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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τρεις σύντομες μεταφράσεις του Αλέξανδρου 

Παπαδιαμάντη, οι οποίες αφορούν κείμενα που ανήκουν σε διαφορετικά είδη: 

διήγημα, δημοσιογραφικό άρθρο και μελέτη. Πρόκειται για τη μετάφραση του 

διηγήματος του Twain, «Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα»,1 του 

δημοσιογραφικού άρθρου του W. T. Stead, «Λοβεγγούλας, ο βασιλεύς των 

Ματαβελέ»,2 και της μελέτης του P. Risal, «Ο Καραγκιόζης».3 Οι δύο πρώτες 

μεταφράσεις έγιναν από την αγγλική γλώσσα και δημοσιεύτηκαν την ίδια χρονιά, το 

1893, στο περιοδικό Νέον Πνεύμα, ενώ η τρίτη, από τη γαλλική γλώσσα, και 

δημοσιεύτηκε, το 1907, στα Παναθήναια.  

Τα τρία κείμενα περιλαμβάνονται στην ανθολογία μεταφράσεων που εξέδωσε ο 

Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος με τον τίτλο «Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα» 

και άλλα αφηγήματα.4 Στην αντιβολή που έπεται της σύντομης εισαγωγής, το 

ελληνικό κείμενο ακολουθεί την έκδοση του Τριανταφυλλόπουλου. 

                                                            
1 Μαρκ Τουαίν, «Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα», περ. Το Νέον Πνεύμα, τόμ. Γ΄ (1893), σσ. 
203-224. 
2 Ουΐλλιαμ Τ. Στεδ, «Λοβεγγούλας, ο βασιλεύς των Ματαβελέ», περ. Το Νέον Πνεύμα, τόμ. Γ΄ (1893), 
σσ. 266-288. 
3 Π. Ριζάλ, «Ο Καραγκιόζης», περ.  Παναθήναια, τχ. 171 (15 Νοεμβρίου 1907), σσ. 80-85.  
4 Μάρκου Τουαίν, «Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα» και άλλα αφηγήματα των Ερ. Στάνλεϊ- 
Ουίλ. Στεδ-Π. Ριζάλ-Κ. Ντάτον-Καρ. Ολλάνδ, Φιλολογική επιμέλεια Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 
Εκδόσεις Λήθη, Αθήνα 1993.  
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I. Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα 

Α)	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΟΥ	ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ	
	
Ο Mark Twain,5 ψευδώνυμο του Samuel Langhorne Clemens, ήταν ένας από τους 

δημοφιλέστερους συγγραφείς της Αμερικής με πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο. 

Γεννήθηκε στη Φλόριντα, το 1835. Άλλαξε πολλά επαγγέλματα, ώσπου το 1861 

κατέφυγε στη Νεβάδα, βρήκε δουλειά ως δημοσιογράφος και το 1865 δημοσίευσε το 

πρώτο του διήγημα, Jim Smiley and His Jumping Frog, το οποίο τον έκανε ευρύτερα 

γνωστό. Ως ανταποκριτής εφημερίδων, ταξίδεψε σε πολλά μέρη και εξέδωσε τα δύο 

πρώτα του βιβλία, The Celebratet Jumping Frog of Calaveras Country, and Other 

Sketches (1867) και The Innocents Abroad (1869). 

Τo 1871, αποφάσισε να μετακινηθεί με την οικογένειά του στο Χάρτφορντ του 

Κονέκτικατ, όπου διέμεινε για πολλά χρόνια, γράφοντας τα πιο γνωστά του 

μυθιστορήματα: The Adventures of Tom Sawyer (1876), The Prince and the Pauper 

(1881), Life on the Mississippi (1883), Adventures of Huckleberry Finn (1884) και A 

Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1889). 

Η τελευταία δεκαετία του δέκατου ένατου αιώνα τον βρήκε οικονομικά 

χρεωκοπημένο, εξαιτίας άστοχων επενδύσεων, κάτι που τον ανάγκασε να περιοδεύει 

δίνοντας διαλέξεις σε πολλά μέρη του κόσμου, ενώ παράλληλα συνέχισε και τη 

συγγραφή. Σε αυτήν την περίοδο συγκαταλέγεται και το διήγημα που θα μας 

απασχολήσει, Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα, το οποίο εκδόθηκε κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του Twain στην Αγγλία.  

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην Αμερική, όπου και πέθανε 

στις 21 Απριλίου 1910, στο Ρέντινγκ του Κονέκτικατ. 

 

 

 

                                                            
5 Βλ. σχετικά το λήμμα «Τουαίην (Twain), Μαρκ» στο Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών, 1988, τόμ. 9Β, σσ. 164-166. 
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Β)	Η		έκδοση	του	The	£	1.000.000	Bank	‐Note		και	η	μετάφραση	του	
Παπαδιαμάντη	
	
Το 1893, τη χρονιά που ο Twain βρίσκεται εντελώς χρεωκοπημένος στην Αγγλία, 

εκδίδεται το διήγημα The £ 1.000.000 Bank- Note, που εμπεριέχεται σε ομώνυμη 

συλλογή διηγημάτων του.6  

Εδώ, ο Twain δημιουργεί έναν φανταστικό κόσμο, μέσα στον οποίο είναι δυνατό 

η αγάπη και η τιμιότητα να συμπορεύονται με τα χρήματα. Υιοθετώντας απίθανες 

σκηνές, όπως η αναπάντεχη μεταφορά του κεντρικού ήρωα του διηγήματος, Ένρυ, 

από την Αμερική στην Αγγλία και η ξαφνική αλλαγή στον τρόπο ζωής του, αφού από 

εργάτης γίνεται ένας πάμπλουτος νέος με διασυνδέσεις με την αριστοκρατία της 

Αγγλίας, ο Twain δημιουργεί ένα ονειρικό περιβάλλον, στο οποίο από την αρχή 

μπορεί να συμμετέχει ο αναγνώστης.7 Η συλλογή δεν πέρασε απαρατήρητη στην 

Αγγλία, μολονότι δεν απέσπασε μόνο καλές κριτικές.8 

Η μετάφραση του διηγήματος Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα στον 

ελληνικό χώρο έγινε από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, το 1893, στο Νέον Πνεύμα, 

την ίδια χρονιά της αγγλικής έκδοσής του. Το καινοτόμο περιοδικό του Βλάση 

Γαβριηλίδη, που είχε διάρκεια ζωής μόνο δύο έτη, από το 1892 έως το 1893, 

μετακένωσε στους αναγνώστες του όλες τις πρωτοποριακές ιδεολογίες της εποχής.9 

Σε αυτό δημοσιεύονται συχνότερα μεταφράσεις, και μάλιστα όχι τόσο αφηγηματικών 

όσο επιστημονικών κειμένων, και λιγότερο συχνά πρωτότυπο έργο.10 Η Ακρόπολις11 

διαφημίζει το περιοδικό, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο μεταφρασμένο διήγημα του 

Twain.  

 

                                                            
6 Mark Twain, The 1,000,000 [pound] bank-note, and other new stories, Chatto & Windus, Piccadilly, 
London 1893, στο https://archive.org/details/1000000poundsban00twaiuoft, τελευταία πρόσβαση 
3/2/2015.  
7 Pascal Covici, Jr, Mark’s Twain’s Humor, The Image of a World, Southern Methodist University 
Press, Dallas, Texas 1967, σσ. 13-15. 
8 βλ. και διαφήμιση του περιοδικού Athenaeum, June 17, 1893, σ. 754 καθώς και κριτική στο περιοδικό 
Bookman, June 1893, σ. 91, (φωτοτυπίες παρατίθενται στο Επίμετρο, σ. 37). 
9 Στέση Αθήνη, «Ο Παπαδιαμάντης μεταφραστής στα έντυπα του Γαβριηλίδη», Πρακτικά Γ’ Διεθνούς 
Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τ. 2, Δόμος, Αθήνα 2013, σσ. 40-41 και Μαρία 
Αποστολίδου, Το περιοδικό Το Νέον Πνεύμα (1893-1894), Μεταπτυχιακή εργασία, ΑΠΘ 2015. 
10 Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Εικοσιπεντάχρονος πλους. Φιλολογικά στον Παπαδιαμάντη, ΣΔΩΒ, 
Αθήνα 2004, σσ. 341, 343, 354. 
11 βλ. Ακρόπολις, 20 Οκτωβρίου 1893, (φωτοτυπία παρατίθεται στο Επίμετρο, σ. 38). 
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II. ΑΝΤΙΒΟΛΗ	
	

The £ 1,000,000 bank-note (1)12 Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα 
(9)13 

	
1. Ανθρωπωνύμια 

 
Tod (13)  
 

Τόδη (16) 

Lady Anne-Grace-Eleanor-Celeste (20)  
 

λαίδη Άννα Χάρις Ελεωνόρα Ουρανία (20)

Cheapside (20) Τσήψαιδ (20) 

Lord and Lady Blatherskite (20)  
 

ο λόρδος και η λαίδη Βλαδερουάιτ (20) 
 

Portia Langham (21)  
 

Πορτία Λάγγαμ (20) 
 

Mr. Lloyd Hastings (21) 
 

Ο κ. Λόυδ Άστιγξ (20) 
 

Henry Adams (21)  
 

Ένρυ Άδαμς (20) 

Blake Hopkins (21)  
 

Βλέικ Όπεκινς (20) 
 

Gould and Curry (22)  
 

Γούλδ και Κόρυ (20)  
 

 

2. Τοπωνύμια 
 
Shoreditch (20)  
 

Σώρδιτς (20) 

Newgate (20)  
 

Νιουγαίτης (20) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Οι παραπομπές στο αγγλικό πρωτότυπο κείμενο στο Mark Twain, The 1,000,000 [pound] bank-note, 
and other new stories, Chatto & Windus, Piccadilly, London 1893, στο 
https://archive.org/details/1000000poundsban00twaiuoft, τελευταία πρόσβαση 3/2/2015. 
13 Οι παραπομπές στη μετάφραση στο Μάρκου Τουαίν, «Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα» και 
άλλα αφηγήματα των Ερ. Στάνλεϊ- Ουίλ. Στεδ-Π. Ριζάλ-Κ. Ντάτον-Καρ. Ολλάνδ, Φιλολογική 
επιμέλεια Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Εκδόσεις Λήθη, Αθήνα 1993, σσ. 9-29.  
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3. Λάθη 
3α) Παρανάγνωση 

 

Blatherskite (20)   Βλαδερουάιτ (20)  

Curry (22)   Κόρυ (20)  

 

   3β) Λάθη κατανόησης 

I was puzzled (5) 
 

εκεντήθη η περιέργειά μου (11) 
[μπερδεύτηκα] 
 
 

rejected clothing (13)  
 

 

των ετοίμων ενδυμάτων (16) 
[ενδύματα που έχουν απορριφθεί από 
τους πελάτες, ελαττωματικά] 
 

 

4. Πολιτιστικά 
4α) Ενδυμασία 

 
suit (11) (14)  
 

φορεσιάν (15) κοστούμ (16) 
 

shirt (14)  
 

παρδεσσού (16) 

coat (14)  
 

σουρτούκο (17) 
 

 

4β) Τροφή 
 
eating-house (5) 
 

πανδοχείον (11) 
 

feeding-house (15)  
 

πανδοχείον (17) 
 

 

4γ) Ιδιαίτερο λεξιλόγιο (χαρτοπαίγνιο) 
 
played cribbage (25)  
 

παίξαμε χαρτιά (22) 
 

sixpence a game (25)  
 

προς εξ πέννας τη παρτίδα (22) 
 

I couldn’t count my hands if they went 
above a double sequence (25)  
 

δεν εκαταλάμβανα τί έπαιζα (22) 
 

every time I pegged (26)  
 

κάθε φοράν οπού έπαιζα χαρτί (23) 
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counting the hands (26)  
 

εμέτρα τους πόντους (23) 
 

two for his heels (26)  
 

τρίτη της δάμας (23) 
 

fifteen two, fifteen four, fifteen six, and 
a pair are eight, and eight are sixteen 
(26)  
 

πέντε, και δεκαπέντε, είκοσι (23) 
 
 

 

5. Παραλείψεις 
Συντόμευση-Άγνοια 

 
[…] tossed a luscious big pear –minus one 
bite– into the gutter (2)  
 

έρριψε μέγα απίδιον εις το ρεύμα του 
βορβόρου (9) 
 

Brother B went down to the Bank and 
bought that note. Just like an Englishman, 
you see; pluck to the backbone (4)  
 

Ο αδελφός Β. μετέβη εις την τράπεζαν 
και ηγόρασε το γραμμάτιον εκείνο 
(10) 
 

[…] they are in a frantic rage against him 
instead of quarreling with their own near – 
sightedness, as they ought. As I approached 
the house my excitement began to abate, for 
all was quiet there, which made me feel 
pretty sure the blunder was not discovered 
yet. I rang (7)  
 

η οικία εφαίνετο ήσυχος καθ’ όλα. 
Εσήμανα (12) 

It was just a deep, dark puzzle to me. I 
hadn’t the least idea what the game was, nor 
whether harm was meant me or a kindness. I 
went into a park […] (9)  
 

Ήτο σκοτεινόν και άλυτον αίνιγμα δι’ 
εμέ. Εισήλθον εις δημόσιον κήπον 
(13) 
 

Those brothers are safe. Even if I lose their 
bill, or burn it, they are still safe, because 
they can stop payment […] (10)  
 

Οι αδελφοί εκείνοι είναι σίγουροι, 
διότι ειμπορούν να σταματήσουν τας 
πληρωμάς […] (14) 
 

‘Punch’[=σατιρικό περιοδικό Λονδίνου] 
pictured me all a-flutter with rags, dickering 
with a beefeater for the Tower of London 
(17) 
 

Το «Πουντς» μ’ εζωγράφησεν όλον 
ρακένδυτον (18) 
 

[…] and that was to take the seat at his 
dinner-party that night made vacant by the 
illness of one of his guests (18)  
 

και ούτος ήτο να παρακαθίσω εις το 
δείπνον του την εσπέραν εκείνην (19) 
 

[…] had been schoolmates in boyhood, Yale 
students together later and always warm 
friends […] (19)  

[...] υπήρξαν συμμαθηταί εις την την 
παιδικήν των ηλικίαν, και ένθερμοι 
φίλοι [...] (19) 
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[…] provided I was competent-and I should 
certainly prove competent; I had’t any doubt 
about that. And as to the bet, I wasn’t 
worrying about that; I had always been 
lucky. Now, my estimate of the salary was 
six economical, and to a thousand a year; 
say, six hundred for the first year, and so on 
up year by year, till I struck the upper figure 
by proved merit. At present I was only in 
debt (19-20)  
 

[…] ήρκει να ήμουν κατάλληλος δι’ 

αυτήν. Προς το παρόν, μόλις 

εχρεωστούσα […] (19-21) 

 

[…] the other £300 represented my keep and 
my purchases .I believed my second year’s 
salary would carry me through the rest of the 
month if I went on being cautious and 
economical, and I intended to look sharply 
out for that. My month ended, my employer 
back from his journey, I should be all right 
once more, for I should at once divide the 
two years’ salary among my creditors by 
assignment, and get right down to my work. 
It was a lovely dinner […] (20)  
 

[…] και εις άλλων 300 λιρών 

πιστώσεις και οψώνια. Το δείπνον εν 

τη αμερικανική πρεσβεία ήτο 

εράσμιον […] (20) 

 

[…] the Lady Anne- Grace-Eleonor-Celeste-
and-so-forth-and-so forth-de Bohun [...] (20) 
 

η λαίδη Άννα Χάρις Ελεωνόρα 

Ουρανία κτλ. κτλ. […] (20) 

 
[…] provided I was competent-and I should 
certainly prove competent; I had’t any doubt 
about that. And as to the bet, I wasn’t 
worrying about that; I had always been 
lucky. Now, my estimate of the salary was 
six economical, and to a thousand a year; 
say, six hundred for the first year, and so on 
up year by year, till I struck the upper figure 
by proved merit. At present I was only in 
debt (19-20)  
 

[…] ήρκει να ήμουν κατάλληλος δι’ 

αυτήν. Προς το παρόν, μόλις 

εχρεωστούσα […] (19-21) 

 

[…] since you were clerking away for Blake 
Hopkins in Frisco […] (21) 
 

[…] αφότου ήσθε υπάλληλος 

μισθωτός του Βλέϊκ Όπεκινς […] (20) 

 
[…] Just to find a human interest once more, 
in some voice and in some eye, in me and 
affairs of mine, after what I’ve been through 
here – lord! (23)  
 

Ας εύρω ένα άνθρωπον να 
ενδιαφέρεται και πάλιν εις εμέ και εις 
τας υποθέσεις μου, με το βλέμμα και 
με την φωνήν! (21)  
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It couldn’t be settled, of course, struggle as 
we might and did, he finally (and 
injudiciously) trying to play birth and 
antiquity, and I ‘seeing’ his Conqueror and 
‘raising’ him with Adam, whose direct 
posterity I was, as shown by my name, while 
he was of a collateral branch, as shown by 
his, and by his recent Norman origin; (24-
25)  
 

Εκείνος ήτο προσφάτου νορμανδικής 

καταγωγής, κ’ εγώ κατηγόμην κατ’ 

ευθείαν από τον Αδάμ, ως δεικνύει και 

το όνομά μου (22) 

 
 

What in the nation she could find to laugh 
about, I couldn’t see, but there it was; every 
half minute some new detail would fetch 
her, and I would  have to stop as much as a 
minute and a half to give her a chance to 
settle down again. Why, she laughed herself 
lame, she did indeed; I never saw anything 
like it. I mean I never saw a painful story –a 
story of a person’s troubles and worries and 
fears – produce just that kind of effect 
before. So I loved her all the more […] (26-
27)  
 

Τι το αστείον εύρισκεν εις την 

υπόθεσιν κ’ εγελούσε τόσον, δεν 

ημπορούσα να καταλάβω, και τούτο 

μ’ έκαμε να την αγαπήσω 

περισσότερον [...] (23) 

 

[…]with a crater underneath. I didn’t know I 
had been dreaming – that is, I hadn’t been 
allowing myself to know it for a while back; 
but now – oh dear! Deep in debt […] (29)  
 

μ’ ένα κρατήρα υποκάτω. 

Βουτηγμένος εις τα χρέη […] (24) 

 

[…] nothing can save me. “ Henry, the mere 
unconsidered drippings of your daily income 
would—” 
“Oh, my daily income! Here, done with this 
hot Scotch and cheer up your soul. Here’s 
with you! Oh, no—you’re hungry; sit down 
and— ” 
“ Not a bite for me? I’ m past it. I can’t eat, 
these days; but I’ll drink with you till I drop. 
Come!” 
“ Barrel for barrel, I’m with you! Ready! 
Here we go! Now, then, Lloyd […]” (29-30) 
 

τίποτε δεν ημπορεί αν με σώσει! 

Τώρα, Λόϋδ […] (24) 

 

Do I want to hear it over again? This is a 
puzzler. Wait; don’t take any more of that 
liquid. You don’t need it (30)  
 

Αν επιθυμώ να την ακούσω και πάλιν; 

Αυτό είνε αίνιγμα (25) 

 
So then he came with a rush, and we shook, 
and shook, and shook till our hands ached; 
and he didn’t blame me for not having heard 
a word of a story which had lasted while we 
walked three miles (31)  

Τότε δεν με εμέμφθη διότι δεν είχα 

ακούσει λέξιν από μίαν ιστορίαν ήτις 

είχε διαρκέσει ενώ εβαδίζομεν εις 
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 τριών μιλίων δρόμον (25) 

 
 

 

6. Προσθήκες 

 
[…] another costumer was entering, and 
the landlord hinted to me to put the 
monster out of sight (7) 
  

εισήλθεν άλλος πελάτης, και ο πανδοχεύς 
μοι ένευσε να κρύψω το εκατομμυ-
ριόλιρον τέρας μη το ίδη ο ξένος (12) 
 

You (9)  
 

Σεις οι ανγνώσται (13) 

[…] in a pond (13) εις λάκκον γεμάτον πράσινον νερό (16) 

It was a lovely dinner party of fourteen 
(20)  
 

Το δείπνον εν τη αμερικανική πρεσβεία
ήτο εράσμιον, εκ 14 συνδαιτυμόνων (20) 
 

[…] seeing she could be so cheerful when 

there wasn’t anything to be cheerful 

about; for I might soon need that kind of 

wife […] (27) 

ακριβώς τοιαύτην σύζυγον εχρειαζόμην, 
ήτις να ανακαλύπτη την ευθυμίαν κ εκεί 
όπου αύτη δεν ευρίσκεται, εις τα 
παθήματα και τας θλίψεις ενός ανθρώπου 
(23) 
 

There are not words enough in the 
unabridged to describe it (38)  

Δεν υπάρχουν λέξεις εις το μέγα λεξικόν
του Ουέψτερ διά να περιγράψω τούτο 
(29) 
 

 

7. Υφολογικές επιλογές 

7α) Πολυσημία [πολλές λέξεις στο ΚΣ για μία στο ΚΠ] 

 
stunned (5) έκθαμβος και ακίνητος (11) 

 

perpetuated (13)  
 

διαρκές και διαιωνιζόμενον (16) 
 

I was equipped (15)  
 

ετράφην και εφωδιάσθην (17) 

 

7β) Αντιστροφή 
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plate of sardines and a strawberry (25)  
 

φράουλες και πιάτο με σαρδέλλαις  (22) 
 

 

7γ) Υφολογικό επίπεδο [λαϊκή γλώσσα εμπόρου] 
 
Well, what’s up? what’s the trouble? (13) 
 

Ε! τί τρέχει; τί μπερδεψιά είνε; (16) 
 

always doing something like this (14)  
 

όλο τέτοιαις δουλειαίς μου σκαρώνει (16)
 

Ah, here’s the thing I’m after (14)  

 

Κ’ εγώ κυττάζω πώς – και – πώς να 
πιάσω μουστερήδες! (16) 
 

aha, right again! Now the coat – lord! 
(14)  
 

α χα! ώλλ ράϊτ! Τώρα το σουρτούκο∙ 
ψυχή μου! (17) 
 

rush these things through, and send them 
to the gentleman’s address (15)  
 

βάλε μπροστά τα κοστούμ, και στείλε τα 
εις την αδρέσσα του κυρίου (17) 
 

There – good day, sir, good day (15)  
 

Λοιπόν, χαίρετε, κύριε, σας προσκυνώ 
(17) 
 

 

8. Διακειμενικότητα 

 
Arabian Nights come again (22) σωστή χαλιμά (20) 

 

precedence (24)  
 

πρωτοκλισίας (22) [Ματθ. 23:6] 
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III. «Λοβεγγούλας, ο βασιλεύς των Ματαβελέ» 

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ WILLIAM THOMAS STEAD 
 

O William Thomas Stead,14 διάσημος Άγγλος εκδότης και δημοσιογράφος, γεννήθηκε 

στο Northumberland της Αγγλίας, το 1849. Ο πατέρας του φρόντισε από νωρίς για τη 

μόρφωσή του, έτσι ώστε στην ηλικία των πέντε ετών είχε την ικανότητα να διαβάζει 

λατινικά το ίδιο καλά με τα αγγλικά. Συνέχισε τις σπουδές του στο Silcoates School 

του Yorkshire. Στα 1871 έγινε ο νεότερος εκδότης εφημερίδας στην Αγγλία, της 

Nothern Eco, στην οποία, μάλιστα, αρθρογραφούσε υπέρ της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της ισότητας και της ηθικής. Στο ίδιο ιδεολογικό πλαίσιο, το 1876, 

έγραψε μια σειρά άρθρων για τις βιαιοπραγίες των Τούρκων εναντίον των 

Βουλγάρων, στα οποία κατακεραύνωνε την στάση που κράτησε η Αγγλία υπέρ των 

Τούρκων.  

Το 1880 μετακινήθηκε στο Λονδίνο, όπου δούλεψε ως συντάκτης στην 

εφημερίδα Pall Mall Gazette. Μέσα σε τρία χρόνια ανέλαβε ολοκληρωτικά την 

έκδοσή της, ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε. Άγγιξε φλέγοντα ζητήματα με την πένα 

του, όπως τα γυναικεία δικαιώματα, τις άθλιες συνθήκες ζωής στις παραγκουπόλεις, 

την πορνεία και τις βασικές ελλείψεις της Αγγλίας σε ναυτικούς εξοπλισμούς. Το 

1885, δημοσίευσε τέσσερα άρθρα κατά της παιδικής πορνείας με ενιαίο τίτλο «The 

Maiden Tribute of Modern Babylon», τα οποία προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση στο 

αναγνωστικό κοινό.  

Το 1890, ίδρυσε το μηνιαίο περιοδικό The Review of Reviews (βλ. παρακάτω) με 

τον George Newnes, ενώ το 1904 ίδρυσε το Daily Paper, περιοδικό που είχε μόνο έξι 

βδομάδες ζωής.  Επιπλέον, τα χρόνια αυτά εξέδωσε το If Christ came to Chicago 

(1900), το Mrs Booth (1900) και το The Americanization of the World (1909). Στις 15 

Απριλίου 1912, όντας επιβάτης του υπερωκεάνιου «Τιτανικός», ο W. T. Stead βρήκε 

τραγικό θάνατο στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού.   

                                                            
14 Mulpetre Owen, “The great educator: A biography of W. T. Stead”, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα W. 
T.  Stead Resource Site WTSRS, http://www.attackingthedevil.co.uk/reviews/, τελευταία πρόσβαση 
στις 3/2/2015. 
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Β)	Το	πρωτότυπο	κείμενο	του	Stead	και	η	μετάφραση	του	Παπαδιαμάντη	
	

Ο W. T. Stead δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 1893 το άρθρο του, «Lobengula, 

the king of Matabele»,15 στο περιοδικό The Review of Reviews.16 Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το περιοδικό αυτό ιδρύθηκε το 1890 από τον ίδιο τον Stead. Το κάθε 

τεύχος του είχε σταθερή τριαδική δομή. Το πρώτο μέρος, «Leading Articles in the 

Reviews», περιείχε κριτικές περιοδικών και βιβλίων, όπως επίσης κριτικές που 

αφορούσαν κριτικές βιβλίων, δημοσιευμένες σε άλλα περιοδικά. Το δεύτερο τμήμα 

του περιοδικού είχε τον τίτλο «The Progress of the World» και αποτελούταν από 

άρθρα που άπτονταν ζητημάτων της επικαιρότητας, ενώ το τρίτο τμήμα, «Character 

Sketch», συνίστατο από ένα άρθρο που κάθε φορά ήταν αφιερωμένο και σε κάποια 

αξιοσημείωτη και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.17 Ως Character Sketch, λοιπόν, 

δημοσιεύτηκε το άρθρο του Stead, στο οποίο σκιαγραφείται το πορτραίτο του 

βασιλιά της φυλής των Ματαβελέ.18 Οι Ματαβελέ, φυλή των Ζουλού, 

εγκαταστάθηκαν το 1840 στην Ματαμπέλελαντ, περιοχή της σημερινής νοτιοδυτικής 

Ζιμπάμπουε.19 Η Βρετανική Εταιρεία Νότιας Αφρικής εγκαταστάθηκε στην ίδια 

περιοχή, το 1890, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τον χρυσό της. Τον Οκτώβριο του 

1893 έως τον Ιανουάριο του 1894 διεξήχθη ο πόλεμος μεταξύ των Άγγλων και της 

φυλής των Ματαβελέ. Όσο οι Ματαβελέ πολεμούσαν εναντίον της φυλής Mashona, 

οι Άγγλοι βρήκαν την ευκαιρία να εισβάλουν στο Μπουλαουάγιο, την περιοχή 

δηλαδή που διέμενε ο Λοβεγγούλας, με σκοπό να αιχμαλωτίσουν τον βασιλιά και να 

κατακτήσουν τη γη του, διότι πίστευαν ότι ήταν πλούσια σε κοιτάσματα χρυσού. Ο 

Λοβεγγούλας κατάφερε να ξεφύγει προσωρινά, πεθαίνοντας, όμως, λίγες μέρες 

αργότερα, ενώ οι Άγγλοι κατέλαβαν το Μπουλαουάγιο στις 4 Νοεμβρίου 1893.20  

Συνεπώς, τη στιγμή που δημοσιεύεται το άρθρο του Stead, τον Οκτώβριο του 1893, ο 

                                                            
15 W. T. Stead, “Lobengula, the King of Matabele”, The Review of Reviews, Oct 1893, σσ. 368-381. Οι 
παραπομπές της Αντιβολής (σελ. 17) στο αγγλικό κείμενο βασίζονται σε αυτή τη δημοσίευση.  
16 Η Review of Reviews υπήρξε σταθερή πηγή άρθρων του περιοδικού Νέον Πνεύμα του Βλ. 
Γαβριηλίδη. Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ιχνηλατώντας παπαδιαμαντικές μεταφράσεις στο Νέον 
Πνεύμα. Ένα θετικό και ένα αρνητικό παράδειγμα», Πρακτικά Β’ Διεθνούς Συνεδρίου για τον 
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Δόμος, Αθήνα 2002, σ. 541. 
17 Mulpetre Owen, W.T. Stead & the Review of Reviews, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα W.T. Stead 
Resource Site WTSRS, http://www.attackingthedevil.co.uk/reviews/, τελευταία πρόσβαση στις  
20/10/2014. 

18 Ο Λοβεγγούλας ανήκει σε μια γενικότερη ομάδα άρθρων που αφιερώνει το περιοδικό στους 
Ματαβελέ (1892-1893). 
19 «Ματαμπέλελαντ» στην Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα, τόμ. 41, Πάπυρος, Αθήνα 1981, σ. 13. 
20“Lobengula” στην Encyclopaidia Britannica, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/345453/Lobengula, τελευταία πρόσβαση στις 3/2/2015.   



15 
 

Λοβεγγούλας ήταν στο επίκεντρο της προσοχής κάθε Άγγλου πολίτη, αφού ο 

πόλεμος βρισκόταν προ των πυλών. 

Στη μετάφραση του Παπαδιαμάντη προστίθεται υπότιτλος «Ιστορία ενός έθνους 

αγρίων», καθώς επίσης και μια εισαγωγική παράγραφος: 

Επειδή οι Άγγλοι εκήρυξαν εσχάτως πόλεμον κατά του ημιαγρίου έθνους των 

Ματαβελέ, επίκαιρον ενομίσαμεν να δώσωμεν εις τους αναγνώστας μας ιδέαν τινά περί 

της φυλής ταύτης και του ηγεμόνος των. Τας πληροφορίας ταύτας μεταφέρομεν εκ του 

αγγλικού τύπου.21 

 Παράλληλα, ενώ το πρωτότυπο κείμενο είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, 

που είναι διακριτές λόγω της χρήσης υποτίτλων, στη μετάφραση χρησιμοποιείται 

διαφορετική δομή, η οποία αποτελεί μάλλον μια συνήθη τυπογραφική επιλογή του 

περιοδικού Νέον Πνεύμα: εξοβελίζονται όλοι οι υπότιτλοι και δημιουργείται ένα 

ενιαίο κείμενο. Τέλος, στη μετάφραση παραλείπονται οι τελευταίες τέσσερις σελίδες 

του άρθρου του Stead, οι οποίες αφορούν στη διήγηση των γεγονότων από την 

άρνηση του Λοβεγγούλα να παραχωρήσει εδάφη στους Άγγλους έως την αρχή του 

πολέμου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Ουίλιαμ Τ. Στεδ, «Λοβεγγούλας, ο βασιλεύς των Ματαβελέ», Το Νέον Πνεύμα, τόμ. Γ΄ (1893), σσ. 
266- 288.  
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IV. ΑΝΤΙΒΟΛΗ 
Lobengula, the king of the Matabele 
(369)22 

Λοβεγγούλας, ο βασιλεύς των Ματαβελέ. 
Ιστορία ενός έθνους αγρίων (62)23 

 

1. Ανθρωπωνύμια 

Lobengula (369a)  

 

Λοβεγγούλα (62) 

 

Umziligazi (369b)  

 

Ουμζιλιγαζής (63) 

 

Melledew (370b)  

 

Μέλδιον (66) 

 

Mr Maund (370b)  

 

κ. Μώνδ (66) 

 

Sir Charles Warren (376a)  

 

Σίρ Καρόλου Ουάρρεν (77) 

 

Μadame Tuissaud’s (377b)  

 

κυρίας Τουσσώ (80)  

 

 

2. Τοπωνύμια 

Matabele (369a)  

 

Ματαβέλης (62) 

 

Mashonaland (369a)  

 

Μασχοναλάνδης (62) 

 

Ulundi (370a)  

 

Ουλσονδί (64) 

 

Aldershot (377b)  

 

Άλδερσον (81) 

 

Cape Town (376b)   

 

Εύελπι (77), πόλιν του Eυέλπιδος 

ακρωτηρίου (78 ) 

 

 

 

                                                            
22 Οι παραπομπές στο αγγλικό κείμενο στο W. T. Stead, “Lobengula, the King of Matabele”, The 
Review of Reviews, Oct 1893, σσ. 368-381. 
23 Οι παραπομπές στη μετάφραση στο Μάρκου Τουαίν, «Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα» και 
άλλα αφηγήματα των Ερ. Στάνλεϊ- Ουίλ. Στεδ-Π. Ριζάλ-Κ. Ντάτον-Καρ. Ολλάνδ, Φιλολογική 
επιμέλεια Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Εκδόσεις Λήθη, Αθήνα 1993, σσ. 62-81. 
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3. Λάθη 

                      3α) Παρανάγνωση 
[…] that of deferring to public […] 

(369b)  

 

του ν’ αναφέρωνται […] (62)  

 

[…] likes a good chat […]  

(373a) […]  

 

 

ομοιάζει με φρόνιμον γάττον […] (72)  

 

 

                      3β) Άγνοια λέξης 
 

 

red tape (376b) [=γραφειοκρατία] 

 

κόκκινα κορδόνια (78) 

 

                     3γ) Λάθος κατανόησης 
 
keep their hands in (370a)  

 

να ασκώσι τους δακτύλους (64) 

 

4. Πολιτιστικά 

                   4α) Ενδυμασία 

breeches (371a)  

 

περισκελίδα (67) 

 

dirty coat (371a)  

 

ρυπαρόν ένδυμα (67) 

 

costume (371a)  

 

αναβολήν (67) 

 

felt hat (371a)  

 

πίλον (67) 

 

 

                    4β) Ιδιαίτερο λεξιλόγιο (Πολεμικός εξοπλισμός) 

assegais (375a)  

 

έγχη (75)  
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impi (370a-b)  

 

στίφος (64), στρατεύματα (64), 

ζουλουδικά μαζώματα (65) 

 

knobkerried (372b)  

 

ροπαλισμένος (70) 

 

 

                    (Μονάδες μέτρησης) 

five feet (370b)  

 

πέντε πόδας (66) 

 
eleven inches (370b)  

 

ένδεκα δακτύλους (66) 

 
twenty stone (371a)  

 

δυόμισυ καντάρια (67) 

 
300 pounds (371a)  

 

τριακοσίας λίτρας (67) 

 
cans (371b)  

 

γαλλόνια (68) 

 
 

5. Παραλείψεις και συντομεύσεις  
 
Στη σελίδα 369 παραλείπεται όλη η 

πρώτη παράγραφος (The character of 

Lobengula […] by the camera of 

nineteenth century civilization) καθώς και 

οι δύο πρώτες σειρές της δεύτερης 

παραγράφου (Whether […] interesting).  
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He holds back with a strong hand the 
dogs of war, who are straining at the 
leash in Africa. We may depend upon it 
that if Lord Ripon and Lobengula could 
have their way there would be no war. 
But the masters of the situation are at the 
front, and not in the capitals, and the 
fateful word, if it is spoken, will not fall 
from the lips of Lord Ripon, but from 
those of Cecil Rhodes; and on the 
Matabele side some rash induna may not 
unlikely afford the big white chief an 
opportunity of taking the law into his 
own hands. Possibly, however, the 
dispute may be decided, not by 
diplomacy, but by nature (369b)  
 

 
Εάν ο λόρδος Ρίπων και ο Λοβεγγούλας 
εύρωσι τρόπον, πόλεμος δεν θα γείνη 
(63) 

 

The portrait which I publish as a 

frontispiece was brought from 

Matabeleland […] (370b)  

 

Η εικών την οποίαν δημοσιεύω εφέρθη 

από την Ματαβέλην […] (66) 

 

[…] the doctor had to return without the 

coveted negative (370b)  

 

ο δόκτωρ εβιάσθη να γυρίση άπρακτος 

(66) 

By far the most vivid picture of life at 

Bulawayo is given by Mr. Thomson, of  

Natal, who, together with Mr. Maguire, 

succeeded in negotiating the concession 

which brought the British South Africa 

Company into being. Mr. Garett 

interviewed Mr. Thomson when he was 

preparing his admirable series of letters 

“In Afrikander Land”, and Mr. Thomson 

subsequently wrote a further account of 

the king and his court in a number of 

“Greater Britain” (371a) 

 

Η ζωηροτέρα περιγραφή του βίου εν 

Βουλαβάγιω δίδεται υπό του κ. 

Θώμψωνος, εν τη θαυμασία σειρά των 

επιστολών του τη επιγραφομένη «Εν 

Αφρικανικώ τόπω» (67) 
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The dung and the odour thereof are, 

however, among the trivial discomforts of 

a reception in Matabeleland. On one side 

of the buck-kraal there is a stage or 

platform made of rough hewn logs (371b) 

 

Εις εν μέρος του περιβόλου τούτου 

ευρίσκεται είδος τραπέζης (68) 

 

This caused a general laugh at Ma-
kwaykwi’s expense, and quite stopped his 
flow of eloquence. —(‘Travel and 
Adventure in South-East Africa’, p. 136.) 
(372a)  
 

Τούτο επροξένησεν γενικόν γέλωτα εις 
βάρος του Μακβαϊκβή, και εσταμάτησεν 
τον χείμαρρον της ευγλωττίας του (69) 
 

[…] he was fined about £60, a sum of 
which he declares he was robbed by 
Lobengula, chiefly because after the 
offence was committed he treated him as 
if nothing had happened (372a)  
 

[…] κατεδικάσθη εις πρόστιμον 60 
λιρών, ποσόν το οποίον ισχυρίζεται ότι 
του έκλεψεν ο Λοβεγγούλας (70) 
 

In the same sense writes Mr. Maund, who 
has certainly had good opportunities of 
forming an opinion. He says: — (372a)  
 

Κατά την αυτήν έννοιαν γράφει και ο κ. 
Μωνδ […] (70) 
 

A blow on the back of the head, and all is 
over. I have now paid him three long 
visits at a very trying time and I must say 
that throughout he has behaved 
splendidly to the white men. I only judge 
him by his acts (372b)  
 

Εις ροπαλισμός όπισθεν της κεφαλής, και 
όλα τελειώνουν. Οφείλω να ομολογήσω 
ότι ο βασιλεύς εφέρετο λαμπρώς προς 
τους λευκούς (71) 
 

I remember once, when I was waiting for 
an audience, I saw a man brought in who 
was guilty of having drunk some of the 
King’s beer. It was at the time of the 
great dance, when for a month there is a 
special licence, and when any one 
carrying beer about is likely to have 
it-raided. But this man had levied toll on 
the King’s beer, when it was being 
carried by the King’s women. The poor 
wretch was brought before the King. He 
was horribly afraid (372b)  
 

Ενθυμούμαι όταν ποτέ επερίμενα δι’ 
ακρόασιν, είδα προσαγόμενον άνθρωπον 
όστις κατηγορείτο ότι έπιεν εκ του ζύθου 
του βασιλέως· ο δυστυχής άθλιος 
εισήχθη ενώπιον του βασιλέως (71) 
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The author of  “Matabeleland and the 
Victoria Falls” gives a very bright picture 
of the scene in the King’s kraal when 
Lobengula iseceiving visitors. He says 
the scene with the King sitting on his 
biscuit-box would make a picture:— 
(373a) 
 

Ο συγγραφεύς του βιβλίου «Η Ματαβέλη 
και οι καταρράκται της Βικτωρίας» 
παρέχει λαμπράν εικόνα της σκηνής της 
εν τω βασιλικώ στρατοπέδω όταν ο 
Λοβεγγούλας υποδέχεται τους 
επισκέπτας (72) 
 
 

Στις σελίδες 373-374- 375 παραλείπονται 

οι θεματικές ενότητες με τους εξής 

τίτλους: The king’s sister Nini, A sudden 

and bloody end, Christian missions in 

Matabeleland, The sacrifices, The 

throwing of the assegai και An imposing 

spectacle. 

 

 

Mr. Thomson gives one or two stories as 
illustrating the kind of exploit by which 
the King obtains his reputation: The King 
has the reputation […] (374b) 
 

Ο βασιλεύς, λέγει, έχει την φήμην […] 
(75) 
 

[…] if we could get you down amongst 

the farmers in the Karoo we could 

guarantee you a fortune (374b)  

 

[…] εάν ειμπορούσαμεν να σε απαγάγωμεν

εις τον τόπον μας και σ’ εγκαταστήσωμεν

αγρονόμον, θα έκαμνες την τύχην σου (75)

 
Your people may come in and take away 
this stone (quartz) as they may take away 
ivory in their wagons. They may load up 
as much as they please of it, but on no 
account are they to bring with them a 
Dutch woman […] (376b) 
 

Οι άνθρωποί σας ειμπορούν να έλθουν 
και να πάρουν τας πέτρας. Αλλά ποτέ δεν 
τους επιτρέπεται να φέρουν μαζύ των 
Ολλανδήν γυναίκα […] (77) 
 

Then the floors and the roofs of the kraal 
rocked until the white men danced—a 
picturesque reminiscence of the Bay of 
Biscay (377a)  
 

Τότε τα πατώματα και αι στέγαι του κράλ 
τριζοκοπούσι και οι λευκοί άνθρωποι 
χορεύουσιν ως παρέστησαν γραφικώς τον 
σάλον (79) 
 

The fire-carriages, too (locomotives), like 
those between Kimberley and Cape 
Town, have to burrow in the earth under 
the streets for fear of being stopped by 
the crowd (377a)  
 

Αι πυράμαξαι πάλιν αναγκάζονται να 
βυθίζωνται εις την γην υποκάτω εις τους 
δρόμους, φόβω μήπως σταματήσωσιν 
από το πλήθος (80) 
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Στη σελίδα 376 παραλείπονται οι τρεις 

πρώτες θεματικές ενότητες, The 

Matabele at meat, Lobengula and the 

whites και  Moselekatse on the English. 

 

 

[…] an ingenious explanation, which 
completely satisfied Lobengula, and led 
to his pegging out forty reef and two 
alluvial gold claims in Mashonaland 
(377b) 
 

Ευφυής εξήγησις, ήτις ευχαρίστησεν 
εντελώς τον Λοβεγγούλαν και τον έκαμε 
ν’ αποφασίση να μη παραχωρήση ποτέ 
μεταλλεία χρυσού (80) 
 

“Never talk of fighting the white men 
again, aough! They rise up line after line, 
always firing. Their little boys, the sons 
of headmen, all learn to fight like men 
(referring to Eton boys). Their generals 
correct all their faults; they won’t pass a 
man who is out of time as they dance by 
in line coming from the fight (the march 
past)” (377b) 
  
 

«Να μη το ξαναπήτε, ότι είμεθα ικανοί να 
πολεμήσωμεν με τους λευκούς» (81) 
 

Another experience of theirs did not turn 
out so well. They were breakfasted by the 
Aborigines Protection Society, where 
they were received, they said, by many 
white-haired indunas, whose influence 
with the Government they somewhat 
exaggerated. The immediate result of that 
mission was that, whether owing to the 
caution of Lord Knutsford and the 
counsel of Aborigines Protection Society, 
Lobengula believed that the great White 
Queen […] (377b)  
 

Το μόνον αποτέλεσμα της αποστολής 

ταύτης ήτο ότι ο Λοβεγγούλας 

επίστευσεν ότι η μεγάλη λευκή 

βασίλισσα […] (81) 

 

Οι σελίδες 378-381 παραλείπονται.  

 

 

 
6. Προσθήκες 
6α) Επεξήγηση 

 
there is a disagreement of opinion (371b) 

 

υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των 
περιηγητών (68) 
 

A writer in South Africa says (373a)  

 

Εν τη «Νοτίω Αφρική», τω περιοδικώ, 
γράφει τις (72)  
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a certain number of wives (373b)  

 

απόσπασμα τι συζύγων και παλλακίδων
(74) 
 

a harmless table-rapping (374a)  

 

άκακος παιδιά διά της κινήσεως της 
τραπέζης […] (74) 
 

the steamer or floating kraal was the sun 

in the heavens (377a) 

 

το ατμόπλοιον ή το πλωτόν κραλ 
(χωρίον, σκήνωμα αγρίων) είνε ό,τι ο 
ήλιος εις τους ουρανούς (79)  
 
 

all the kings (377b)  

 

όλοι οι κήρινοι βασιλείς (80) 

 
[…] and there and then he slew his Prime 

Minister Lofcha, who had advocated the 

granting of the concession, and some 

seventy of his companions (377b)  

 

και τότε έσφαξε τον πρωθυπουργόν του 
Λοφτσάν, όστις ήτο υπέρ της 
εκχωρήσεως, και εβδομήκοντα περίπου 
εκ των οπαδών του. Έκτοτε αι σχέσεις 
του Λοβεγγούλα προς τους Άγγλους 
εχειροτέρευον ημέρα τη ημέρα, και αι 
εχθροπραξίαι εφαίνοντο επικείμεναι (81) 
 

 

β) Διατύπωση άποψης 
 
Never talk of fighting the white men 

again, aough! (377b)   

 

Να μη το ξαναπήτε, ότι είμεθα ικανοί να 
πολεμήσωμεν με τους λευκούς. Έχουν 
διαφόρους μαγείας, και με δύο βόμβας 
ειμπορούν να καταστρέψουν όλον τον 
στρατόν μας» (81) 
 

 
7. Υφολογικές επιλογές 
7α) Πολυσημία 

Kraal (369b), (371a), (377a) 

 
 

Σκήνωμα (63), του στρατοπέδου (67), κραλ 

(79) 

buck-kraal (371a)  

 

περίβολον (68) 

whole kraals (374b)  

 

ολόκληραι φράτραι (75) 

 
king’s kraal (375a)  

 

βασιλικού σκηνώματος (76)

 
floating kraal (377a)  

 

πλωτόν κραλ (79) 
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impi (370a-b), (373a), impis (370b)  

 

το στίφος (64), στρατεύματος (65), 

ζουλουδικά μαζώματα (65) 

 
 

7β) Παρήχηση 

frown (370a)  

 

συνοφρύωσις (64) 

 
turbulent (372a)  

 

φιλοτάραχον (70) 

 
cruel (372b)  

 

σκληρόν (70) 

 
pain (372 b)  

 

ποινήν (71) 

 
 

8. Διακειμενικότητα 

The descriptions of him recall a passage in 

“Judges”, which describes how Eglon, the 

king of Moab, a very fat man, met his death 

by the dagger of Ehud (371a) 

 

Αι περιγραφαί αυτού αναμιμνήσκουσι 

χωρίον τι του βιβλίου των Κριτών, εν 

ω ιστορείται πώς ο Εγλών, ο βασιλεύς 

των Μωαβιτών, παχύσαρκος 

άνθρωπος, εθανατώθη υπό την 

μαχαίραν του Εχούδ (66) 

Levitical books (374a)  

 

Λευϊτικοίς Βιβλίοις (74) 

 

tsetse fly (369b)  

 

βρούχου και ερυσίβης (63) [ Ιωήλ 1,4 ]
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V. «Ο Καραγκιόζης» 

 Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ	
	
Το 1907 ο Παπαδιαμάντης μεταφράζει από το περιοδικό Mercure de France (1883-

1961) τη μελέτη του P. Risal24 (1883-1961), “Karaghieuz”,25 στα Παναθήναια.26 Το 

περιοδικό αυτό ήταν κυρίως καλλιτεχνικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος και 

εκδιδόταν στην Αθήνα, από τον Οκτώβριο του 1900 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1915, 

με μία παύση μερικών μηνών, ενώ είχε κατά βάση δεκαπενθήμερη κυκλοφορία. 

Ιδιοκτήτης του ήταν αρχικά ο Κίμων Μιχαηλίδης, ενώ τα τελευταία δέκα φύλλα 

εκδόθηκαν από τον Γεώργιο Βλάχο. Θεωρείται από τα πιο σημαντικά περιοδικά της 

εποχής, με πρωτόγνωρα φροντισμένη τυπογραφία. Ακόμα, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, δημοσιεύονταν άρθρα με θεατρικά θέματα και κριτικές θεατρικών 

παραστάσεων.27 Ίσως, στο πλαίσιο  θεατρικού ενδιαφέροντος του περιοδικού, 

μεταφράζεται, ένα χρόνο αργότερα από την δημοσίευση του πρωτοτύπου, η μελέτη 

για τον Καραγκιόζη. 

Στη μελέτη αυτή, βασικό στόχο αποτελεί η κατάδειξη της καταγωγής του 

Καραγκιόζη και η εξέλιξή του στους αιώνες. Την πρωταρχική ιδέα, σύμφωνα με τον 

Risal, είχε ο Άραβας γελωτοποιός Χαγιάλ, κατά τον 14ο αιώνα, ενώ ο μορφωμένος 

Πέρσης Σεχ Κουστερί συνέλαβε το Θέατρο Σκιών και έπλασε τους δύο κύριους 

ήρωές του, τον Καραγκιόζ και Χατζή Εϊβάτ, δίνοντάς τους τόσο τα ονόματα, όσο και 

τα βασικά τους χαρακτηριστικά.  Το Θέατρο Σκιών ή  Μπερντές, όπως το 

αποκαλούσαν, με το πέρασμα των χρόνων μεταβαλλόταν: οι μαριονέτες 

τελειοποιούνταν τεχνικά, οι υποθέσεις ποίκιλλαν ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές 

συνθήκες και τους γελωτοποιούς, καθώς επίσης δημιουργούνταν στερεότυποι 

χαρακτήρες αλλά και  τύποι από όλες τις φυλές και εθνότητες της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με τον μελετητή, στις αρχές του 19ου αιώνα, στο 

δραματολόγιο του Καραγκιόζη προστέθηκαν δάνεια στοιχεία από γνωστά έργα του 

                                                            
24 Ψευδώνυμο του Τούρκου Munis Tekinalp: Penseur et acteur des révolutions Jeunes-turques et 
Kemaliste. - Nom de naissance : Moiz Cohen. - Il a changé plus tard son nom en Munis Tekinalp. - A 
aussi utiliser le pseudoyme P. Risal. Οι πληροφορίες αυτές συνελλέχθησαν από την ιστοσελίδα 
http://data.bnf.fr/14314700/p__risal/ , τελευταία πρόσβαση στις 12/9/2015. 
25 P. Risal, «Karaghieuz», Le Mercure de France, 15 Δεκ. 1906, σσ. 528-538. 
26 Π. Ριζάλ, «Ο Καραγκιόζης», περ. Παναθήναια, 171 (15/11/1907) 15, σσ. 80-85. 
27 Καράογλου Χ. Λ., «Παναθήναια» στο Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784 – 1974, 
Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες, τμ Γ΄, επιμέλεια: Λουκία Δρούλια – Γιούλα 
Κουτσοπανάγου, Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008, σσ. 410-411.  
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Μολιέρου, ενώ αποκρυσταλλώθηκαν οι τρόποι με τους οποίους παραδοσιακά 

ξεκινούσε και έκλεινε κάθε παράσταση.  Στο τελευταίο μέρος της μελέτης, κι αφού 

έχει γίνει αναφορά στο κοινό του Καραγκιόζη, ο Risal κάνει λόγο για τη γέννηση του 

ελληνικού και του εβραϊκού Θεάτρου Σκιών από το αντίστοιχο τουρκικό. Αναφέρει, 

επίσης, ότι οι περισσότερες παραστάσεις δίνονταν στους δρόμους και ενίοτε σε 

καφενεία, ενώ η γλώσσα στην οποία μιλούσε ο Καραγκιόζης εξαρτάτο από το κοινό 

του. Κλείνοντας τη μελέτη του, εστιάζεται στην επίδραση που άσκησε ο Καραγκιόζης 

τόσο στους Μεδάχ, Τούρκους αφηγητές που εξιστορούσαν σε δημώδη γλώσσα 

ανδραγαθήματα ηρώων, όσο και στη γέννηση του Ορτά ογιονού, που ουσιαστικά 

αποτέλεσε την εξέλιξη του Καραγκιόζη, αντικαθιστώντας τις μαριονέτες με 

ηθοποιούς. 

Η μελέτη του Risal, λοιπόν, ανάγει στην τουρκική παράδοση τον ελληνικό 

καραγκιόζη, κάτι που επικυρώνεται πια από την επιστήμη της Λαογραφίας, αφού οι 

θεωρίες περί της αρχαιοελληνικής ή βυζαντινής καταγωγής του ελληνικού Θεάτρου 

Σκιών έχουν καταρριφθεί.28 Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δει κανείς είναι η τυχόν 

σχέση του Παπαδιαμάντη με το Θέατρο Σκιών, όπως επίσης και η θέση που είχε ο 

Καραγκιόζης, στην Αθήνα του 1907. 

Ο Θεόδωρος Χατζηπανταζής στη μελέτη του, Η εισβολή του Καραγκιόζη στην 

Αθήνα του 1890,29 διατείνεται, μεταξύ των άλλων, ότι τα σποραδικά, έως σπάνια, 

γραπτά τεκμήρια που έχουμε για τον Καραγκιόζη στην Αθήνα από το 1841 και εξής 

εξαφανίζονται εντελώς το διάστημα από το 1864 έως το 1891, οπότε και 

πραγματοποιείται παράσταση σε ένα χασισοποτείο στα Αναφιώτικα, η οποία έχει 

προηγουμένως αναγγελθεί στην εφημερίδα Νέα Εφημερίς.30 Στην ίδια εφημερίδα, 

μετά από έναν χρόνο, συναντούμε μία συναφή είδηση, ότι δηλαδή οργανώθηκε και 

ανέβηκε παράσταση του Καραγκιόζη στο καφενείο της Δεξαμενής.31 Σύμφωνα με 

δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, μαρτυρείται ότι από το 1901, στο καφενείο 

Δεξαμενή, συγκεντρώνονταν αρκετοί λόγιοι και ότι, μεταξύ των άλλων, έβλεπαν 

                                                            
28 Βάλτερ Πούχνερ, «Το ελληνικό θέατρο σκιών και το παραδοσιακό του κοινό: συμβολή στην έρευνα 
για το κοινό του θεάτρου», στο Θέατρο Σκιών, Παράδοση και Νεωτερικότητα, επιμέλεια Στάθης 
Δαμιανάκος, Πλέθρον, Αθήνα 1986, σσ. 178, 187.  
29 Θόδωρος Χατζηπανταζής, Η εισβολή του Καραγκιόζη στην Αθήνα του 1890, Στιγμή, Αθήνα 1984. 
30 Θόδωρος Χατζηπανταζής, ό. π., σσ. 23, 39. 
31 εφ. Νέα Εφημερίς, 13 Αυγούστου 1892, στο Θόδωρος Χατζηπανταζής, ό. π., σ. 39. 
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παραστάσεις του Καραγκιόζη.32 Στο καφενείο αυτό, σύμφωνα με τον Γιάννη 

Παπακώστα, σύχναζε από το 1906 ο Παπαδιαμάντης, τον οποίο και χαρακτηρίζει 

μάλιστα ο μελετητής ως «στοιχειό» και «ψυχή της Δεξαμενής».33 Συνεπώς, δεν είναι 

απίθανο ο Παπαδιαμάντης να είναι αρκετά εξοικειωμένος με τον Καραγκιόζη, όταν 

στα 1907 μεταφράζει την μελέτη του Risal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32 «Ο κάθε καφεντζής ή ιμπρεσσάριος του καραγκιόζη προμηθεύεται το βαρελάκι του χάριν των 
ευπατριδών της συνοικίας, οίτινες κατά καθήκον δεν πίνουν παρά μπύραν», στην εφ. Εστία, 6 Ιουνίου 
1901, διαθέσιμο στο http://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=44064&seg, (μετάβαση στον 
αρ. 302), τελευταία πρόσβαση 3/2/2015. 
33 Παπακώστας Γιάννης, «Φιλολογικά καφενεία της Αθήνας», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1998/02/15021998.pdf, τελευταία πρόσβαση 3/2/2015.  
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VI. ΑΝΤΙΒΟΛΗ 
Karaghieuz, D’ après des documents 
inedits (528)34 

Ο Καραγκιόζης (118)35 

	
 

1. Ανθρωπωνύμια  

Karaghieuz (528)  Καραγκιόζης (118) Καραγκιόζ (119) 

Hayal (529)   Χαγιάλ (118) 

Chech Kuchteri (529)   Σέχ Κουστερί (118) 

Bajazet (529)   Βαγιαζίτ (118) 

Ketchel Pehlivan (529)   Κετσέλ Πεχλιβάν (119) 

Hadji Evhat (529)   Χατζή Ε̈ιβάτ (119) 

Joseph Prudhomme (531)   Ιωσήφ Προυδώμ (120) 

Gavroche (531)  Γαυριά (120) 

Figaro (531) Φιγαρώ (120) 

Abdul Hamid (537)   Αβδούλ Χαμίτ (127) 

Genevieve (537)   Γενοβέφα (126) 

 

2. Τοπωνύμια  

Turquie (528)  
 

Τουρκίας (118) 
 

Brousse  (528)  
 

Προύσσαν (118) 
 

Kirk Klisse (529)  
 

Σαράντα Εκκλησιών (Κίρκ Κλισσέ) (119)
 

Bederhani (529)  
 

Βεδερχάνι (119) 
 

                                                            
34 Οι παραπομπές στο γαλλικό στο P. Risal, «Karaghieuz», Le Mercure de France, 15 Δεκ. 1906, σσ. 
528-538 (παρατίθεται φωτοτυπία του κειμένου στο Επίμετρο, σσ. 39-49). 
35 Οι παραπομπές στη μετάφραση στο Μάρκου Τουαίν, «Ενός εκατομμυρίου λιρών χαρτονόμισμα» και 
άλλα αφηγήματα των Ερ. Στάνλεϊ- Ουίλ. Στεδ-Π. Ριζάλ-Κ. Ντάτον-Καρ. Ολλάνδ, Φιλολογική 
επιμέλεια Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Εκδόσεις Λήθη, Αθήνα 1993, σσ. 118-127. 
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Damas (529) 
 

Δαμασκού (119) 
 

 

3. Λάθη 
3α) Τυπογρφικά λάθη 

période [περίοδος] (530)  πρόοδος (120) 

longs [μακριά] (531)  
 

μικρά (121) 
 

accent [τόνον] (532) 
 

τόπον (122) 
 

papas [παπάς] (536)  
 

πασάν (126) 
 

ombres [σκιάς] (536) 
 

σκηνάς (125) 
 

 

3β) Λάθη κατανόησης 
 

 

babouche [δερμάτινο αραβικό παπούτσι 
χωρίς τακούνι κι ανοιχτό πίσω] (530) 
(531) 

διά πυκνού προπετάσματος (120) 
σκηνοθεσία (121) 
 

Karaghieuz est un mélange de Figaro et 
de Gavroche, de Lovelace et de Mayeux 
[παράλειψη], ce type que les 
caricaturistes popularisèrent vers 1830. 
S’il n’est pas toujours gratifié de la bosse 
sympathique de ce dernier [αναφέρεται 
στον τελευταίο από τους τύπους με τους 
οποίους παραλληλίζεται ο Καραγκιόζης, 
τον Mayeux] (531) 

Ο Καραγκιόζ είνε κράμα Φιγαρώ και 
Γαυριά, του τύπου εκείνου τον οποίον οι 
γελοιογράφοι είχον εκλαϊκεύση περί το 
1830. Δεν έχει μεν καμπούραν εις τα 
νώτα […] (120) 
 
 
 
 

Frenk [Φράγκος] (533) 
 

Φρεγκ (123) 
 

baudruche [μεμβράνη από κατεργασμένο 
δέρμα] (538) 

τα εκ χαρτονίου (127) 
 

 

4. Πολιτιστικά 
4α) Θέατρο 

 

pupazzi (528)  

 

Πουπάτσι (118) 

 

settaré (529)  

 

σετταρέ (118) 

 

le voile (529) (530) 

 

τον μπερντέ (118) πέπλου (119) 
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exploits bourlesques (529)  

 

κωμικάς ανδραγαθίας (119) 

 

le polichinelle (529)  

 

του γελωτοποιού (119) 

 

théâtre de marionnettes (529)  

 

θέατρον νευροσπάστων (119) 

 

[théâtre] d’ ombres (529)  
 

θέατρο σκιών (119) 
 

acteurs (529) (531) acteur (533)  
 

πρόσωπα (119) υποκριτάς (121) 
νευρόσπαστον (122) 
 

guignol (529)  
 

παραπέτασμα (119) 
 

babouche (530) (531) 
 

πυκνού παραπετάσματος (119) 
σηνοθεσία (121) [βλ. και Λάθη 
κατανόησης] 
 

silhouettes (530)  
 

εικόνας (119) 
 

Karaghieuz Perdesi (530)  
 

Καραγκιόζ μπερντεσί (120) 
 

Perdé (530)  
 

Μπερντέ (παραπέτασμα) (120) 
 

représentations (530) (534) 
 

παραστάσεις (120) (124) 
 

rôles (531)  
 

πρόσωπα (121) 
 

spectateurs (531)  
 

θεατάς (121) 
 

principaux acteurs (531)  
 

φιγουρίνια [εννοεί τις  φιγούρες του 
Καραγκιόζη που ήταν φτιαγμένες από 
δέρμα καμήλας] (121) 
 

figurines (531)  
 

νευρόσπαστα (121) 
 

l’écran de la petite scène (531)  
 

μικράς αυλαίας (121) 
 

L’opérateur (531)  
 

Ο εκτελεστής (121) 
 

toile (531)  
 

παραπετάσματος (121) 
 

l’écran (531)  
 

αυλαία (121) 
 

pantins (532)  
 

των αθυρμάτων (121), των σκιωδών 
αθυρμάτων (125) 
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ombres (532)  
 

τας σκιάς (121) 
 

piécettes (532) pièces (533) 
δραμάτια (122) (122) 

répertoire (532) 
δραματολόγιον (122)     

 montreur du Perdé (532) (533) 
χειριστήν του Μπερντέ (122) 
επιχειρηματίας του Μπερντέ (122) 

spectacles (533)  θεάματα (122) 

entrepreneur de Karaghieuz (533)  
 

εργολάβου του Καραγκιόζη (122) 

auditeurs (533) ακροατών (122) 

intrigue (533)   πλοκήν (123) 

action (533)  πράξιν (123) δράμα (123) 

le public (534) (538) το κοινόν (124) του δημοσίου (127) 

rideau (535)  Μπερντές (124) 

les joueurs de Perdé (536) τους εκτελεστάς του Μπερντέ (125) 

pitre (536)   Καραγκιόζην (125) 

paravent (536)   παραπέτασμα (126) 

marionettes (537)  νευρόσπαστα (126) 

farces (538)   παρωδίας (127) 

canevas (538)   προσκηνίου (127) 

 

            4β) Γενικά 
 

airs populaires (530) χαβάδες (120) 

Ramadan (535) (536) (537) 
ραμαζανίου (124) ραμαζανίου (125) 
Ραμαζανίου (126) 

 

5. Παραλείψεις-Συντομεύσεις 

D’ après des documents inedits (528)  [αφαιρεί τον υπότιτλο]  
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La forme Karagueuz, communément 
employée, répond fort peu a la véritable 
prononciation, laquelle est entre 
Karaghioz et Karaghieuz. C’est à cette 
dernière orthographe que nous arrêtons; 
On donnera a la finale eu une inflexion 
douce et brève (528) 
 

[αφαιρεί ολόκληρη την υποσημείωση] 
 
 
 
 
 
 
  

Le second, notable négociant de Brousse, 
avait fait plusieurs fois le trajet entre sa 
ville natale et la Mecque (529)  
 

Ο δεύτερος, γνωστός έμπορος της 
Προύσσης, είχε κάμει πολλάκις το ταξίδι 
της Μέκκας (119) 

 
Ils alimentèrent les interminables 
causeries des vieux Turcs de grivoiseries 
grasses et d’impayables pasquinades 
durant plus d’un siècle (529) 
 

Έθρεψαν τας ατελευτήτους ομιλίας των 
γηραιών Τούρκων επί μίαν 
εκατονταετηρίδα και πλέον (119) 
 
 

renouvelaient le scènes qu’il avait imaginees 
(530)  

ανανέουν τας σκηνάς του (120) 
 

il épilogue sur les mœurs et les lettres, 
cite de l’arabe, récite des vers; il pérore et 
s’écoute parler (530)  
 

ηθικολογεί και φιλολογεί, αναφέρει 
αραβικάς λέξεις και στίχους (120) 

 

Karaghieuz est toujours de condition 
inférieure, c’est un subalterne, un 
domestique, un vagabond; il déplore sa 
dèche entre deux batailles; ami de la 
noce, il crève de faim tous les jours de la  
semaine, y compris le vendredi (530)  
 

Ο Καραγκιόζης είνε δούλος, αλήτης· 
αγαπά το φαγί, και ψοφά της πείνας όλας 
τας ημέρας της εβδομάδος, ακόμη και 
την Παρασκευήν (120) 
 

 

Il n’a pas cependant mauvais caractère; il 
est très bon enfant au fond (530)  
 

Δεν είνε εν τούτοις κακού χαρακτήρος 
(120) 
 

 il ne souffre à ce sujet aucune 
contestation. Le cœur sur la main, il dit 
hardiment son fait au plus grand. A l’ 
origine, il était d’une sensualité 
dévergondée; la luxure était sa grande 
passion: ses attributs scéniques faisaient 
de lui un mâle exceptionnel. Mais il s’est 
quelque peu humanisé par la suite; en 
même temps que ses auditeurs, il s’est 
civilisé avec le temps, il s’est blasé, sa 
lubricité s’est émoussée. Parfois, il a des 
réveils de concupiscence soudains, mais 
il sait se mater. Il a maintenant un certain 
empire sur ses instincts bestiaux (530-
531) 
 

Κατ’ αρχάς ήτο σαρκικός μέχρι 
κτηνωδίας. Πλην τώρα εμετριάσθη, κ’ 
έγεινεν ανθρωπινώτερος. Μαζί με τους 
ακροατάς του, επολιτίσθη κι’ αυτός. 
Επέβαλε τώρα ένα χαλινόν εις τάς 
κτηνώδεις ορέξεις του (120) 
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 mais il s’élève, par échappées, bien au-
dessus de lui-même et atteint à la 
bonhomie charmante et sereine d’un 
Bergeret. Karaghieuz est un mélange de 
Figaro et de Gavroche, de Lovelace et de 
Mayeux, ce type que les caricaturistes 
popularisèrent vers 1830 (531) 

[…] αλλ’ εξαίρεται ενίοτε υπέρ το ίδιον 
ανάστημά του, και φθάνει εις είδος 
ευηθείας οπωσούν αβράς και γαληνίου. Ο 
Καραγκιόζ είνε κράμα Φιγαρώ και 
Γαυριά, του τύπου εκείνου τον οποίον οι 
γελοιογράφοι είχον εκλαϊκεύσει περί το 
1830 (120) 

Le Perdé se peuple: des rôles secondaires 
sont créés, mais ils appartiennent toujours 
à la vie réelle; les entrepreneurs du 
guignol turc présentent à leurs auditeurs 
des tranches de vie comme au temps de 
Cheh Kuchteri (531)  
 

Ο Μπερντές εντούτοις πληθύνεται· 
δευτερεύοντα πρόσωπα πλάττονται, αλλ’ 
ανήκουσι πάντοτε εις την ζωήν την 
πραγματικήν (121) 
 
 
 

On tailla les principaux acteurs dans de la 
peau de chameau parcheminée (531) 
 

Κατεσκεύασαν φιγουρίνια εκ δέρματος 
καμήλου (121) 
 

Il fui faut aussi une mémoire fidèle, de 
l’esprit d’à-propos. L’esprit tout court 
n’est pas pour lui nuire (532)  
 

Οφείλει δε να έχη την γλώσσαν 
εύστροφον και ταχείαν, και μνήμην 
εκτάκτως πιστήν (123) 
 

Les personnages eux-mêmes et les 
procédés d’exhibition des pantins sont, à 
ce début de siècle, ce qu’ils étaient à la 
fin du dix-septième siècle, sous les 
Kupruli (532)  
 

Τα πρόσωπα όμως αυτά και η 
σκηνοθεσία είνε και σήμερον οποία 
υπήρξαν περί τα τέλη του ΙΖ΄ αιώνος 
(123) 
 
 

apparaissent, sous des appellatifs turcs, 
au beau milieu d’une pièce à tiroirs 
[παράλειψη του όρου pièce à tiroirs που 
σημαίνει μυθιστόρημα με συρτάρια36], 
débitent une scène de leur maître et 
créateur et rentrent ensuite dans l’ombre 
(532) 
 

εμφανίζονται υπό τουρκικά ονόματα, 
αγορεύουσι, δρώσι, και πάλιν 
επιστρέφουσιν εις την σκιάν (122) 
 
 
 

Des lambeaux de différentes pièces de 
l’immortel Poquelin traînent dans 
l’humble répertoire du Karaghieuz et y 
mettent, par places, un accent de réalisme 
profondément humain qui détonne d’une 
façon étrange parmi ces radotages 
décousus et vulgaires (532) 
 

Αγνώριστα αποσπάσματα του αθανάτου 
Ποκελίνου, βαναύσως και ασυναρτήτως 
σύρονται εις το ταπεινόν δραματολόγιον 
του Καραγκιόζη, και μεταδίδουσιν εις 
τας παραστάσεις ταύτας τόπον 
ανθρωπιστικού πραγματισμού (122) 
 

 

                                                            
36 «roman à tiroirs, δηλαδή “μυθιστόρημα με συρτάρια”, με την σημασία ότι η πλοκή περιλαμβάνει 
επεισόδια ξένα προς την κυρίως δράση, παρέμβλητα και σαν εγκλωβισμένα», στο Άλκης Αγγέλου, 
«Το ρομάντσο του νεοελληνικού μυθιστορήματος»˙ εισαγωγή στο: Γρηγόριος Παλαιολόγος, Ο 
Πολυπαθής, επιμ. Άλκης Αγγέλου, Αθήνα, Ερμής, 1989, σ. 127. 
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C’est M.A. Thalasso qui a, le premier, 
signale ce curieux plagiat (533)  
 

[αφαιρεί ολόκληρη την υποσημείωση]   
 
 

Mais s’il en prête, on ne se fait pas faute 
de lui en rendre. Il tient toujours la scène 
et ne manque aucune occasion de taper 
dur. Il aime surtout le cavga, les 
chamaillis, les querelles, les 
échauffourées ou l’on peut user du dayak, 
bâton gros et court qui le quitte rarement 
(534)  
 

Αγαπά πολύ τον καυγά, και το κοντόν 
ραβδίον του δεν του λείπει ποτέ από την 
μασχάλην (122) 
 
 
 
 
 
 

C’est à lui aussi que revient la tâche de 
déformer les mots, de les triturer 
grotesquement. Il est intarissable de verve 
Hadji Eïvat avec son langage savant et 
alambiqué lui fournit surtout la matière 
première de ses calembours (534) 
 

Αυτός επίσης είναι ο παραμορφώνων και 
καταστρέφων τας λέξεις, ο παρωδών τας 
διαφόρους σοφάς και μετρημένας ομιλίας 
του Χατζή Εϊβάτ (123) 
 
 
 

et qui fera passer d’une rive à l’autre le 
bey opulent, le poivrot, le frenk doctor 
(534) 
 

και διαπορθμεύει από όχθης εις όχθην 
τον μπέην τον πλούσιον, τον ντοττόρον 
τον Φρεγκ (123) 
 

Il interpelle les acteurs en baudruche, les 
guide, les approuve, les gourmande, les 
blâme véhémentement. Il ne se gêne 
guère. D’un bout à l’autre de la salle, on 
entend les observations, les menaces, les 
jurons, les gouailleries de ces originaux 
spectateurs (535) 
 

Από το εν έως τον το άλλο άκρον της 
σάλλας ακούονται παρατηρήσεις, 
απειλαί, βλασφημίαι, βωμολοχίαι των 
ιδιορρύθμων τούτων θεατών (124) 
 

tandis que cet autre, moins fortuné, 
caresse ses pieds nus avec une douce 
nonchalance (535)  
 

εκείνος θωπεύει τους γυμνούς του πόδας 
με ηδείαν νωχέλειαν (124) 
 
 

Dans un coin est tire un rideau: c’est 
l’écran sur lequel défilent Karaghieuz et 
les siens. Les spectateurs sont entassés 
(535)  
 

εις μίαν γωνίαν ο Μπερντές, και εις όλον 
τον χώρον οι θεαταί συσσωρευμένοι 
(124) 
 
 

Les femmes musulmanes, astreintes, 
comme on sait, à la loi du harem (535) 
 

Αι γυναίκες υποκείμεναι εις τους νόμους 
του χαρεμίου (125) 
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Un Karaghieuz hellène et un Karaghieuz 
juif sont nés qui, quoique gardant le nom 
patronymique, les mœurs licencieuses, le 
franc-parler et l’humeur joyeuse de leur 
commun ancêtre, ont adopté un costume 
et des habitudes d’esprit et d’action 
empruntés à leur public (536)  
 

Εις Καραγκιόζης Έλλην και εις 
Καραγκιόζης Εβραίος εγεννήθησαν, 
οίτινες, καίτοι διατηρούντες το όνομα, τ’ 
ακόλαστα ήθη και την ελευθεροστομίαν 
του κοινού προγόνου των, εισήγαγον 
ένδυμα και έξεις δανεισμένας από το 
κοινόν των (125) 
 

Il a autour de lui un papas (prêtre grec), 
un gendarme, souvenir de Pandore, une 
femme qui est une chipie, etc (536)  
 

Έχει περί εαυτόν ένα πασάν Έλληνα, ένα 
χωροφύλακα, μίαν γυναίκα, ήτις είνε 
στρίγλα, κτλ. (126) 
 

Il change le ton de sa voix d’après le 
personnage qui doit parler. Après le 
spectacle, qui dure quelques minutes, un 
compère fait la quête dans le public de 
curieux qui s’est attroupé (537) 
 

Εις το τέλος, είς σύντροφος περιφέρει τον 
δίσκον της επαιτείας μεταξύ των 
περιέργων όσοι εστάθησαν διά να ίδωσι 
(126) 
 
 

 il chante des ballades sentimentales 
devant les fenêtres des belles et accomplit 
mille prouesses dignes de M. de Crac 
[πρόκειται για τον βαρόνο Κάρολο 
Φρειδερίκο Ιερώνυμο φον Μινχάουζεν, ο 
οποίος ήταν ιστορικό πρόσωπο αλλά και 
κεντρικός αφηγηματικός ήρωας 
φανταστικών ηρωϊκών πράξεων στο Οι 
Περιπέτειες του Βαρόνου Μινχάουζεν] 
(537)  
 

ψάλλει αισθηματικά άσματα υπό τα 
παράθυρα των ωραίων, και διαπράττει 
μυρία ανδραγαθήματα ηρωϊκωμικά (126) 
 
 

 

6. Προσθήκες 

Ce n’est pas aux Pupazzi de l’Italie qu’est 
due l’idée première du Karaghieuz (528)  
 
 
 
 

Η πρώτη ιδέα του Καραγκιόζη οφείλεται 
όχι εις τους Πουπάτσι, τους 
παλαιοτέρους γελωτοποιούς της Ιταλίας 
(118) 

 

La légende s’empara d’eux et grossit la 
collection de leurs humoristiques 
trouvailles de reparties et de boutades de 
toute provenance (529)  
 
 
 
 

Η φήμη τους επήρεν επί των πτερύγων 
της, και ηύξησε την συλλογήν των 
αποφθεγμάτων και των λογοπαιγνίων 
των, φορτώσασα αυτούς, όπως συνήθως 
συμβαίνει, και με αλλοτρίας επινοίας 
(119) 
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Il aime surtout le cavga [...] baton gros et 
court qui le quitte rarement (534)  
 
 

Αγαπά πολύ τον καυγά, και το κοντόν 
ραβδίον του δεν του λείπει ποτέ από την 
μασχάλην (122) 
 

résonnent les rots et les hoquets (535) 
 

ακούονται χασμήματα, πτερνίσματα και 
ερυγαί (124) 

 

7. Υφολογικές επιλογές 
            7α) Αμετάφραστες τούρκικες λέξεις 
 
Pupazzi (528)  

 

Πουπάτσι (118) 
 

settaré (529)  
 

σετταρέ (118) 
 

Karaghieuz Perdesi (530) 
Καραγκιόζ μπερντεσί (120) 
 

Perdé (530)  
 

Μπερντέ (120) 
 

E finita la commedia (533)  
 

Ε φινίτα λα κομμέντια (123) 
 

le frenk doctor (534)  
 

τον ντοττόρον τον Φρεγκ (123) 
 

cadine (534)  
 

καδίνα (124) 
 

rahat-loucoum (535)  
 

ραχάτ-λουκούμ (124) 

 
l’ orta oyounou (538)  
 

ορτά ογιουνού (127) 
 

 

            7β) Μονολεκτικότητα 
 
les procédés d’ exhibition des pantins 
(532) 

η σκηνοθεσία (122) 
 

qui porte son nom (534) φερωνύμου (124) 

 

8. Ιδιωματισμοί 
 

il est toujours du côte du manche (530) 
είναι πάντοτε προς το μέρος όπου φυσά ο 
άνεμος (120) 

et les fait enterrer par les papas qu’il a 
toujours à sa portée (536) 

και τους θάπτει με τον παπάν, τον οποίον 
έχει πάντοτε πρόχειρον (126) 
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9. Διακειμενικότητα 
            9α) Θέατρο 
 

 

Joseph Prudhomme (531)  
 

Ιωσήφ Προυδώμ (120) 
 

Molière (532)  
 

Μολιέρου (122) 
 

Arpagon (532)  
 

Αρπάγων (122) 
 

Scapin (532) 
 

Σκαπίνος (122) 
 

Tartufe (532)  
 

Ταρτούφος (122) 
 

Poquelin  (532)  
 

Ποκελίνου (122) 
 

Médahs (537)  
 

Μεδάχ (126) 
 

Geneviève (537)  
 

Γενοβέφας (126) 
 

Beyouglou (537)  
 

Μπεϊογλού (126) 
 

 

            9β) Λογοτεχνία 
 
Figaro (531)  

 

Φιγαρώ (120) 
 

Gavroche (531)  
 

Γαυριά (120) 
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(1) περ. The Athenaeum, June 17, 1893, σ. 754. 

 

 
(2) περ. The Bookman, June 1893, σ. 91. 
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(3) εφ. Ακρόπολις, 20 Οκτωβρίου 1893. 
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CHARACTER SKETCH. The Review of reviews; Oct 1893;
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(4) Risal P., «Karaghieuz», Le Mercure de France, 15 Δεκ. 1906, σσ. 528-538 
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