεστώτος, στη 

δεκαετία του εξήντα όμως έγινε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Άνοιξης της Πράγας 
και το 1977 ήταν ένας από τους συγγραφείς της Χάρτας 77. Δύο χρόνια αργότερα εξορίστηκε στην 
Αυστρία. 

Η ζωή και το έργο του συνδέεται με τον Václav Havel, και τα πρώτα έργα του είναι θεατρικά, 
αν και μετά την Άνοιξη της Πράγας άρχισε να απασχολείται πολύ με την πεζογραφία. Το θέμα των 
έργων του είναι συχνά η σχέση του ανθρώπου και του καθεστώτος ή του κοινού και η σύγχρονη ιστορία 
της Τσεχοσλοβακίας, μερικά είναι αυτοβιογραφικά.27 Η πλοκή του μυθιστορήματος Hvězdná hodina 
vrahů (Ο άνθρωπος που δολοφονούσε χήρες) πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του Προτεκτοράτου 
της Βοημίας και της Μοραβίας. Το βιβλίο Sněžím (Χιονίζω), λιγότερο δημοφιλές από τα άλλα βιβλία 
του συγγραφέα στον κατάλογο,28 διηγείται μια ιστορία αποκάλυψης κρατικών πρακτόρων από την 
περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος. Στα ελληνικά μεταφράστηκε και ένα από τα σημαντικότερα 
έργα του, Katyně (Η δήμιος), που περιγράφει, με ασυγκίνητο τόνο, τις σπουδές ενός κοριτσιού στο 
σχολείο απαγχονιστών. 

Ο συγγραφέας συμμετείχε στο γράψιμο «ενός μοναδικού μυθιστορήματος γραμμένου από 14 
γνωστούς συγγραφείς απ' όλο τον κόσμο με τη μέθοδο της σκυταλοδρομίας»,29 του Global Novel, που 
εκδόθηκε στην Ελλάδα και μετά στην Ιταλία. Ωστόσο, αυτό το έργο δεν ανήκει απόλυτα στον κατάλογο 
γιατί ποτέ δεν εκδόθηκε στα τσεχικά, δεν θα το βρούμε ούτε και στην βιβλιογραφία στην επίσημη 
ιστοσελίδα του συγγραφέα.30 

 

                                                            
26 Svozil, B.: Bohumil Hrabal. 1995, aktualizace 31. 10. 2008. Slovník české literatury po roce 1945. 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1244&hl=bohumil+hrabal+ (26/09/2019) 
27 Brožová, V., Košnarová, V.: Pavel Kohout. 1995, 2009, aktualizace 30. 5. 2009. Slovník české literatury po roce 
1945. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=43&hl=pavel+kohout+ (26/09/2019) 
28 Sněžím. Databazenih.cz [online]. Daniel Fiala, 2008–2019. https://www.databazeknih.cz/knihy/snezim-178084 
(26/09/2019) 
29 Global Novel. BiblioNet. http://www.biblionet.gr/book/8168/Συλλογικό_έργο/Global_Novel (12/10/2019) 
30 Dílo. Pavel Kohout Autor. http://www.pavel-kohout.com/pribehy-na-papire.html (06/11/2019) 
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Milan Kundera (1929–)  
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η περίπτωση του Kundera απαιτεί περαιτέρω σχολιασμό. Στην 

βιβλιογραφία περιλαμβάνουμε βιβλία που έγραψε στα τσεχικά, ωστόσο μόνο τα Žert (Το αστείο) και 
Směšné lásky (Κωμικοί έρωτες) δημοσιεύθηκαν πρώτα στα τσεχικά, όλα τα υπόλοιπα βιβλία εκδόθηκαν 
πρώτα σε γαλλική μετάφραση. Ο συγγραφέας πολύ εκτιμούσε την εργασία του μεταφραστή François 
Kérel που μετέφρασε πολλά έργα του στα γαλλικά. Παρ’ όλα αυτά ο Kundera έχει πολλές οδυνηρές 
εμπειρίες με κακές μεταφράσεις, τις οποίες ξαναέγραψε αργότερα. Στην Τσεχία επίσης εμφανίστηκαν 
και ανεπίσημες μεταφράσεις, με αποτέλεσμα να διστάζει ο συγγραφέας να επιτρέψει την μετάφραση 
μερικών έργων του που δεν είναι ακόμα γνωστά στην χώρα της καταγωγής του.31 32 

Μερικά βιβλία του δέχτηκαν μια νέα μορφή στις γαλλικές τους μεταφράσεις, γεγονός το οποίο 
πρόβαλε ο συγγραφέας και στις μεταγενέστερες τσεχικές εκδόσεις τους. Έτσι τροποποιήθηκαν η 
συλλογή διηγημάτων Κωμικοί έρωτες και το μυθιστόρημα Nesnesitelná lehkost bytí (Η αβάσταχτη 
ελαφρότητα του Είναι). Από μια ανάλυσή τους προκύπτει ότι οι δύο τσεχικές εκδόσεις του πρώτου 
βιβλίου διαφέρουν σημαντικά, γεγονός το οποίο τεκμηριώνει την μεγάλη αλλαγή που επέφερε στην 
γαλλική μετάφραση.33 Επομένως δεν είναι σαφές αν ανήκει αυτό το βιβλίο στον κατάλογό μας, όπως 
πράγματι και όλα τα άλλα βιβλία του Kundera – αν υπάρχουν και άλλα – που διαφοροποιούνται πολύ 
στην αναγνωρισμένη γαλλική και την τσεχική τους έκδοση. Έτσι μόνο το μυθιστόρημα Το αστείο ανήκει 
στην βιβλιογραφία χωρίς αμφιβολία ως μετάφραση από το τσεχικό πρωτότυπο (που δεν σημαίνει, 
ωστόσο, ότι ο μεταφραστής δεν δούλεψε με μια γαλλική έκδοση). 

 
Ota Pavel (1930–1973) 
Συγγραφέας αυτοβιογραφικών διηγημάτων εβραϊκής καταγωγής του οποίου οι αδελφοί και ο 

πατέρας επέζησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήταν και αθλητικός δημοσιογράφος.34 Στα 
ελληνικά μεταφράστηκε μια από τις δύο πιο γνωστές αυτοβιογραφικές συλλογές του, Jak jsem potkal 
ryby, όπου ο συγγραφέας διηγείται τις οικογενειακές ιστορίες των παιδικών του χρόνων. Το κίνητρο 
αυτής της μετάφρασης ήρθε πιθανότατα από την πλευρά του μεταφραστή. 

 
 

Ποίηση 
Οι εκδοτικοί οίκοι περιγράφουν την έκδοση μεταφρασμένης ποίησης ως ειδικά προβληματική: 

«Να δημοσιεύσει μια μετάφραση λογοτεχνικού έργου δεν είναι εύκολο, αλλά να δημοσιεύσει μια 
μετάφραση ποίησης είναι διπλά δύσκολο και γενικά αναγνωρίζεται η ανάγκη επιδοτήσεων που την 
επιτρέπουν.»35 

Στην εργασία μας αποφεύγουμε συνειδητά τα ζητήματα συγκριτικής γλωσσολογίας, γιατί δεν 
ανήκουν στο αντικείμενό της. Ας αναφέρουμε, όμως, τουλάχιστον τα λόγια του έλληνα ποιητή και 
μεταφραστή Κάρολου Τσίζεκ σχετικά με το θέμα της μετάφρασης της ποίησης μεταξύ δύο 
συγκεκριμένων γλωσσών: «Η κύρια εργασία, που είναι και διαφορετική από την συνήθη μεταφραστική 
                                                            
31 Valden, M.: „Milan Kundera.“ Iliteratura. 
Τους λόγους γιατί δεν μετέφρασε τα βιβλία του στα τσεχικά ο ίδιος, αποκαλύπτει στην ανάλυσή της η Zlata 
Kufnerová που δείχνει πως ο Kundera χάνει σιγά σιγά την γνώση της τσεχικής γλώσσας που είναι φανερό στα 
έργα του γραμμένα στην Γαλλία στα τσεχικά και στις τσεχικές εκδόσεις των έργων του που διόρθωσε ο ίδιος. Το 
συμπέρασμά της είναι ότι αυτά τα έργα και αυτές οι εκδόσεις περιλαμβάνουν σημαντικά γλωσσικά και 
υφολογικά ελαττώματα. 
Kufnerová, Zlata: „Když autor překládá sám sebe: poznámky k češtině Kunderových románů.“ Slovo a slovesnost, 
69, č. 4 (2008), s. 259-267. 
33 Kufnerová, Zlata: „Když autor překládá sám sebe: poznámky k češtině Kunderových románů“, s. 260. 
34 Svozil, B.: Ota Pavel. 1998, aktualizace 30. 9. 2006. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. ÚČL AV ČR, 
2006–2011. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=834&hl=ota+pavel+ (26/09/2019) 
35 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, A survey of publishers, p. 8. 
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εργασία, είναι να μεταφράζω και να κρατάω την φόρμα, πράγμα το οποίο είναι πολύ, πολύ δύσκολο 
στα ελληνικά. Παραδείγματος χάριν να βρείτε ρίμες στα τσεχικά είναι εύκολο, στα ελληνικά είναι πολύ 
δύσκολο να βρείτε ρίμες. Να κρατάτε την μετρική... και το γεγονός ότι οι λέξεις στα τσεχικά είναι πιο 
βραχείες, είναι μονοσύλλαβες... οι μονοσύλλαβες λέξεις σχεδόν δεν υπάρχουν στα ελληνικά. (...) Τα 
τσεχικά και τα ελληνικά καθόλου δεν μοιάζουν, οπότε η μετάφραση παίρνει μια αρκετά διαφορετική 
μορφή (...)».36 

 
 
Jaroslav Seifert (1901–1986) 
Ποιητής και δημοσιογράφος με σαφείς πολιτικές απόψεις που δεν έκρυψε ούτε και κατά την 

διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος, γεγονός το οποίο του δυσκόλεψε τη ζωή, και ο μόνος Τσέχος 
νομπελίστας της λογοτεχνίας (1984). Δημοσίευσε πολλές συλλογές, αν και ένα διάστημα το έργο του 
απαγορεύτηκε επίσημα. Η συλλογή Maminka (1955) είναι κλασική και τη μαθαίνουν όλα τα παιδιά στα 
σχολεία της Τσεχίας. 

Ο μεταφραστής της επιλογής του έργου του, ο Κάρολος Τσίζεκ, συνοψίζει την δική του 
προσπάθεια για να παρουσιάσει τον ποιητή στους Έλληνες με τόνο απογοήτευσης: «Το βιβλίο 
ποιημάτων του Jaroslav Seifert είναι ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία έκδοση που εκτυπώθηκε ωραία, 
[ήθελε] πολλή δουλειά, [περιλαμβάνει] σημειώσεις· οι μεταφράσεις αυτές είναι πολύ, πολύ σωστές, 
ακριβείς, κρατάω την φόρμα, κρατάω της ρίμες, δεν μεταφράζω αδιάφορα ή ελεύθερα. Ωστόσο γιατί 
κανείς δεν ξέρει τον Seifert στην Ελλάδα, δεν γράφτηκε ούτε μια λέξη για το βιβλίο». 

Δεν είναι σαφής η λογική με την οποία συγκρότησε το άλλο βιβλίο που περιέχει ποιήματα του 
Jaroslav Seifert. Πρώτα, γιατί ενώνει τα έργα τεσσάρων συγγραφέων που βραβεύτηκαν με νόμπελ, με 
αρκετά διαφορετικό ύφος και θεματικές. Δεύτερον, γιατί δύο από τους συγγραφείς βραβεύθηκαν για το 
πεζογραφικό και όχι το ποιητικό έργο τους. Από την άλλη, ο μεταφραστής είναι και ο ίδιος συγγραφέας 
και απασχολείται πολύ με την μετάφραση ευρωπαϊκής ποίησης που εκδίδεται τις περισσότερες φορές 
στην μορφή συλλογών διαφορετικών ποιητών.37 

 
Jan Skácel (1922–1989) 
Και ο Skácel ανήκει στους κλασικούς Τσέχους ποιητές του εικοστού αιώνα. Παρόμοια με τον 

Seifert και αυτός δεν μπορούσε μια περίοδο να εκδίδει τα έργα του επίσημα, όπως συνέβη με τη συλλογή 
Chyba broskví που μεταφράστηκε στα ελληνικά, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως «samizdat», 
μετά στον Καναδά στον τσεχικό εκδοτικό οίκο του ζευγαριού συγγραφέων Škvorecký που έφυγαν από 
την χώρα και μετά την «βελούδινη επανάσταση» και στην Τσεχία.38 

 
Οι νέοι και οι άλλοι 
Από τα 15 ονόματα, μόνο έξι δεν ανήκουν στον κανόνα της τελικής εξέτασης των σχολείων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τσεχία (που αντιστοιχεί στις Πανελλήνιες εξετάσεις).39 
 

                                                            
36 Soluňský Čížek: Návštěva u překladatele Seiferta a Holana z řeckého města pod Olympem [film]. Scénář a režie 
G. Agathonikiadis. Česko, ČT, 2008. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/porady/10185519199-solunsky-cizek/ 
37 Σωτήρης Ε. Γυφτάκης. BiblioNet. http://www.biblionet.gr/author/77659/Σωτήρης_Ε._Γυφτάκης 
38 «Samizdat», από τα ρωσικά, ονομάζονται κρυφές, χειροποίητες εκδόσεις απαγορευμένων έργων που 
εκδίδονταν κατά την διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
39 CERMAT: Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2017/2018. 
Praha: MŠMT, 2016. Dostupné z: maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/katalog-pozadavku-2018-
CJL.pdf (9/10/2019) 
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Ο Ivan Klíma (1931–) δεν είναι πολύ αποδεκτός από την τσεχική κριτική,40 ωστόσο μπορούμε 
να διαβάσουμε ότι ανήκει στα «αναμφισβήτητα μεγάλα ονόματα της παλιάς γενιάς».41 Η σημασία του 
για την τσεχική λογοτεχνία επιβεβαιώθηκε και με δύο βραβεία, το Βραβείο του Franz Kafka και, πιο 
σημαντικό, με το βραβείο Magnesia Litera42 που έχει μεγάλη απήχηση στην Τσεχία. Και η θέση του 
στην ευρωπαϊκή αγορά βιβλίων είναι ισχυρή, είναι μεταξύ των πιο μεταφρασμένων Τσέχων 
συγγραφέων.43 Τα περισσότερα έργα του εκδόθηκαν (ξανά) μετά την «βελούδινη επανάσταση» γιατί 
μετά το 1968 δεν μπορούσε να δημοσιεύει επίσημα και τα έργα του εμφανίζονταν μόνο στο εξωτερικό 
και ως μυστικές χειροποίητες εκδόσεις «samizdat».44 

Η Europeana (Europeana: Μια συνοπτική ιστορία της Ευρώπης του εικοστού αιώνα) του Patrik 
Ouředník γράφτηκε το 2001 και τιμήθηκε με περισσότερα βραβεία, σημαντικότερα με το Κρατικό 
βραβείο λογοτεχνίας. Σύμφωνα με κάποιες πηγές είναι αυτό το βιβλίο το πιο μεταφρασμένο τσεχικό 
έργο. Μεταφέρθηκε και μερικές φορές στο θέατρο45 και πουλήθηκε και το δικαίωμα να παιχτεί σε μια 
ελληνική θεατρική ομάδα. 

Η Květa Legátová δημοσίευσε το 2000, σε μεγάλη ήδη ηλικία, την συλλογή διηγημάτων Želary 
για την οποία βραβεύθηκε δύο χρόνια αργότερα με το Κρατικό βραβείο λογοτεχνίας.46 Τον ίδιο χρόνο 
δημοσίευσε την νουβέλα Jozova Hanule που μεταφέρθηκε το 2003 και στον κινηματογράφο με τον 
τίτλο του πρώτου βιβλίου που είναι το όνομα του φανταστικού χωριού στο οποίο πραγματοποιούνται 
όλες οι ιστορίες των δύο βιβλίων. Η πολύ πετυχημένη ταινία Želary κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ. 
Στην ελληνική γλώσσα μεταφράστηκε το δεύτερο και μικρότερο βιβλίο, με τον τίτλο Έρωτας στα δάση 
της Μοραβίας (2007). 

Παρόμοια και η νέα συγγραφέας Kateřina Tučková ήταν από τους απροσδόκητους Τσέχους 
ευπώλητους της αρχής του 21ου αιώνα. Για τα δύο πρώτα της μυθιστορήματα, το Vyhnání Gerty 
Schnirch (Η Εκδίωξη της Γκέρτας Σνίρχ) και το Žítkovské bohyně – που εκδόθηκε το 2019 και στα 
ελληνικά – βραβεύθηκε με το βραβείο Magnesia Litera.47 Και στα δύο βιβλία βασίζεται σε πραγματικές 
ιστορίες που έλαβαν χώρα στην Τσεχοσλοβακία και Τσεχία πριν το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. 

Δεν βρήκαμε πολλές πληροφορίες για τον ποιητή Dalibor Pešek (1921–1997). Γεννήθηκε στο 
Strakonice, μια μικρότερη πόλη στην νότια Βοημία, και εργάστηκε ως κατασκευαστής εργαλείων.48 

                                                            
40 Horák, O.: „Klíma, Ivan: Miláčkové chřestýši a jiné ženské horory.“ 4. 2. 2015. Iliteratura. www.iliteratura.cz/Cl 
anek/34301/klima-ivan-milackove-chrestysi-a-jine-zenske-horory 
«Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του Klíma προκαλεί δισταγμό, ίσως και απογοήτευση (που 
προβάλλεται, εν τω μεταξύ, και στην αποδοχή της από ένα σημαντικό μέρος της τσεχικής κριτικής). Ο 
συγγραφέας επικινδύνως πλησιάζει σε αυτά τα έργα το κοινότοπο και καταναλωτικό ανάγνωσμα. Δεν λέμε ότι 
δεν έχει και αυτό το είδος λογοτεχνικής παραγωγής την δική της κοινωνική σημασία – κυρίως όταν πρόκειται 
για ένα τεχνικά πετυχημένο έργο – ωστόσο από ένα συγγραφέα που κάποτε φιλοδοξούσε προφανώς κάτι άλλο 
και στις μεταφράσεις μπήκε τουλάχιστον μερικώς στο πλαίσιο της λογοτεχνίας του κόσμου, θα περιμέναμε 
τελικά κάτι άλλο...» 
41 Lukavec, J.: „Lipský knižní veletrh 2019 Češi v hlavní roli a hledání Kunderových nástupců.“ 25. 3. 2019. 
Iliteratura. www.iliteratura.cz/Clanek/41321/lipsky-knizni-veletrh-2019-cesi-vhlavni-roli-a-hledani-kunderovych 
-nastupcu- (9/10/2019) 
42 Ivan Klíma. 4. 10. 2019. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Klíma (10/10/2019) 
43 Horák, O.: „Klíma, Ivan: Miláčkové chřestýši a jiné ženské horory.“ 
44 Uhlířová, M., Kudlová, K.: Ivan Klíma. 1995, 2007, aktualizace 23. 11. 2007. Slovník české literatury po roce 
1945. www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1253 (10/10/2019) 
45 Svozil, B., Bláhová, K., Košnarová, V.: Patrik Ouředník. 1998, 2008, 2017. Slovník české literatury po roce 1945. 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=531&hl=patrik+ouředník+ 
46 Přibáňová, A.: Květa Legátová. 2010. Slovník české literatury po roce 1945. www.slovnikceskeliteratury.cz/show 
Content.jsp?docId=1451 (10/10/2019) 
47 Kateřina Tučková. Host Brno [online]. HOST — vydavatelství, s. r. o., 2018. www.hostbrno.cz/tuckova-katerina/ 
(10/10/2019) 
48 Dalibor Pešek. Databazeknih.cz. www.databazeknih.cz/zivotopis/dalibor-pesek-35692 (10/10/2019) 
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Από τον γενικό κατάλογο τσεχικών βιβλιοθηκών 49 βλέπουμε ότι δημοσιεύθηκαν τέσσερις συλλογές 
ποιημάτων και ένα άλλο μικρό βιβλίο πεζογραφίας του. Φανταζόμαστε ότι ο μεταφραστής Κάρολος 
Τσίζεκ είχε δικούς του λόγους να μεταφράσει το έργο του ποιητή, οι οποίοι, πιθανότατα, σχετίζονται 
με το γεγονός ότι ο Τσίζεκ στα παιδικά του χρόνια πέρασε ένα μικρό χρονικό διάστημα στην νότια 
Βοημία και ότι οι δύο άνδρες ήταν της ίδιας ηλικίας. 

 
Στην βιβλιογραφία θα περιμέναμε να βρούμε μερικά νεότερα ονόματα που μπορούν να είναι 

σημαντικοί κρίκοι στην εξέλιξη της τσεχικής λογοτεχνίας, όπως ο Jáchym Topol, ή τσεχικά μπεστ σέλερ 
(Michal Viewegh – του οποίου έπρεπε να εκδοθεί ένα βιβλίο στα ελληνικά,50 αλλά κατά τα φαινόμενα 
δεν εκδόθηκε τελικά για κάποιο λόγο) ή δυνατές φωνές της νέας γενιάς, όπως η Petra Hůlová ή, 
παραδείγματος χάριν, ο Jaroslav Rudiš. Αυτά και πολλά άλλα ονόματα, που εμφανίζονται συχνά στις 
μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, λείπουν απόλυτα από την ελληνική βιβλιογραφία. 

 
 
 
Μεταφραστές 
 
Αν είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες της BiblioNet, οι μεταφραστές τσεχικής λογοτεχνίας 

διαφέρουν στις εμπειρίες τους. Μερικοί από αυτούς δεν εμφανίζονται στην βάση με άλλες μεταφράσεις. 
Ας συμπληρώσουμε ότι, κατά την γνώμη των εκδοτών, το να βρεθεί ένας αξιόπιστος μεταφραστής είναι 
από τα πιο επείγοντα εμπόδια της εργασίας τους.51 

Οι 38 τίτλοι στον κατάλογο μας μεταφράστηκαν συνολικά από 22 μεταφραστές. Μόνο πέντε 
από αυτούς μετέφρασαν περισσότερα από ένα βιβλία. Το λυπηρό γεγονός δεν είναι μόνο ότι δεν 
υπάρχουν πολλοί μεταφραστές ειδικοί στην μετάφραση από τα τσεχικά στα ελληνικά αλλά και ότι οι 
περισσότεροι από αυτούς τους μεταφραστές προφανώς δεν δουλεύουν με τσεχικά πρωτότυπα αλλά 
μεταφράζουν «από δεύτερο χέρι», δηλαδή με τις μεταφράσεις των έργων σε άλλες γλώσσες. 
(Βασιζόμαστε στο γεγονός ότι πολλοί από αυτούς ειδικεύονται σε μετάφραση από μια άλλη 
συγκεκριμένη γλώσσα και δεν μετάφρασαν άλλα βιβλία τσεχικής λογοτεχνίας.) 

 
Γιάννης Η. Χάρης 
Γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Αμερική δίδαξε ελληνικά, ασχολείται και με τη βυζαντινή 

μουσική. Έγραφε στην εφημερίδα Τα Νέα, τώρα γράφει στην Εφημερίδα των Συντακτών. «Από το 1994 
μεταφράζει το συνολικό έργο του Μίλαν Κούντερα», το 2011 βραβεύθηκε για την μετάφραση του 
γαλλικού έργου του L’entretien (Συνάντηση) με το βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης του ΕΚΕΜΕΛ. 
Έγραψε δύο βιβλία για την ελληνική γλώσσα.52 Για το ίδιο και άλλα θέματα γράφει και ένα δικό του 
ιστολόγιο.53 

 
Σόνια Στάμου Ντορνιάκοβα 
Μεταφράστρια και δημοσιογράφος που ζει στην Αθήνα και εμφανίζεται συχνά στα τσεχικά 

ΜΜΕ σχετικά με θέματα της Ελλάδας. Μεταφράζει μεταξύ τις δύο γλώσσες και στις δύο κατευθύνσςεις. 
Μετάφρασε πέντε βιβλία από την βιβλιογραφία μας από τέσσερις διαφορετικούς συγγραφείς.  

 
                                                            
49 CASLIN [online]. Národní knihovna ČR. www.caslin.cz/ (10/10/2019) 
50 Στάμου-Ντορνιάκοβα, Σόνια: «Η σύγχρονη-μοντέρνα Τσεχική λογοτεχνία - Λογοτεχνικά έργα Τσέχων συγγρα-
φέων μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.» 
51 Budapest Observatory: Publishing Translations in Europe, A survey of publishers, p. 13. 
52 Γιάννης Η. Χάρης. BiblioNet. http://www.biblionet.gr/author/11/Γιάννης_Η._Χάρης (12/10/2019) 
53 Γιάννης Η. Χάρης: Γιάννης Η. Χάρης [online]. 2007. https://yannisharis.blogspot.com/ (12/10/2019) 
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Ρενέ Ψυρούκη 
Η μεταφράστρια γεννήθηκε από γονείς διαφορετικής καταγωγής, από την Ελλάδα και την 

Γαλλία, και σπούδασε στην Πράγα. Μεταφράζει από τα γαλλικά και κυρίως από τα τσεχικά.54 Μεταξύ 
των έργων της στη BiblioNet – στο σύνολο είναι 11 αλλά βρήκαμε και μια εκτενέστερη βιβλιογραφία 
της55 – είναι και πέντε βιβλία του Bohumil Hrabal, γεγονός το οποίο την κάνει την κύρια Ελληνίδα 
μεταφράστρια του συγγραφέα. 

 
Κάρολος Τσίζεκ (1922–2013) 
Είναι ο πιο σημαντικός μεταφραστής τσεχικής ποίησης στα ελληνικά. Τσέχος στην καταγωγή, 

γεννήθηκε στην Ιταλία, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του όμως το πέρασε στην Θεσσαλονίκη όπου 
δίδασκε τα ιταλικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκτός από την λογοτεχνική δραστηριότητά του 
απασχολούνταν και με την γραφιστική και την ζωγραφική, δημοσίευσε και ένα βιβλίο διηγημάτων και 
μια ποιητική συλλογή. Μετέφρασε πολλά έργα ιταλικής λογοτεχνίας και, κυρίως στο τέλος της ζωής 
του, τους μεγαλύτερους Τσέχους ποιητές του εικοστού αιώνα: Petr Bezruč, Jan Skácel, Jaroslav Seifert, 
Jiří Wolker κ.ά.56 

Για την δραστηριότητά του βραβεύθηκε από το ιταλικό κράτος και από την Τσεχική δημοκρατία 
που του απένειμε το βραβείο Gratias agit του Υπουργείου Εξωτερικών για την διάδοση καλής φήμης 
της Τσεχίας (2002).57 

Ο ίδιος συνοψίζει την εργασία του με τα λόγια: «Και μπορώ να πω ότι τέτοια εργασία δεν κάνει 
κανένας άλλος στην Ελλάδα.»58 

 
Κώστας Τσίβος 
Ο Κώστας Τσίβος είναι επικεφαλής του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας.  Είναι ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της 
τσέχο-ελληνικής πολιτιστικής ανταλλαγής. Μία από τις δύο λογοτεχνικές μεταφράσεις του είναι και το 
νεότερο βιβλίο στην βιβλιογραφία (Οι θεές της Ζίτκοβα). Μεταφράζει και μη λογοτεχνικά βιβλία με 
θέμα την ελληνική ιστορία. 

 
 
 
Βιβλία που παραλείφθηκαν από την βιβλιογραφία 
Δεν περιέχει η βιβλιογραφία μας όλα τα βιβλία που βρήκαμε στις προαναφερθείς βάσεις 

δεδομένων. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν είναι λογοτεχνικά. 

                                                            
54 Συντελεστές: Ψυρούκη, Ρενέ. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. ΚΘΒΕ, 2010. https://www.ntng.gr/default.asp 
x?lang=el-GR&page=64&item=40921 (12/10/2019) 
55 Στο ίδιο. 
56 Soluňský Čížek: Návštěva u překladatele Seiferta a Holana z řeckého města pod Olympem. Scénář a režie G. 
Agathonikiadis. 

Στο ντοκιμαντέρ αναφέρει περαιτέρω ο Τσίζεκ: «Τα τελευταία χρόνια μεταφράζω κυρίως από τα 
τσεχικά – σχεδόν αποκλειστικά από τα τσεχικά – στα ελληνικά, κυρίως ποιητές που, ας πούμε, είχανε ένα 
εξαιρετικό έργο μεταξύ των χρόνων 1918–1938. Αυτό σημαίνει: [τα αδέρφια] Čapek, τον Hašek, τον Hora, τον 
Wolker, τον Bezruč και μετά τους νεότερους, όπως τον Skácel, τον Holan, τον Šrámek, τον Rejžek – [ο οποίος 
είναι] ένας αρκετά νέος [ποιητής]. Κυρίως ποιητές. Προπαντός γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στα 
τσεχικά και τα ελληνικά, που σημαίνει, ότι, αν μεταφράζεις, πρέπει να σκέφτεσαι πώς να το πεις στα ελληνικά, 
και όχι να το μεταφράζεις κυριολεκτικά, γιατί έτσι δεν ακούγεται αυτό αυθόρμητα στα ελληνικά ή... φυσικά.» 
57 Tsivos, K.: „Karolos Tsizek, náš soluňský krajan.“ PLAV, říjen 2014, č. 10. Dostupné z: www.svetovka.cz/2014/ 
10/10-2014-publicistika/ (12/10/2019) 
58 Soluňský Čížek: Návštěva u překladatele Seiferta a Holana z řeckého města pod Olympem. Scénář a režie G. 
Agathonikiadis. 
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Μια διαφορετική περίπτωση είναι τα βιβλία του Franz Kafka, τους λόγους της παράλειψης των 
οποίων εξηγήσαμε ήδη (στο κεφάλαιο για την μέθοδο της έρευνας μας). Μετά το 2000 εμφανίστηκαν 
περίπου πενήντα (!) διαφορετικές εκδόσεις των έργων του, των επιστολών και των ημερολογίων, καθώς 
και μερικά ηλεκτρονικά βιβλία. Ουκ ολίγος αριθμός των εκδομένων βιβλίων δεν είναι πρώτες εκδόσεις, 
αντιθέτως, υπάρχουν π.χ. και έβδομες εκδόσεις μιας μετάφρασης. 

Μερικά από τα βιβλία που παραλείφθηκαν είναι βιβλία με θέμα την ιστορία. Δύο από αυτά, 
έργα σημαντικών Τσέχων βαλκανολόγων, της Kateřina Králová και του Jindřich Hradečný, 
ασχολούνται με την ιστορία Ελλήνων κατά την διάρκεια της κατοχής και με την πρώτη περίοδο της 
ζωής των μεταναστών στην μεταπολεμική Τσεχοσλοβακία. 

Εκδόθηκε και μια μετάφραση του ταξιδιωτικού ημερολογίου ενός Τσέχου ευγενούς, του 
Vratislav z Mitrovic που ταξίδεψε τον δέκατο έκτο αιώνα με διπλωματική αποστολή στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία, όπου και φυλακίστηκε για ένα διάστημα. 

Άλλα βιβλία σχετίζονται με τον τσεχικό πολιτισμό – μια ανθολογία κειμένων από το 
λογοτεχνικό περιοδικό Plamen – και την ιστορία της χώρας – και στην Ελλάδα εκδόθηκε η συλλογή 
φωτογραφιών του γνωστού Τσέχου φωτογράφου Josef Koudelka από τις ημέρες της ρωσικής εισβολής 
το 1968 και μεταφράστηκαν και τα απομνημονεύματα Ministerstvo strachu? ενός στρατηγού που έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην μυστική αστυνομία του κομμουνιστικού καθεστώτος. 

Μεταξύ των υπόλοιπων βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το 2000 στα ελληνικά και δεν τα 
συμπεριλάβαμε στην βιβλιογραφία είναι το έργο ενός από τους πατέρες της σημειωτικής, του Jan 
Mukařovský. 

Μια κατηγορία βιβλίων που παραλείψαμε επίσης από την βιβλιογραφία είναι παιδικά βιβλία 
δύο Τσέχων συγγραφέων. 
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Συμπεράσματα 
 
Η κατάσταση της αγοράς μεταφρασμένων βιβλίων στην Ελλάδα δεν διαφέρει σημαντικά από 

τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, το ποσοστό εκδόσεων μεταφρασμένων βιβλίων στην Ελλάδα 
είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο στα υπόλοιπα κράτη. 

Η βιβλιογραφία των μεταφράσεων τσεχικής λογοτεχνίας στα ελληνικά που εκδόθηκαν μετά το 
2000 περιλαμβάνει 38 τίτλους (αν παραβλέψουμε τις εκδόσεις των έργων του Franz Kafka). Όλα τα 
βιβλία (εκτός από ένα) είναι έργα του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα, πολλά ανήκουν στον 
κανόνα τσεχικής λογοτεχνίας και οι περισσότεροι συγγραφείς τους είναι οι πιο γνωστοί αντιπρόσωποί 
της γενικά. 

Λόγω του χρονικού περιορισμού της η βιβλιογραφία επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα μόνο 
σχετικά με την υποδοχή της νεότερης τσεχικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Τα έργα των νέων Τσέχων 
συγγραφέων αντιπροσωπεύονται με πολύ λίγα έργα και μερικές σημαντικές προσωπικότητές της 
λείπουν εντελώς. 

Η μετάφραση των βιβλίων στα ελληνικά είναι έργο πολλών μεταφραστών, μόνο λίγοι 
απασχολούνται ειδικά με την μετάφραση τσεχικής λογοτεχνίας. 

 
Εφόσον χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα μόνο ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, παραδεχόμαστε 

την πιθανότητα να μην είναι πλήρης η βιβλιογραφία. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να επιβεβαιωθούν τα 
αποτελέσματα της έρευνας in situ στις μεγαλύτερες ελληνικές βιβλιοθήκες. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να συμπληρωθούν πληροφορίες για την ελληνική αγορά βιβλίων γενικά 
και για τα αναγνωστικές συνήθειες των Ελλήνων σε σύγκριση με την κατάσταση στις άλλες χώρες. 

Χρήσιμο θα ήταν και να μελετηθεί ο ρόλος των διαφορετικών εκδοτικών οίκων στην έκδοση 
μεταφράσεων τσεχικών έργων. 


	Βιβλιογραφία ελληνικών μεταφράσεων
	τσεχικής λογοτεχνίας μετά το 2000

