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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στην παρούσα εργασία, επιχειρήσαμε να εξετάσουμε λεπτομερώς την
παπαδιαμαντική μετάφραση του μυθιστορήματος του Jules Claretie, La maison vide
(11878), μετάφραση, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιφυλλίδα της εφημερίδας
Εφημερίς από τις 17/12/1889 έως και τις 26/3/1890, με τον τίτλο «Η έρημος οικία».
Οι μέχρι τώρα μελέτες της συγκεκριμένης μετάφρασης έχουν αναδείξει τα
υφολογικά και λεξιλογικά τεκμήρια που πιστοποιοιούν την πατρότητά της και που
χαρακτηρίζουν την παπαδιαμαντική κάλαμο, ενώ παράλληλα, βάσει των θεωρητικών
εργαλείων της μεταφρασεολογίας, έχουν διατυπωθεί απόψεις για τη μεταφραστική
διαδικασία που ακολούθησε εδώ ο Παπαδιαμάντης. 1 Η δική μας συμβολή έγκειται
στο ότι προβήκαμε σε συστηματική αντιβολή μεταξύ μεταξύ κειμένου-πηγής και
κειμένου-στόχου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, εκθέτουμε εδώ.2 Τα ευρήματα της
αντιβολής ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με το ακόλουθο σχεδιάγραμμα:
1. Αρίθμηση και τιτλοφόρηση κεφαλαίων
2. Ανθρωπωνύμια
3.Τοπωνύμια
4. Λάθη

A. Τυπογραφικά
B. Παραναγνώσεις του μεταφραστή
Γ. Λάθη μεταφραστικά

5. Πολιτισμικά

A. Καλλωπισμός-Ενδυμασία
B. Πολιτισμός-Κοινωνική ζωή
Γ. Ιδιαίτερο Λεξιλόγιο

Δ.










Ιατρική ορολογία
Πολιτική-διοικητική ορολογία
Ορολογία κυνηγιού
Νομική ορολογία
Θεατρική ορολογία
Ορολογία γλυπτικής
Ορολογία ξιφασκίας-πολεμικού εξοπλισμού
Ορολογία τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

Χρωματολόγιο

Ενδεικτικά, βλ. Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος - Λ. Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια για την
παπαδιαμαντική πατρότητα ανυπόγραφων μεταφράσεων», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη
2006) 72-154, Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος – Λ. Τριανταφυλλοπούλου, «“Αγάπαις ταξειδιάραις”.
Ξυλάρμενοι παπαδιαμαντικοί στίχοι που αράζουν πια», στο βιβλίο: Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος – Λ.
Τριανταφυλλοπούλου, «Ο Παρδαλός Συρικτής της Εμλίνης». Για τον μεταφραστή Παπαδιαμάντη,
Νεφέλη, Αθήνα 2007, σσ. 66-69, Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος – Λ. Τριανταφυλλοπούλου,
«Υστερόγραφο για τις ταξιδιάρες αγάπες», στο: Τριανταφυλλόπουλος – Τριανταφυλλοπούλου (2007),
ό.π., σσ. 70-72 και Χρ. Καρατσινίδου, Μεταφραστικός εσοπτρισμός. Γάλλοι συγγραφείς του 19ου αιώνα
σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2012.
2
Προσπαθήσαμε να απαλλάξουμε τη δημοσιευμένη εδώ αντιβολή από τα υπερβολικά σχολαστικά ή
και φλύαρα σημεία της αρχικής εκδοχής.
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6. Παραλείψεις

A. Παραλείψεις λόγω άγνοιας
B. Παραλείψεις λόγω συντόμευσης
Γ. Παραλείψεις που οφείλονται σε γλωσσικούς παράγοντες

7. Προσθήκες

A. Επεξηγηματικές προσθήκες
B. Προσθήκες λόγω έμφασης
Γ. Προσθήκες που οφείλονται σε γλωσσικούς παράγοντες

8. Αισθητικές (υφολογικές) επιλογές

A. Ποικιλία
B. Ρυθμός, παρήχηση, σχήματα λόγου




Αντιστροφή
Παρήχηση
Άλλες περιπτώσεις σχημάτων λόγου και ρυθμού

Πυκνομετοχία
Δ. Μονολεκτικότητα
Ε.
Αμετάφραστες λέξεις, ηχομιμητικές λέξεις, διατήρηση σημαίνοντος και
σημαινομένου
ΣΤ. Register

Γ.

9. Μετάφραση ποίησης και έμμετρων στίχων
10. Διακειμενικότητα
11. Rewriting
Της αντιβολής προτάσσεται εισαγωγή, στην οποία παρατίθεται η
εργοβιογραφία του Claretie και εξετάζεται τόσο η θέση του στο γαλλικό πνευματικό
γίγνεσθαι της εποχής, όσο και η πρόσληψη του πολύπλευρου έργου του στη Γαλλία
και την Αγγλία. Παράλληλα, διερευνάται και η κριτική υποδοχή του στην Ελλάδα.
Ακόμα, στην εισαγωγή, επιχειρούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα
αναφορικά με το είδος της «Ερήμου οικίας» και με το κατά πόσο το μυθιστόρημα
αυτό εγείρει υψηλές λογοτεχνικές αξιώσεις ή είναι ένα από τα πολλά επιφυλλιδικά
μυθιστορήματα που μεταφράζονται και διαβάζονται σωρηδόν, στα τέλη του 19ου
αιώνα. Στόχος της εισαγωγής αυτής είναι να συμβάλει στη συζήτηση περί του ποιοι
συγγραφείς επιλέγονται από τους εκδότες των εφημερίδων (ή τους ίδιους τους
μεταφραστές) προς μετάφραση, τι είδους μυθιστορήματα προτιμώνται, ποια είναι η
χρονική απόσταση μεταξύ της κυκλοφορίας κάποιου έργου και της ελληνικής
μετάφρασής του, ποια διαφημιστική πολιτική ακολουθείται από τις εφημερίδες για
την προώθηση των επιφυλλίδων τους καθώς και περί του προσδοκώμενου
αναγνωστικού κοινού. Τέλος, στην εισαγωγή, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της
ύπαρξης δύο εκδόσεων για το κειμένο-πηγή και ταυτίζουμε με βεβαιότητα τη μία από
τις δύο με το πρωτότυπο που είχε στη διάθεσή του ο μεταφραστής.
Ελλείψει στέρεας και αφομοιωμένης θεωρητικής σκευής, δεν προβαίνουμε σε
μεταφρασεολογικές αναλύσεις της «Ερήμου οικίας». Ελπίζουμε ότι η παρατιθέμενη
αντιβολή θα κινητοποιήσει άλλους, πιο ειδικούς, να το πράξουν, έτσι ώστε, μέσα από
τη μελέτη κι άλλων μεταφράσεων, να οδηγηθούμε σε μια όσο το δυνατόν πιο
ολιστική θεώρηση των μεταφραστικών πρακτικών του Παπαδιαμάντη.
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Ο Jules Arsène Arnaud Claretie γεννήθηκε το 1840 στη Limoges και πέθανε
το 1913 στο Παρίσι. Δοκιμάστηκε σε όλα σχεδόν τα είδη του γραπτού λόγου, καθώς
εργάστηκε ως δημοσιογράφος, κριτικός θεάτρου, συγγραφέας μυθιστορημάτων και
θεατρικών έργων, ιστορικός αλλά και χρονικογράφος της παρισινής ζωής.
Συνεργάστηκε με δημοφιλή έντυπα της εποχής, όπως με τις εφημερίδες Le Figaro, Le
Temps, L’Opinion Nationale, Le Soir και La Presse, υπογράφοντας πολλές φορές τα
άρθρα του με ψευδώνυμα.
Ανταποκριτής στον γαλλο-πρωσικό πόλεμο και μέλος της Εθνικής Φρουράς
της Παρισινής Κομμούνας, ασχολήθηκε ενεργά με τις κινήσεις και τα σωματεία των
λογοτεχνών και των θεατρικών συγγραφέων. Συγκεκριμένα, χρημάτισε πρόεδρος της
Société des Gens de Lettres και της Société des Auteurs dramatiques, ενώ από το
1885 έως το τέλος της ζωής του, διετέλεσε γενικός διευθυντής της ComédieFrançaise, θέση, η οποία του επέτρεψε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, για
δεκαετίες, τη θεατρική ζωή της Γαλλίας. Στα 1888, εξελέγη μέλος της Γαλλικής
Ακαδημίας, εκλογή, η οποία επιστέγασε το κύρος του στο γαλλικό πνευματικό
γίγνεσθαι της εποχής.
Από το ευρύτατο έργο του Claretie, ξεχωρίζουν μελέτες, όπως η πεντάτομη
Histoire de la Révolution de 1870-1871 (1872, επανέκδοση σε δύο τόμους το 1877), 4
το La vie moderne au théâtre (δύο τόμοι, 1869-1875) ή το L’Art et les artistes
français contemporains (1876) καθώς και κριτικές μονογραφίες για λογοτέχνες και
θεατρικούς συγγραφείς (π.χ. Molière, sa vie et ses oeuvres - 1873, 5 Victor Hugo 1902 κ.ά.), προσωπογραφίες επιφανών συγχρόνων του (Célébrités contemporaines,
1883), χρονογραφήματα της ζωής του Παρισιού (π.χ. La vie à Paris, 17 τόμοι, 18801910), 6 δεκάδες μυθιστορήματα και νουβέλες, τα οποία γνώρισαν πολλαπλές
επανεκδόσεις (La maison vide – 1878, 7 Monsieur le Ministre – 11881, 8 Le Million –
1882, 9 Le prince Zilah – 11884 10), καθώς και τρία λιμπρέτα για όπερα.

Οι πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του J. Claretie αντλούνται από τις εξής ιστοσελίδες:
http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/jules-claretie
[πρόσβ.:
19/8/2015]
και
http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=1368 [πρόσβ.: 19/8/2015].
4
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39222m.pdf [1ος τόμος, πρόσβ.: 19/8/2015] και
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39223z.pdf [2ος τόμος, πρόσβ.: 19/8/2015].
5
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205055c.pdf [πρόσβ.: 19/8/2015].
6
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2154868.pdf [για το έτος 1880, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4058647.pdf [για το έτος 1881, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215487n.pdf [για το έτος 1883, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k758793.pdf [για το έτος 1895, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75881n.pdf [για το έτος 1896, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k758820.pdf [για το έτος 1897, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75883b.pdf [για το έτος 1898, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215484h.pdf [για το έτος 1899, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75884p.pdf [για τα έτη 1901-1903, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2154834.pdf [για το έτος 1905, πρόσβ.: 19/8/2015],
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215485w.pdf [για το έτος 1909, πρόσβ.: 19/8/2015] και
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k758851.pdf [για το έτος 1910, πρόσβ.: 19/8/2015].
7
https://archive.org/stream/lamaisonvide00clargoog#page/n5/mode/2up [πρόσβ.: 19/8/2015].
8
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81105v.pdf [πρόσβ.: 19/8/2015].
9
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k66180d.pdf [πρόσβ.: 19/8/2015].
10
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k810910.pdf [πρόσβ.: 19/8/2015].
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ CLARETIE ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ
Από τις ευρισκόμενες κριτικές παρουσιάσεις του πολυσχιδούς έργου και της
ιδιοσυγκρασίας του Claretie αλλά και από τα όσα ήδη αναφέρθηκαν, συνάγεται ότι ο
συγκεκριμένος λόγιος διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στην πνευματική ζωή της
Γαλλίας, κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Χάρη στο
δημοσιογραφικό, κριτικό, ιστορικό, θεατρικό και λογοτεχνικό του έργο, καθιερώθηκε
τόσο στις αναγνωστικές προτιμήσεις του ευρέος κοινού, όσο και στη συνείδηση των
σύγχρονών του πνευματικών ανθρώπων, όπως του Théophile Gautier, του Jules
Michelet και του Charles Augustin Sainte-Beuve. 11 Ακόμα, η πνευματική
πολυπραγμοσύνη και η κριτική εγρήγορση του Claretie έχουν θεωρηθεί εφάμιλλες με
αυτές του Émile Zola και του Francisque Sarcey. 12
Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, 13 τη δημοσιογραφική και λογοτεχνική
καθιέρωση του Claretie ευνόησε και η ίδια η εποχή του, η οποία ―κυρίως το
διάστημα 1880-1895― σημαδεύτηκε από σημαντικές μεταβολές στο περιεχόμενο και
τον προσανατολισμό του γαλλικού τύπου. Βαθμιαία, οι ειδήσεις της επικαιρότητας
και η πολιτική αρθρογραφία περιορίζονταν και ο μεγαλύτερος χώρος των εφημερίδων
παραχωρούνταν στις επιφυλλίδες λογοτεχνικού περιεχομένου και στα
χρονογραφήματα. Η διαρκώς αυξανόμενη ενασχόληση ηχηρών ονομάτων της
γαλλικής λογιοσύνης ―μεταξύ των οποίων και ο Claretie― με την κριτική των νέων
εκδόσεων και των καλλιτεχνικών δρωμένων καθώς και με τη λογοτεχνική και
λογοτεχνίζουσα ύλη των εφημερίδων, σε συνδυασμό και με την τακτική κυκλοφορία
του εντύπου, πριμοδότησαν την ευρεία αποδοχή του δημοσιογραφικού αλλά και του
λοιπού έργου των συντακτών. Πάντως, κοινό τόπο μεταξύ των μελετητών του
Claretie αποτελεί η διαπίστωση ότι η συστηματική παρουσία του στα γαλλικά
γράμματα εξασφαλίστηκε σταδιακά και μέσα από επίμονη και συνεπή μελέτη και
εργασία. 14
Ακόμα, η σύγχρονη του Claretie κριτική έχει επισημάνει ότι η ιδεολογική του
τοποθέτηση και οι πολιτικές του αξίες έχουν διαποτίσει το κριτικό, ιστορικό,
θεατρικό και λογοτεχνικό του έργο. 15 Συγκεκριμένα, ο Claretie, με κάθε ευκαιρία,
τόσο με το μαχητικό του ύφος, όσο και με το περιεχόμενο των κειμένων του,
προέβαλλε το ιδανικό της αγάπης προς την πατρίδα («patriotisme») και την ανάγκη
για ηθική ανάταση («moralisation éloquente») των ομοεθνών του. Θεωρώντας την
τέχνη και την πνευματική καλλιέργεια βασικές διόδους για την εθνική ανανέωση και
αναζωογόνηση, επεδίωξε σταθερά, μέσα από τα έργα του, την ηθική και πνευματική
βελτίωση των αναγνωστών του καθώς και την ευρύτερη κοινωνική πρόοδο. Για τον
σκοπό αυτό, κράτησε ίσες αποστάσεις τόσο από τον ακραίο νατουραλισμό της
αμέσως προηγούμενης περιόδου, όσο και από τον ρομαντικών προδιαγραφών
ιδεαλισμό και επικεντρώθηκε στην απόδοση των ελπίδων, των προβληματισμών, των
διαψεύσεων και των εσωτερικών αντιφάσεων και αδιεξόδων του σύγχρονου
11

“Jules Claretie”, The Spectator, No. 56 (August 25, 1883) 1088-1089.
Georges Grappe, Jules Claretie: biographie critique illustrée d’un portrait-frontispice et d’un
autographe, suivie d’opinions et d’une bibliographie, Librairie E. Sansot, Paris 1906, σ. 36.
13
Grappe (1906), ό.π., σσ. 34-36.
14
Un bibliophile, Jules Claretie 1840-1878, Librairie Illustrée, Paris 1879, σσ. 7-8 και Grappe (1906),
ό.π., σσ. 29, 36.
15
Un bibliophile (1879), ό.π., σσ. 12-13 και Grappe (1906), ό.π., σ. 29.
12
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ατόμου. 16 Πάντως, η ανάκαμψη του πατριωτισμού, του αιτήματος για κοινωνική
δικαιοσύνη και εθνική ανασυγκρότηση καθώς και των υψηλών ιδανικών αποτέλεσε
γενικότερη τάση στη λογοτεχνία της Γαλλίας από το 1870 και εξής και θεωρήθηκε
απότοκη της εθνικής ταπείνωσης που υπέστη η χώρα μετά τον πόλεμο του 1870-71,
λόγω της υπαγωγής των περιοχών Αλσατίας και Λωρραίνης στη Γερμανία. 17
Το μαχητικό ύφος και η παρουσίαση της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας στις
πραγματικές της διαστάσεις εντοπίζονται και στο La maison vide, το οποίο
αποτιμάται από τη γαλλική κριτική ως ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, παρά το γεγονός
ότι, σε ορισμένα χωρία, δεν αποφεύγονται η πλαδαρή αφήγηση και οι πλατειασμοί. 18
Αφηγηματική δύναμη αναγνωρίζεται στο La maison vide και από την αγγλική
κριτική, κυρίως όσον αφορά τη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του ναυάρχου
Reynière και του Monteclair. Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται ως «sensational», με
την έννοια ότι θεματοποιούνται σε αυτό έντονα ερωτικά και πολιτικά πάθη καθώς και
αντιζηλίες της υψηλής παρισινής κοινωνίας, στοιχεία, δηλαδή, τα οποία εγείρουν το
ενδιαφέρον και στοχεύουν στον εντυπωσιασμό των αναγνωστών. 19
Στην περίπτωση του Claretie, τα αντανακλαστικά των ελληνικών
δημοσιογραφικών-λογοτεχνικών κύκλων υπήρξαν ταχύτατα, με αποτέλεσμα, δοκίμια,
διηγήματα και μυθιστορήματά του να γίνονται γνωστά στο ελληνικό κοινό, μέσω
μεταφράσεων, σχεδόν ταυτόχρονα με την κυκλοφορία τους στη Γαλλία.
Συγκεκριμένα, άρθρα του Claretie δημοσιεύονται στο περιοδικό Εστία ήδη από το
1879, 20 ενώ οι μεταφράσεις των διηγημάτων και των μυθιστορημάτων του
πυκνώνουν αισθητά κατά τη δεκαετία του 1880. Ενδεικτικά, επισημαίνουμε ότι στα
1883, η διεύθυνση του Μη Χάνεσαι, εγκαινίασε τη σειρά «Συλλογή
Μυθιστορημάτων» με τoν Κύριο Υπουργό, μετάφραση του Monsieur le Ministre
(11881)· 21 ότι δύο χρόνια πριν την «Έρημο οικία», η Εφημερίς δημοσίευσε στις
επιφυλλίδες της (1/9/1886-24/11/1886) τον «Πρίγκιπα Ζιλάχ», μετάφραση του Le
16

«La vie moderne, c’est-à-dire le sentiment de vérité et d’humanité qui se tient aussi loin du
naturalisme brutal de certains maîtres du roman nouveau que de l’idéalisme romanesque et impossible
d’autres conteurs. La vie, c’est-à-dire non-seulement les images et les tableaux extérieurs, mais les
sentiments, les préoccupations, les aspirations, les regrets, les souffrances intimes, l’âme même de la
créature moderne. […] Voilà le but qu’a poursuivi J. Claretie dans ses romans […] où il met en scène
des personnages si vivants, le coeur brisé par des douleurs bien contemporaines, sans contorsions et
sans exagérations.», στο: Un bibliophile (1879), ό.π., σημ. 14, σσ. 32-33.
17
“Jules Claretie” (1883), ό.π., σημ. 11.
18
Maxime Gaucher, “Causerie littéraire”, La Revue Politique et Littéraire. Revue des Cours
Littéraires, Tome XIV (Janvier à Juillet 1878) 928 και Un bibliophile (1879), ό.π., σημ. 14, σ. 33.
19
“Novels of the Week”, The Athenaeum, No. 2635 (April 27, 1878) 539-540.
20
Πρόκειται για τα εξής: Jules Claretie, Σ.Κ.Σ. (μτφρ.), «Η αγγλική αστυνομία και αι συνοικίαι των
πενήτων εν Λονδίνῳ», Εστία, τχ. 186 (1879) 456-460. Jules Claretie, Σ.Κ.Σ. (μτφρ.), «Η αγγλική
αστυνομία και η συνοικία των κλεπτών», Εστία, τχ. 190 (1879) 516-517. Jules Claretie, Σ.Κ.Σ. (μτφρ.),
«Ειρκταί του Λονδίνου», Εστία, τχ. 206 (1879) 776-781.
21
Ο Κύριος Υπουργός. Παρισινή μυθιστορία Ιουλίου Κλαρετή, εκ του Τυπογραφείου Βρετού Κ.
Βαλέττα, εν Αθήναις 1883. [Η πληροφορία στο: Κ.Γ. Κασίνης, Βιβλιογραφία των ελληνικών
μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας. ΙΘ΄-Κ΄αι. Αυτοτελείς εκδόσεις, Τόμος πρώτος: 1801-1900,
Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 2006, σ. 462]. Αξίζει να μελετηθούν συγκριτικά,
ο Κύριος Υπουργός του Claretie και ο Κύριος Πρόεδρος του Γ. Βώκου, μυθιστόρημα, το οποίο
εκδόθηκε στα 1893 από τα «Καταστήματα Ακροπόλεως». Τόσο η μετάφραση του έργου του Claretie,
όσο και το μυθιστόρημα του Βώκου κυκλοφορούν υπό την αιγίδα του οξυδερκούς και δραστήριου
εκδότη Βλ. Γαβριηλίδη, ενώ και τα δύο έργα γράφονται από λογοτέχνες-δημοσιογράφους και
συναιρούν τα διδάγματα του νατουραλισμού, το πνεύμα του χρονογραφήματος, τις πρακτικές του
λαϊκού μυθιστορήματος και τον κοινωνικό προβληματισμό. Βλ. και Γ. Βώκος, Ο Κύριος Πρόεδρος.
Πρότυπον πολιτικό-κοινωνικόν μυθιστόρημα, Π. Μουλλάς (φιλολογική επιμέλεια), Σοκόλης, Αθήνα
2004, σσ. ζ΄-η΄, ι΄-ιβ΄, ιε΄-ιη΄, λ΄-λστ΄.
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prince Zilah. Roman parisien (1884)· 22 ότι στα 1887, στο περιοδικό Εκλεκτά
Μυθιστορήματα, μεταφράστηκε σε συνέχειες το μυθιστόρημα Le Drapeau (1879)· 23
και ότι στα 1888, δημοσιεύτηκε σε συνέχεις στην Εστία, μετάφραση του
μυθιστορήματος Candidat (1887). 24 Πέρα από μεταφράσεις των έργων του, στις
εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής, δημοσιεύτηκαν πορτρέτα του Claretie καθώς
και κριτικά άρθρα με την εργοβιογραφία του. 25
Με αφορμή τον θάνατο του Claretie, το περιοδικό Πινακοθήκη δημοσίευσε
μια εικόνα του καθώς και ένα άρθρο του Κ. Καιροφύλα, στο οποίο περιγράφεται η
πάνδημος κηδεία του Γάλλου συγγραφέα και μνημονεύεται το εξαιρετικό του ήθος.26
Το έργο του Claretie παρέμεινε δημοφιλές στην Ελλάδα ακόμα και μετά τον θάνατο
του συγγραφέα, καθώς οικογενειακά περιοδικά του Μεσοπολέμου, όπως το
Μπουκέτο, φιλοξενούσαν στις στήλες τους, πολύ συχνά, μεταφράσεις διηγημάτων και
δοκιμίων του. 27

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Το μυθιστόρημα La maison vide δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα
Εφημερίς από τις 17/12/1889 έως και τις 26/3/1890, με τον τίτλο «Η έρημος οικία». Η
μετάφραση έχει αποδοθεί στον Παπαδιαμάντη. 28 Το μυθιστόρημα του Claretie
δημοσιευόταν ταυτοχρόνως με τις τελευταίες συνέχειες του «Τελευταίου έρωτος» του
Βλ. Φ. Δημητρακόπουλος, Ελ. Δαμβουνέλη, «Το roman-feuilleton (Μυθιστόρημα-Επιφυλλίδα), ο
Παπαδιαμάντης και η Εφημερίς», ΕΕΦΣΠΑ, ΚΘ΄ (1986-1991) 433-450, όπου επισημαίνεται ότι ο
χαρακτηρισμός, από τον Βαλέτα, της συγκεκριμένης μετάφρασης ως παπαδιαμαντικής δεν έχει
επαληθευτεί.
23
Ιούλιος Κλαρετή, Ι.Δ.Ζ. (μτφρ.), «Η σημαία: έργον στεφθέν υπό της Γαλλικής Ακαδημίας», Εκλεκτά
Μυθιστορήματα, τχ. 197 (1887) 733-736. Η μετάφραση συνεχίστηκε στα τχ. 198 (1887) 743-744, 199
(1887) 751-752, 200 (1887) 759-760, 201 (1887) 766-768 και 202 (1887) 774-776.
24
Ιούλιος Κλαρετής, Χ.Α. (μτφρ.), «Ο υποψήφιος. (Μυθιστορία)», Εστία, τχ. 643 (1888) 260-266. Η
μετάφραση συνεχίστηκε στα τχ. 644 (1888) 278-283, 645 (1888) 293-298, 646 (1888) 309-313, 647
(1888) 321-327, 648 (1888) 338-344, 649 (1888) 356-361, 650 (1888) 370-377, 651 (1888) 391-396,
652 (1888) 405-409, 653 (1888) 419-424, 654 (1888) 442-447, 655 (1888) 451-456, 656 (1888) 468471, 657 (1888) 485-489, 658 (1888) 501-507, 659 (1888) 517-521, 660 (1888) 537-541, 661 (1888)
551-556, 662 (1888) 564-569, 663 (1888) 579-584, 664 (1888) 601-607, 665 (1888) 621-624. Επίσης:
Ιούλιος Κλαρετή, Χ.Α. (μτφρ.), «Ο υποψήφιος. (Μυθιστορία)», Εστία, τχ. 666 (1888) 631-634 και
συνέχεια στα τχ. 667 (1888) 647-652, 668 (1888) 675-678, 669 (1888) 685-688, 670 (1888) 700-705,
671 (1888) 721-727, 673 (1888) 751-757 και 674 (1888) 761-767.
25
Πρόκειται για τα εξής: Μ.Μ., «Ιούλιος Κλαρετή», Εστία, τχ. 643 (1888) 257-259, [Ανωνύμως],
«Clarétie (Arséne-Arnaud, Jules)», Το Άστυ (24/1/1888), [Ανωνύμως], «Σύγχρονοι ξένοι συγγραφείς:
Ιούλιος Κλαρετί», Εστία, τχ. 33 (1891) 106. Το τελευταίο άρθρο συνοδεύεται από εικόνα του Claretie.
26
[Εικόνα – Ιούλιος Κλαρετή], Πινακοθήκη, τχ. 155 (1914) 179 και Κ. Καιροφύλας, «Ιούλιος
Κλαρετί», Πινακοθήκη, τχ. 156 (1914) 183-184.
27
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής: Jules Claretie, «Ένα ξεροκόμματο», Μπουκέτο, τόμ. 2, τχ. 73
(1925) 603, Ιούλιος Κλαρεττί, «Ο γλύπτης κι’ η Ελληνοπούλα του: (η δραματική ιστορία ενός
αριστουργήματος, του μοντέλλου του και του δημιουργού του)», Μπουκέτο, τόμ. 7, τχ. 337 (1930)
920-921, Ιούλιος Κλαρετί, «Η τραγικές ημέρες του Ναπολέοντος ΓÎ,,: (πώς τις περιγράφει ο Γάλλος
ακαδημαϊκός Ιούλιος Κλαρετί)», Μπουκέτο, τόμ. 9, τχ. 458 (1932) 1661. Πλήθος μεταφρασμένων
έργων και άρθρων του Claretie στα ελληνικά περιοδικά του 19ου και του 20ού αιώνα μπορεί να
εντοπίσει κανείς στις ιστοσελίδες http://pleias.lis.upatras.gr/ και http://kosmopolis.lis.upatras.gr/.
28
Τριανταφυλλόπουλος – Τριανταφυλλοπούλου (2006), ό.π., σημ. 1.
22
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Georges Ohnet (μέχρι 21/12/1889). Την «Έρημο οικία» ακολούθησε (από 27/3/1890)
ο «Βασιλεύς των επαιτών» του Arthur Matthey. Οι μεταφράσεις τόσο του
μυθιστορήματος του Ohnet όσο και αυτού του Matthey αποδίδονται στον
Παπαδιαμάντη. 29
Δύο μέρες πριν από την έναρξη της «Ερήμου οικίας», στις 15/12/1889, η
Εφημερίς δημοσίευσε στην πρώτη σελίδα άρθρο, με τον τίτλο «Ιούλιος Κλαρετή»,
στο οποίο αναφέρονται ενδεικτικά κάποια έργα του συγγραφέα και παρουσιάζονται
τα χαρακτηριστικά της γραφής του: «υπεροχή και λεπτότης» στην απεικόνιση των
ανθρώπινων παθών, «πιστότητα και ενάργεια εν
ῃ διαγραφῄ
τ
των χαρακτήρων»,
«αδρότητα εν τῃ πλοκῄ» είναι ορισμένα εξ αυτών. Ακολουθεί η αφιέρωση, η οποία,
στο γαλλικό πρωτότυπο, τίθεται ως προμετωπίδα του βιβλίου. «Εις την προσφιλή
αυτού σύζυγον» αφιερώνει την «Έρημο οικία» ο Claretie, ένα έργο, το συμπέρασμα
και το μήνυμα του οποίου είναι, κατά τον συγγραφέα του, «ο πανηγυρισμός, η
αποθέωσις του οικογενειακού βίου, του οίκου, πληρουμένου από τους φαιδρούς
γέλωτας του παιδίου». Η ιδεολογική γραμμή του συγγραφέα και η προσπάθεια που
καταβάλλει να εκφράσει μια κοσμοθεωρία διαμετρικά αντίθετη από τη
νατουραλιστική γίνεται αντιληπτή εξαρχής. Μάλιστα, το περιεχόμενο της αφιέρωσης
προοιωνίζεται την αίσια έκβαση της πλοκής.
Στο φύλλο της επόμενης ημέρας (16/12/1889), απαντώνται στην πρώτη
σελίδα δύο διαφημίσεις της επικείμενης δημοσίευσης και, στην τρίτη σελίδα, άλλες
πέντε διαφημίσεις. Ακόμα, στην πρώτη σελίδα του φύλλου, εκτός από τις αναγγελίες,
δημοσιεύεται και ο, υπεσχημένος από το προηγούμενο φύλλο, «Αυτοχαρακτηρισμός
του συγγραφέως». Πρόκειται για ένα άρθρο εξομολογητικού και αυτοσαρκαστικού
χαρακτήρα, στο οποίο, ο Claretie παραδέχεται πως είναι πολυπράγμων και
εργασιομανής, ανάγει την έντιμη εργασία σε απαραίτητη προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση και την καταξίωση ενός ανθρώπου και τονίζει τον αγνό πατριωτισμό
του.
Το φύλλο, στο οποίο ξεκινά η δημοσίευση της «Ερήμου οικίας» (17/12/1889),
διαθέτει διπλή επιφυλλίδα (δηλαδή, μία επιφυλλίδα στην πρώτη σελίδα και μία στη
δεύτερη) καθώς και ένα πορτρέτο του Claretie.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
Το μυθιστόρημα εκκινεί από μια σκηνή κυνηγιού σε κάποιο αριστοκρατικό
προάστιο του Παρισιού, στα 1874. Κύρια πρόσωπα της εύθυμης ομήγυρης είναι ο
δικηγόρος Ερβλαί, ο γιατρός Βερνιέ και ο πλοίαρχος Ιωάννης Ρενιέρ. 30 Ο τελευταίος,
ένας από τους πρωταγωνιστές του έργου, ενσαρκώνει τα ιδανικά του ηρωισμού, της
πολεμικής δεινότητας, της ευτυχίας, της υγείας, της έμφυτης ευγένειας και της
ομορφιάς. Ξαφνικά, λαμβάνει μια ανώνυμη επιστολή, στην οποία, η πολυαγαπημένη
σύζυγός του, Λευκή, κατηγορείται για μοιχεία. Ο Ρενιέρ εγκαταλείπει έντρομος τις
κυνηγετικές ενασχολήσεις και επιστρέφει στο σπίτι του, όπου πράγματι, συλλαμβάνει
τη Λευκή με τον εραστή της, τον Ροβέρτο Σαλβιάκ. Χάνοντας την ψυχραιμία του,
σκοτώνει τη νεαρή γυναίκα με το περίστροφό του και τραυματίζει τον Σαλβιάκ, ο
29
30

Τριανταφυλλόπουλος – Τριανταφυλλοπούλου (2006), ό.π., σημ. 1.
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οποίος καταφέρνει να διαφύγει. Στη δίκη, ο Ρενιέρ αθωώνεται βάσει του Άρθρου 324
του γαλλικού ποινικού κώδικα, το οποίο δεν καταδικάζει τον φόνο της συζύγου, σε
περίπτωση μοιχείας.
Οι δύο αντίζηλοι, ψυχολογικά καταρρακωμένοι και βεβαρυμένοι από τις
τύψεις τους, διασταυρώνονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις κοινών γνωστών, όπως της
εύθυμης χήρας Ερριέττας Λεïδέκ-Γρανδιέ και των ξαδέρφων της, Αλβερίκου Ρεβίλ
και Ουρβανού Τρεζέλ. Ο πρώτος είναι ένας κοσμικός νέος με καυστικό χιούμορ, ο
οποίος πολιορκεί ερωτικά την Ερριέττα, ενώ ο δεύτερος ένας ηλικιωμένος γιατρός, ο
οποίος επιδίδεται σε ανούσια πειράματα και προσπαθεί απελπισμένα να παντρέψει
την ανεψιά του με μια ισχυρή προσωπικότητα που θα του εξασφαλίσει πρόσβαση
στην Ακαδημία των Επιστημών. Αυτοί οι τρεις ήρωες προσδίδουν στο έργο έναν
κωμικό τόνο και αποφορτίζουν τις θλιβερές και έντονες στιγμές, ενώ, παράλληλα
επιτελούν ρόλους-κλειδιά. Συγκεκριμένα, οι πολυάριθμες κοσμικές εκδηλώσεις τις
οποίες οργανώνουν η Ερριέττα και ο Αλβερίκος δίνουν την ευκαιρία τόσο στον
Ρενιέρ, όσο και στον Σαλβιάκ να γνωρίσουν την ανεψιά του Ουρβανού, τη Βαλεντίνη
Τρεζέλ. Η καταπληκτική ομοιότητα της Βαλεντίνης προς την αποθανούσα Λευκή
ωθεί και τους δύο άνδρες στο να την ερωτευτούν σφόδρα και να έρθουν αντιμέτωποι
για ακόμα μια φορά.
Σημαίνουσα θέση κατέχουν στο μυθιστόρημα και άλλα τρία πρόσωπα· η
ατάλαντη ηθοποιός και διαβόητη για την άστατη ερωτική της ζωή, Αγγελική/Αγγέλη
Φερράν, ο εραστής της, Ερρίκος Μοντεκλαίρ, ένας υποψήφιος βουλευτής με
ευμετάβλητες πολιτικές πεποιθήσεις και υπέρογκα χρέη λόγω του εθισμού του στα
τυχερά παιχνίδια καθώς και ο Θιπουβίλ, ο δάσκαλος υποκριτικής της ηθοποιού, ο
οποίος σχολιάζει διαρκώς τη θεατρική και καλλιτεχνική επικαιρότητα.
Η παλιά ερωτική σχέση της ηθοποιού με τον Σαλβιάκ, εγείρει τη ζήλια του
Μοντεκλαίρ, ο οποίος τον καλεί σε μονομαχία. Η ίδια η Αγγέλη ομολογεί στον
Ρενιέρ ότι, όταν ο Σαλβιάκ την εγκατέλειψε για χάρη της Λευκής, τυφλωμένη από τη
ζήλια της, συνέταξε με τον Μοντεκλαίρ την ανώνυμη επιστολή, η οποία αποτέλεσε
την πηγή όλης της δυστυχίας του ναυάρχου. Οργισμένος αλλά και ανακουφισμένος
που ανακάλυψε επιτέλους τον δειλό συντάκτη της επιστολής, ο Ρενιέρ εξαναγκάζει
τον Μοντεκλαίρ σε μονομαχία, πριν εκείνος αντιμετωπίσει τον Σαλβιάκ. Ο
τυχοδιώκτης Μοντεκλαίρ σκοτώνεται. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένας ειλικρινής
έρωτας μεταξύ Βαλεντίνης και Σαλβιάκ. Ο Ρενιέρ αποφασίζει να παραιτηθεί από τη
διεκδίκηση της κοπέλας, αφού αντιλαμβάνεται ότι δεν αγάπησε παρά την εικόνα της
Λευκής σε αυτήν.
Τελικά, ο Ρενιέρ αυτοκτονεί μέσα στην κάμαρα της Λευκής, εκεί όπου την
σκότωσε, με τη βοήθεια μιας δηλητηριώδους ουσίας, την οποία η Λευκή προόριζε για
τον εαυτό της. Η Βαλεντίνη παντρεύεται τον Σαλβιάκ και η Ερριέττα τον Αλβερίκο.
Το μυθιστόρημα κλείνει με την επιβράβευση, εκ μέρους του Θιπουβίλ, της
υποκριτικής δεινότητας της Αγγέλης, η οποία, δυστυχισμένη και μετανοημένη,
καταφέρνει για πρώτη φορά στην καριέρα της να ερμηνεύσει με πειστικότητα και
υποβλητικότητα έναν τραγικό ρόλο.
Αναφορικά με το είδος των μυθιστορημάτων που επιλέγονται προς
μετάφραση στις επιφυλλίδες της Εφημερίδος, οι μελετητές, εξαιρώντας το
ντοστογιεφσκικό «Το έγκλημα και η τιμωρία» και την «Κληρονομίαν» του Guy de
Maupassant, παρατηρούν ότι αυτά, στην πλειονότητά τους, δεν εγείρουν υψηλές
καλλιτεχνικές αξιώσεις, αλλά συνιστούν δείγματα της ακμάζουσας, κατά τον 19ο
αιώνα, λαϊκής επιφυλλιδικής λογοτεχνίας, καθώς είναι έμπλεα εύπεπτων περιπετειών,
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εξωτικών αναφορών και ερωτικών διαπλοκών, με στόχο τον εντυπωσιασμό και την
πρόσκαιρη ανάταση του αναγνωστικού ενδιαφέροντος. 31 Η Χρ. Καρατσινίδου
διαχωρίζει από αυτήν τη χορεία λαϊκών, αμιγώς παραλογοτεχνικών μυθιστορημάτων,
την «Έρημο οικία» του Claretie, την «Αριέττα» του François Coppé και τον «Ιατρό
Ραμώ» του Ohnet, διακρίνοντας στα έργα αυτά κάποιες ιδιαίτερες λογοτεχνικές
ποιότητες και ευαισθησίες, οι οποίες, δίχως να φτάνουν στο ύψος του «Εγκλήματος
και της τιμωρίας» ή της «Κληρονομίας», τουλάχιστον, δεν απάδουν προς τις
αισθητικές προδιαγραφές του κανόνα. 32
Πάντως, κοινό τόπο στην έρευνα αποτελεί η διαπίστωση ότι στις επιφυλλίδες
της Εφημερίδος, φιλοξενούνται συγγραφείς της τελευταίας τριακονταετίας του 19ου
αιώνα, δημοφιλείς και αναγνωρισμένοι, με έργο δοκιμασμένο, το οποίο έχει αγαπηθεί
από το ευρύ κοινό, εν προκειμένω, της Γαλλίας. Ο Φ. Δημητρακόπουλος επισημαίνει
ότι στόχος αυτής της τακτικής δεν είναι άλλος από τη μεγιστοποίηση του αριθμού
των Ελλήνων αναγνωστών, την επέκταση στο γυναικείο κοινό και, ως εκ τούτου, την
αυξημένη κυκλοφορία του εντύπου. 33
Τι συμβαίνει με την περίπτωση της «Ερήμου οικίας»; Πρόκειται για ένα
μυθιστόρημα χαμηλής λογοτεχνικής στάθμης, το οποίο απλώς διασκεδάζει το λαϊκό
και μη πεπαιδευμένο κοινό ή για ένα απαιτητικό νοηματικά και μορφικά έργο, το
οποίο διαβάζεται μόνο από τους λίγους; Προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα
ερωτήματα, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη ορισμένα χαρακτηριστικά τόσο του ίδιου
του κειμένου, όσο και της ευρύτερης λογοτεχνικής παραγωγής του Claretie αλλά και
της θέσης του στην κοινωνία των γαλλικών γραμμάτων.
Η δράση της «Ερήμου οικίας» τοποθετείται κυρίως στα αριστοκρατικά
προάστια του Παρισιού και, δευτερευόντως, στην ίδια την πόλη, τα νέα από την
οποία, φτάνουν συχνά ως απόηχος στα αυτιά των μεγαλοαστών παραθεριστών.
Μάλιστα, όταν τα τεκταινόμενα μεταφέρονται στο αστικό κέντρο, την εστίαση στον
κόσμο και την κίνηση της πόλης υποκαθιστούν οι περιγραφές εσωτερικών χώρων,
θεατρικών αιθουσών και κοσμικών δεξιώσεων. Ακόμα, το φυσικό περιβάλλον της
εξοχικής περιοχής St. Germain παρουσιάζεται αφειδώς σε πολλά χωρία του
μυθιστορήματος, αναστέλλοντας σημαντικά τη δράση και εμβολιάζοντας το κείμενο
με ισχυρές δόσεις λυρισμού. Επομένως, σε αρκετά χωρία, παρατηρείται μια τάση
επιβράδυνσης της πλοκής, αντίθετη προς τις πρακτικές της παραλογοτεχνίας, για την
οποία, σύμφωνα με τον Π. Μουλλά, η ρέουσα και απρόσκοπτη δράση αποτελεί
προϋπόθεση. 34
Το ζήτημα των προσώπων του έργου παρουσιάζει μια εντυπωσιακή ευρύτητα.
Όσον αφορά τους κύριους χαρακτήρες, δηλαδή τον ναύαρχο Ρενιέρ, τον Ροβέρτο
Σαλβιάκ και την Αγγελική Φερράν, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτοί δεν
περιχαρακώνονται σε ηθικά καλούπια και δεν υπόκεινται σε δύσκαμπτες
Φ. Παππάς, «Προς βιοπορισμόν: αναπλαισιώνοντας τον μεταφραστικό κόσμο του Παπαδιαμάντη
στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο», στον τόμο.: Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης μεταφράζων και μεταφραζόμενος, Δόμος, Αθήνα 2012, σσ. 329-345
και Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Η επικουρία των παπαδιαμαντικών μεταφράσεων ή συμπληρωματική
αναίρεση λόγων περί αιμομειξίας», στο: Τριανταφυλλόπουλος – Τριανταφυλλοπουλου (2007), ό.π.,
σημ. 1, σσ. 87-90. Τα έργα τίθενται εντός εισαγωγικών και δεν σημειώνονται με πλάγια στοιχεία,
καθώς μνημονεύονται ως δημοσιεύματα της Εφημερίδος, ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης
μεταγενέστερης έκδοσής τους σε αυτοτελή τόμο.
32
Καρατσινίδου (2012), ό.π., σημ. 1, σσ. 34, 37-38.
33
Αλ. Παπαδιαμάντης, Ο ιατρός Ραμώ. Μετάφρασις εκ του γαλλικού Le docteur Rameau του Georges
Ohnet, Φ.Α. Δημητρακόπουλος (επιμ.), Π. Κυριακίδης Α. Ε., Αθήνα 2007, σ. 12.
34
Π. Μουλλάς, Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτεχνία του 19ου αιώνα, Σοκόλης,
Αθήνα 2007, σσ. 64-67.
31
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διχοτομήσεις. Έτσι, ο ναύαρχος, όμορφος και ηρωικός, γρήγορα, χάνει τον έλεγχο
του εαυτού του και μετατρέπεται σε έναν οργισμένο δολοφόνο, για να μεταβεί τελικά
στην κατάσταση του μάρτυρα, ο οποίος αυτοτιμωρείται για την εγκληματική πράξη
του. Στην περίπτωση του Ροβέρτου Σαλβιάκ, δίνεται αρχικά η εντύπωση ενός δειλού
εραστή, ο οποίος το βάζει στα πόδια, προκειμένου να γλιτώσει από τη μανία του
απατημένου συζύγου, ωστόσο τελικά, αποδεικνύεται ότι πρόκειται για έναν νέο
καλλιεργημένο και καλαίσθητο, μεταξύ του οποίου και της Λευκής, υπήρχε
πραγματικός έρωτας. Η Αγγέλη Φερράν δεν είναι απλώς μια διάσημη ηθοποιός
αμφιβόλου ηθικής, αλλά μια γυναίκα φιλάνθρωπος, ευαίσθητη, πληγωμένη από
θυελλώδεις έρωτες και απαυδισμένη από την κοσμική ζωή, την οποία διάγει αυτή και
ο σύντροφός της, ο Μοντεκλαίρ. Στα προτερήματα του έργου θα πρέπει να
εγγραφούν η αρκετά λεπτομερής αποτύπωση των ψυχολογικών διακυμάνσεων και
αδιεξόδων των προσώπων, καθώς και η εντελώς απροσδόκητη εξέλιξη της σχέσης
απατημένου συζύγου και εραστή, οι οποίοι, παρά τις ανυπέρβλητες διαφορές τους,
δείχνουν να σέβονται και να εκτιμούν ο ένας τον άλλο.
Περισσότερο στατική εμφανίζεται η Βαλεντίνη Τρεζέλ, η εξιδανίκευση και η
αθωότητα της οποίας, παραπέμπουν ευθέως σε ρομαντική ηρωίδα. Επίπεδος είναι και
ο φιλόδοξος Μοντεκλαίρ. Με άλλα λόγια, η καλοκάγαθη και ευαίσθητη κόρη και ο
καιροσκόπος νέος ανάγονται σε ανθρώπινους τύπους, γεγονός το οποίο, αυτομάτως,
τους αποκλείει από το ψυχολογικό εύρος και την πολυδιάστατη ιδιοσυγκρασία των
ρεαλιστικών ηρώων, καθώς περιορίζει τη δράση και τη σκέψη τους εντός ενός
πλαισίου a priori καθορισμένου.
Σε γλωσσικό επίπεδο, συνειδητοποιεί κανείς ότι ο Claretie επιδίδεται στη
συναίρεση ποικίλων λόγων και φωνών, με αποτέλεσμα, την επίτευξη μιας
εντυπωσιακής ετερογλωσσίας. Πιο συγκεκριμένα, στο έργο, διαπλέκεται η γλώσσα
της μεγαλοαστικής τάξης και των κοσμικών σαλονιών, η υπαγορευμένη από τους
κανόνες της ευγένειας και της ευπρέπειας, με αυτήν των λαϊκών ανθρώπων, όπως
είναι ο ναύτης Γωτιέ, η μαγείρισσα του Τρεζέλ και τα φτωχά παιδιά. Ο λόγος των
τελευταίων βρίθει ιδιωματικών και επιφωνηματικών εκφράσεων. Ταυτόχρονα, στο
μυθιστόρημα είναι παρών ο υβριδικός λόγος του Μοντεκλαίρ και των φίλων του, ο
οποίος, αναλόγως του συνομιλητή και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, εναλλάσσεται
μεταξύ της προσποιητής ευγένειας και της χυδαιότητας του κόσμου των
στοιχημάτων, του κουτσομπολιού και των πολιτικών συμφερόντων. Ακόμα, την
ετερογλωσσία του έργου μαρτυρά η συστηματική χρήση του θεατρικού γλωσσικού
κώδικα, ως ιδιαίτερου γνωρίσματος μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής συντεχνίας,
αυτής των ηθοποιών και των καθηγητών υποκριτικής.
Επίσης, το κείμενο επενδύεται με χιούμορ, ειρωνεία και διάθεση κοινωνικής
κριτικής. Για παράδειγμα, ήθη της παρισινής κοσμικής ζωής, όπως η επιδειξιομανία,
η ασωτία, ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια και η ευκολία με την οποία αίρεται το
πένθος σε περίπτωση χηρείας, παρουσιάζονται με ειρωνική διάθεση. Με αφορμή τον
Μοντεκλαίρ και την βουλευτική υποψηφιότητά του, καυτηριάζεται η διαφθορά
ορισμένων εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, ο ιδεολογικός χαμαιλεοντισμός και οι
πελατειακές σχέσεις μεταξύ επίδοξων βουλευτών και των υποστηρικτών τους.
Επίσης, στο έργο, αξιοπρόσεκτο ρόλο κατέχει και ο σχολιασμός των θεατρικών
τεκταινομένων. Ο Claretie, οργανικά ενταγμένος στον χώρο του θεάτρου, ως κριτικός
και, αργότερα, ως διευθυντής της Comédie-Française, του δημόσιου θεατρικού φορέα
της Γαλλίας, επικρίνει, δια στόματος Θιπουβίλ, την παρακμή της δραματικής πράξης.
Η απροθυμία των ηθοποιών να αφοσιωθούν στην τέχνη τους και η δίψα του κοινού
για έργα εύπεπτα και ελαφρά θεωρούνται συνιστώσες της έκπτωσης του θεατρικού
επιπέδου.
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Από την άλλη πλευρά, ο άκρατος συναισθηματισμός, ο οποίος λαμβάνει τη
μορφή της απελπισίας, του ενθουσιώδους έρωτα ή της οργής και ο οποίος δηλώνεται
μέσω επιφωνημάτων και παραληρηματικών εσωτερικών μονολόγων συνδέει το υπό
εξέταση έργο με τις παραπλήσιες τακτικές του μελοδράματος. Στη σφαίρα της
ρομαντικής απιθανότητας, εντάσσεται και η υποτιθέμενη εντυπωσιακή ομοιότητα
μεταξύ της ζωντανής Βαλεντίνης και της νεκρής Λευκής, η εξαϋλωμένη και
εξιδανικευμένη εικόνα της τελευταίας, η οποία στοιχειώνει τον ναύαρχο και τον
Σαλβιάκ σε όλη την έκταση του μυθιστορήματος καθώς και οι υποσχέσεις περί
αυτοκτονίας εκ μέρους της Αγγελικής Φερράν, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται
ποτέ. Ακόμα, οι συχνές μνείες σε στοιχήματα, χαρτοπαιξίες, ιπποδρομίες και όπλα, ο
φόνος της Λευκής καθώς και τα σχόλια περί της πολύκροτης δίκης του Ρενιέρ και
περί του ισχύοντος νομικού πλαισίου συνδέουν το έργο με το μυθιστόρημα των
αστικών αποκρύφων και μυστηρίων καθώς και με το λαϊκό μυθιστόρημα, το οποίο
θηρεύει το εξωτικό, το σκανδαλώδες και το ανοίκειο, με στόχο τον εντυπωσιασμό.
Από τα παραπάνω, τεκμαίρεται ότι το La maison vide θα πρέπει να ενταχθεί
σε μια ενδιάμεση κατηγορία μυθιστορημάτων, η οποία εντοπίζεται μεταξύ του πεδίου
«περιορισμένης παραγωγής» και του πεδίου «ευρείας παραγωγής», 35 δηλαδή, μεταξύ
της υψηλής τέχνης και της μαζικής συγγραφής εύπεπτων έργων. Η κατηγορία αυτή
καλλιεργείται από λογοτέχνες, οι οποίοι μεριμνούν τόσο για την αισθητική αρτιότητα
των έργων τους, όσο και για την εμπορική τους επιτυχία. Άλλωστε, οι συγγραφείς
αυτοί εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους καταξίωση και τα προς το ζην από τις
επανεκδόσεις των μυθιστορημάτων τους, την ενασχόλησή τους με τη δημοσιογραφία
και από τη δραστηριότητά τους ως κριτικών λογοτεχνίας και θεάτρου. Προκειμένου
να επιτύχουν την ευρεία αποδοχή ή τη λεγόμενη «διπλή αναγνώριση», δηλαδή, την
εκτίμηση τόσο των ομοτέχνων τους και του μυημένου κοινού, όσο και των λιγότερο
καλλιεργημένων αναγνωστών, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη «διπλή ανάγνωση»
·
τη συνύπαρξη, δηλαδή στα κείμενά τους, στοιχείων που γοητεύουν τους λογίους
(μορφική και γλωσσική επεξεργασία, έξυπνο χιούμορ, διεισδυτικές ψυχογραφήσεις)
αλλά και τους μη ειδικούς (συναρπαστική πλοκή, έντονα πάθη, διαφορετικά επίπεδα
λόγου). 36
Μετά την έκθεση της πλοκής του La maison vide και την εξέταση ορισμένων
λεπτομερειών γύρω από τους χαρακτήρες, τη γλώσσα και το πνεύμα του
μυθιστορήματος, νομίζουμε ότι η πρόθεση του Claretie τόσο για διπλή ανάγνωση,
όσο και για διπλή αναγνώριση του έργου του ανιχνεύεται εύκολα. Άλλωστε, όπως
έχει ήδη τονιστεί σε άλλα σημεία της παρούσας εργασίας, ο Claretie ανταποκρίνεται
πλήρως στο προφίλ του διάσημου λογοτέχνη-δημοσιογράφου, ο οποίος απολαμβάνει
τη θεσμική αναγνώριση (μέσω της εκλογής του στη Γαλλική Ακαδημία, του
διορισμού του ως διευθυντή της Comédie-Française και της ανάδειξής του ως
προέδρου των Société des Gens de Lettres και Société des Auteurs dramatiques), τον
σεβασμό των λογίων και την αγάπη του ευρέος κοινού. Αντίστοιχη περίπτωση, στο
ελληνικό πνευματικό γίγνεσθαι της εποχής, κριτικού, δημοσιογράφου, ακαδημαϊκού
και συγγραφέα μυθιστορημάτων αυτής της ενδιάμεσης κατηγορίας, είναι ο Γρ.
Ξενόπουλος. 37

Οι όροι ανήκουν στον Pierre Bourdieu. Βλ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη (ανθολόγηση-εισαγωγήεπιμέλεια), Γρηγόριος Ξενόπουλος: επιλογή κριτικών κειμένων, Αδελφοί Βλάσση, Αθήνα 2002, σσ. 3334.
36
Φαρίνου-Μαλαματάρη (2002), ό.π., σσ. 36, 78 και Μουλλάς (2007), ό.π., σημ. 34, σσ. 65-69, 72-74,
76-78.
37
Φαρίνου-Μαλαματάρη (2002), ό.π., σσ. 26, 30-36, 38-40, 43, 78-79.
35
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ΟΙ ΔΥΟ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ LA MAISON VIDE
Για τις επιταγές της παρούσας εργασίας, προβήκαμε σε συστηματική
αντιβολή μεταξύ του τόμου Jules Claretie, La maison vide, Dentu, Paris 1878 και της
παπαδιαμαντικής μετάφρασης, με τίτλο «Η έρημος οικία», η οποία, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εφημερίς, από τις 17/12/1889 μέχρι τις
26/3/1890. Ο Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος και η Λ. Τριανταφυλλοπούλου 38 καθώς και
η Καρατσινίδου 39 έχουν αντιβάλει την ελληνική μετάφραση με διαφορετική έκδοση
του γαλλικού πρωτοτύπου (Jules Claretie, La maison vide, Fayard Frères, Paris χ.χ.).
Ο εντοπισμός δύο εκδόσεων για το εν λόγω μυθιστόρημα θέτει το αίτημα για
ταυτοποίηση του ακριβούς κειμένου-πηγή, από το οποίο προέκυψε η μετάφραση.
Στο εσώφυλλο της έκδοσης που χρησιμοποίησαν οι προαναφερθέντες
μελετητές, ο οίκος Fayard αναγγέλλει το εκδοτικό του πρόγραμμα. Μετά από την
κυκλοφορία των Απάντων του Alphonse Daudet, θα συνέχιζε με την έκδοση όλου του
μυθιστορηματικού έργου του Claretie. Το La maison vide έρχεται δεύτερο, μετά το Le
petit Jacques. Τα μυθιστορήματα των εκδόσεων Fayard κυκλοφορούσαν σε τεύχη,
δύο φορές την εβδομάδα, στην πολύ χαμηλή τιμή των δέκα centimes ανά τεύχος. Το
La maison vide ολοκληρώθηκε σε δεκαπέντε συνέχειες. Στο τελευταίο τεύχος,
διαφημίζεται η έκδοση του επόμενου μυθιστορήματος του Claretie, τoυ La fugitive.
Αυτές οι πληροφορίες καθώς και μια σύντομη θετική κριτική για τη συγγραφική
δεινότητα του Claretie περιλαμβάνονται σε όλα τα τεύχη της σειράς. Το εξώφυλλο
των επιμέρους συνεχειών, αποκαλυπτικό της λαϊκότητας της έκδοσης, κοσμείται από
μια λιθογραφία, η οποία αναπαριστά τη σκανδαλιστική σκηνή του φόνου της Λευκής
και του τραυματισμού του εραστή της, ενώ σε περίοπτη θέση, τίθεται το όνομα του
συγγραφέα, η ιδιότητά του ως ακαδημαϊκού και η χαμηλή τιμή του τεύχους.
Αντίθετα, οι εκδόσεις Dentu ολοκληρώνουν το μυθιστόρημα σε έναν τόμο,
ενώ η αισθητική τους πόρρω απέχει από αυτήν των αδερφών Fayard. Το βιβλίο δεν
εικονογραφείται και, γενικώς, δεν φέρει κανένα διακριτικό λαϊκής έκδοσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχει η Εθνική Βιβλιοθήκη της
Γαλλίας σχετικά με την ψηφιοποίηση των εν λόγω κειμένων, τα τεύχη των εκδόσεων
Fayard χρονολογούνται στα 1897. 40 Θυμίζουμε ότι η μετάφραση δημοσιεύτηκε κατά
το διάστημα 17/12/1889-26/3/1890. Ως εκ τούτου, κείμενο-πηγή για την
παπαδιαμαντική μετάφραση αποτέλεσε ο τόμος των εκδόσεων Dentu (1878) και όχι
τα φυλλάδια των αδερφών Fayard. Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι
διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων είναι μικρές και ότι, ως επί το πλείστον,
πρόκειται για συντομεύσεις, στο κείμενο που παραδίδει ο οίκος Fayard, κάποιων
περιγραφών και μονολόγων της πρώτης έκδοσης.

Τριανταφυλλόπουλος - Τριανταφυλλοπούλου (2006), ό.π., σημ. 1 και (2007), ό.π., σημ. 1, σ. 70.
Καρατσινίδου (2012), ό.π., σημ. 1, σ. 153.
40
Για την έκδοση των αδερφών Fayard, βλ.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k645921.r=la+maison+vide+claretie.langEN [πρόσβ.: 27/8/2015].
Για την έκδοση Dentu, βλ.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6549859p.r=la+maison+vide+claretie.langEN [πρόσβ.:
27/8/2015].
38
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1. Αρίθμηση και τιτλοφόρηση κεφαλαίων 41

II. DEUX COUPS DE FEU (20)
ΙΙΙ. ARTICLE 324 (32)
ΙV. L’AMANT (58)
V. LE MARI (78)
VI. LA MAISON VIDE (92)

Α΄ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ (17/12/18891β)
Β΄ - ΔΥΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ (20/12/1889-4β)
Γ΄ - ΑΡΘΡΟΝ 324 (22/12/1889-6γ)
Δ΄ - O EPΑΣΤΗΣ (27/12/1889-11δ)
Ε΄- Ο ΣΥΖΥΓΟΣ (1/1/1890-16α)
ΣΤ΄ - Η ΕΡΗΜΟΣ ΟΙΚΙΑ (3/1/1890-18ε)

VII. ANGÈLE FERRAND (112)

Ζ΄ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΡΡΑΝ (10/1/1890-23α)

VIII. VALENTINE (149)

Η΄ - BΑΛΕΝΤΙΝΗ (17/1/1890-30ε)

ΙΧ. SAISON D’ÉTÉ

Θ΄ - ΘΕΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ (28/1/1890-41β)

X. LE BUSTE (226)

Ι΄- Η ΠΡΟΤΟΜΗ (4/2/1890-48β)

XI. PROJETS D’UNION (256)

ΙΑ΄ - ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΑΜΟΥ (11/2/1890-54δ)

XII. MONTECLAIR (290)

ΙΒ΄ — (21/2/1890-61δ)

XIII. LA COMÉDIENNE (331)

ΙΓ΄ - Η ΚΩΜΩΔΟΣ (2/3/1890-70γ)

XIV. AFFAIRE D’HONNEUR (359)

ΙΔ΄ - ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΙΜΗΣ (9/2/1890-76α)

XV. CHEZ BLANCHE (402)

ΙΕ΄ - ΕΝ ΤΩΙ ΘΑΛΑΜΩΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ
(18/3/1890-84ε)

FIN (425)

ΤΕΛΟΣ (26/3/1890-91ε)

I. UNE LETTRE ANONYME (1)

2. Ανθρωπωνύμια
M. Bernard Herblay (1)
Gautier (3)

κ. Βερνάρδος Ερβλαί (17/12/1889-1β)
Γωτιέ (17/12/1889-1δ)

François (29)
Henriette de Grandier (34)
Angèle Ferrand (51)

Φραγκίσκου (22/12/1889-6α)
Ερριέτα Γρανδιέ (22/12/1889-6ε)
Aγγελικήν Φερράν (26/12/1889-10γ) +
Αγγέλη Φερράν (14/1/1890-27β κ.ε.)
Ρεϊβενσγούδ (28/12/1889-12α)

Ravenswood (59)

Στην αριστερή στήλη, ο αριθμός δηλώνει τη σελίδα στη γαλλική έκδοση του 1878 (Dentu), ενώ στη
δεξιά, προτάσσεται η ημερομηνία, ακολουθεί ο αριθμός της επιφυλλίδας και, τέλος, με ελληνικό
αριθμό, η στήλη της.
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Λευκή (1/1/1890-16α)
Βαλεντίνα + Βαλεντίνη Τρεζέλ
(1/1/1890-16α)
Urbain (80)
Ουρβανός (1/1/1890-16δ)
Saint-Clément (80)
Αγίου Κλήμεντος (1/1/1890-16δ)
d’ Étienne et Isidore Geoffroy-Saint- του Στεφάνου και Ισιδώρου Γεφροά
Hilaire (85)
Σαιντ-Ιλαίρ (2/1/1890-17γ)
Blanche (78)
Valentine Trézel (80)

Céleste François (192)
Geoffroy Saint-Hilaire (211)
Jane Katty (279)
Chopin (282)

Λαφονταίνου (12/1/1890-25ε)
Βοαπρεώ (13/1/1890-26β)
Λουδοβίκον ΙΔ΄ (24/1/1890-37δ) + Λουή
(26/1/1890-39ε)
Ουρανία Φρανσοά (27/1/1890-40β)
Γοδεφρείδος Σαιντ-Ιλαίρ 31/1/1890-45α)
Ζαν Κάττυ (19/2/1890-59γ)
Σοπέν (20/2/1890-60α)

du Titien (312)
de Mendelssohn (326)

του Τιτιανού (26/2/1890-66β)
του Μένδελσων (1/3/1890-69β)

Sarah Richard (342)
de […] Jane Kelly (365)

Σάρα Ριχάρ (5/3/1890-72δ)
της […] Ιωάννας Κέλλυ (10/3/1890-77γ)

Richardson (395)

Ριχαρδσών (16/3/1890-83δ)

La Fontaine (126)
Gauvain de Boispréaux (127)
Louis XIV (180) + Louis (191)

3. Τοπωνύμια
l' avenue Montaigne (10)

πάροδος Μοντάνη (18/12/1889-2β)

rue Jean-Goujon (22, 29, 97)

οδόν Ζαν-Γκουζόν (20/12/1889-4δ) +
οδού Γκουζόν 22/12/1889-6α) + την οδόν
του Γουζώνος (5/1/1890-19ε)
εις πλατείαν τινά του Σαιντ-Τζονς Γουδ
(20/12/1889-4δ)
καφενείου Ρίσσε (28/12/1889-12δ)
εις την Βίσπρην! (1/1/1890-16α)
εν οδῴ Λαροσφουκώ (3/1/1890-18δ)

square de St-John's-Wood (22)
café Riche (62)
à Bicêtre! (78)
rue de La Rochefoucault (91)

Sources (150)

οδόν των Μικρών Σταύλων (10/1/189023δ)
Βρύσεις (18/1/1890-31α)

Mensil-Le-Roi (179)

Μενίλ-Λεροά (24/1/1890-37γ)

de l' île Corbière (181)

της Κορβιέρης νήσου (24/1/1890-37ε)

rue des Petites-Écuries (115)
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Château-Neuf (196)

Σατώ-Νεφ (27/1/1890-40ε)

à Saint-Germain (228)
à Paris (228)
Manchester (268)
du Moulin-Rouge (273)

εν Αγίῳ Γερμανῴ (4/2/1890-48γ)
εις Παρισίους (4/2/1890-48γ)
Μάντσεστερ (14/2/1890-57β)
του Ερυθρού-Μύλου (16/2/1890-58α)

Au Bois (279)
Bomarsund? (293)
la rue des Vignes (300)

Εις το δάσος της Βουλώνης (19/2/189059γ)
Την εν Ρωμανσπούνδῃ; (22/2/1890-61β)
την οδόν των Αμπέλων (23/2/1890-63δ)

la rue Royale (367)

την Βασιλικήν οδόν (10/3/1890-77ε)

4. Λάθη
Α) Τυπογραφικά
cartoucher n°6 (4)
de ce cou jeune et savoureux (85) [= από
του νεανικού εκείνου λαιμού]
soyeuse (98) [= μεταξίζουσαν]
hélas (231) [= ταλανισμούς]
un coup d’ oeil rapide (234) [=
παροδικόν]
l’ amour vrai, profond et pur (255) [= ο
αληθής έρως, ο βαθύς και καθαρός]
Valentine sentait d’ailleurs (286) [= Η
Βαλεντίνη ῃσθάνετο άλλως]
Les hôtes […] entouraient l’[…] enfant
[…], émue (287) [= Οι ξένοι
περιεκύκλουν
την
παιδίσκην,
συγκεκινημένη]

φυσέκι, νούμερο 8 (17/12/1889-1[2]α)
υπό του νεανικού εκείνου λαιμού
(2/1/1890-17δ)
μιταξύζουσαν (6/1/1890-20β)
ταλαντισμούς (6/2/1890-49β)
έν βλέμμα παραδοτικόν (6/2/1890-49ε)

Soit (311) [= Έστω]
qui l’attendait (370) [= περιμένοντα
αυτόν]
dans l’espace (401) [= εις το κενόν]
La loi humaine (410) [= Ο ανθρώπινος
νόμος]
c’est ma conscience à moi (411) [= είναι
η συνείδησις η ιδική μου]
Que de songes (411) [= Οπόσα οράματα]
j’aurais dû vous tout apprendre (415) [=
έπρεπε να σας τα έλεγα όλα]
C’est l’agonie par le délire (421) [= Είναι

Έξω (26/2/1890-66α)
παραμένοντα αυτόν (11/3/1890-78β)

ο αληθής έρως, ο βοηθός και καθαρός
(11/2/1890-54γ)
Η Βαλεντίνη ῃσθάνετο άλγος (20/2/189060ε)
Οι ξένοι […] περιεκύκλουν την […]
παιδίσκην, […] συγκεκινημένοι.
(21/2/1890-61β)

εις το κοινόν (18/3/1890-84ε)
Ο ανθρώπινος κόσμος (21/3/1890-86δ)
είνε η συνείδησις η ιδική των (21/3/189086δ)
Οπόσα αρώματα (21/3/1890-86δ)
έπρεπε να σας τα έλεγεν όλα (24/3/189088γ)
Είνε η αγωνία δια του παραλλήλου

17

η αγωνία δια του παραλήρου]

(26/3/1890-91α)

Β) Παραναγνώσεις του μεταφραστή
sculpteur (61) [= γλύπτης]
cent fois (198) [= εκατό φορές]

γεωργός (28/12/1889-12γ)
την φοράν ταύτην (28/1/1890-41β) [=
πιθανώς διαβάζει «cette fois»]
il eût découvert peut-être des placers sous θ’ ανεκάλυπτεν ίσως κανένα
les pavés boueux (269) [= Παρανάγνωση μικρομεσίτην εν τῳ βορβόρῳ της οδού
του «placers» = κοιτάσματα χρυσού, ως (14/2/1890-57γ )
«placier» = μικρομεσίτης].
un butor (310) [= Το butor είναι είδος αγγλικόν ταυρόσκυλον (25/2/1890-65ε)
πουλιού. Πιθανή παρανάγνωση της λέξης
ως «bulldog»].
Γ) Λάθη μεταφραστικά
paisible (21) [= ειρηνικό]
ces guipures (81) [= είδος δαντέλας]
jeunes premiers (116) [= νέος ηθοποιός
σε πρωταγωνιστικό ρόλο].
raisonneurs (116) [= όρος της κωμωδίας.
Πρόκειται για τον χαρακτήρα που είναι
φερέφωνο του συγγραφέα του έργου και
επεξηγεί το νόημά του].

αστερωτόν (20/12/1889-4γ)
τα στρωματάκια (1/1/1890-16δ)
φιλοθεαμόνων (10/1/1890-23ε)
τεχνοκριτών (10/1/1890-23ε)

marotte (158) [= έμμονη ιδέα, μανία]
μέλλοντος (19/1/1890-32ε)
comme au cordeau (238) [= στη σειρά, τῄδε κακείσε (7/2/1890-50δ)
ευτάκτως]
haut la main (267) [= ανάταση χειρός]
et de farouche comme un remords (287)
[remords = τύψη, ενοχή]
celles-ci sont sur bristol, les autres
seraient sur vélin (294) [bristol = σκληρό
και ανθεκτικό χαρτί. Vélin = περγαμηνή,
πολύ λεπτό χαρτί].
des pots de dégras (333) [= των δοχείων
με τις κρέμες, τις μάσκες]

διά βοής (13/2/1890-56ε)
και αγρίας ηδονής (21/2/1890-61α)
αυτά είναι επί αμαυρού χάρτου, εκείνα θα
είναι επί ανοικτού (22/2/1890-61γ)
των τονωτικών, της γαργάρας (2/3/189070ε)

ne lui parlez pas […] de l’hônneur, cette μη τῳ ομιλείτε […] περί τιμής, της
rengaîne (334) [rengaîne = επωδός]
αοράτου ταύτης ουσίας (4/3/1890-71α)
cette duègne à la retraite (334) [duègne = του εσκωριασμένου τούτου οργάνου
τροφός]
(4/3/1890-71α)
on vous prendrait pour un serin (334) θα σας ψάλουν «κανάρι μου, γαλιάντρα
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[Serin = καναρίνι. Μεταφορικά, η λέξη
δηλώνει τον αφελή, τον αγαθό].
on vous accuserait de raser les gens (334)
[Raser les gens = ενοχλώ τους
ανθρώπους, τους κάνω να πλήττουν].
on crierait à l’empêcheur de danser en
rond (334) [Empêcheur de danser en rond
= αυτός που εμποδίζει τους άλλους να
χαρούν και να διασκεδάσουν].

μου!» (4/3/1890-71α)
θα σας ερωτήσουν «ποιος σ’ εξούρισε;»
(4/3/1890-71α)
θα σας φωνάζουν στον δρόμον:
«πατριωτισμέ! πατριωτισμέ!» (4/3/189071α)

avec un nasillement de mirliton (336) με ένα μινυρισμόν πτηνού (4/3/1890-71δ)
[mirliton = φλογέρα, τραγούδι]
le tapis aux touffes de roses (339)

με χνοώδη τάπητα (5/3/1890-72β)

avec incrustation de porcelaine (340) [=
μετ’ εγγλυφών από πορσελάνη]
écriture […] grêle (350) [= γραφή ισχνή]
Ses opinions […] ne sont point
subversives (364) [= Οι απόψεις του δεν
είναι καθόλου ανατρεπτικές].
les jockeys (365) [jockey = ο αναβάτης
του αλόγου]
n’ait compté la mort de Blanche comme
un suicide! (367) [= αν κατηρίθμησε τον
θάνατον της Λευκής ως αυτοκτονίαν]
de vieilles tapisseries (371) [= με παλαιές
ταπετσαρίες]
l’atropine ou la belladone (421)

μετ’ αργυρών εγγλυφών (5/3/1890-72β)
χονδρήν γραφήν (7/3/1890-74γ)
Αι γνώμαι του […] δεν είνε και τόσον
δημοκρατικαί (5/3/1890-77β)
τους ιπποκόμους (10/3/1890-77γ)
αν […] κατηρίθμησε τον θάνατον της
Λευκής ως μονομαχίαν! (10/3/1890-77δ)
με παλαιάς αυλαίας (11/3/1890-78δ)
η ατροπίνη ή η στρυχνίνη (26/3/189091α)

5. Πολιτισμικά
Α) Καλλωπισμός-Ενδυμασία
linge (6)
gaze (34)
dentelles (38)
chapeau-claque (40)
habit (63)

κρήδεμνος (17/12/1889-1[2]γ)
οθόνη (23/12/1889-7α)
τριχάπτων (23/12/1889-7ε)
πίλον (24/12/1889-8β)
φράκων (28/12/1889-12ε)

que des cochers en veste d' écurie et en
chemise de flanelle qui, une toque
écossaisse sur la tête, causaient (100)
pardessus (101)
corsage (101)
manchon (101)

ειμή αμαξηλάτας με σταυλιτικήν
αναβολήν, οίτινες συνομίλουν (6/1/189020γ)
επενδύτην (6/1/1890-20δ)
περιστηθίου (6/1/1890-20ε)
περιχειρίδιον (6/1/1890-20ε)
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redingote (115, 117, 186)

pantalon (115) + vêtements (185)
casquette (128)
veste (192, 301, 386)

bottines (215)
boucle (215)
le satin (294)
la faille […] ou la moire (294)
par des mantelets de drap et des
apparitions de laine (299)
un grand gilet Louis XV (301)
sous son rouge (337)

ένδυμα (10/1/1890-23δ) + ρεδιγγόταν
(11/1/1890-24α) + επενδύτην (25/1/189038ε)
περισκελίδα (10/1/1890-23δ) +
(25/1/1890-38δ)
σειράδιον (13/1/1890-26γ)
σακκάκι (27/1/1890-40α) + εφεστρίδα
(23/2/1890-63ε) + γιακέττα (14/3/189081ε)
υποδήματα (1/2/1890-46α) + στιβάλια
(3/2/1890-47γ)
πόρπην (1/2/1890-46α)
το χνοώδες λειοσηρικόν (22/2/1890-61γ)
το βελούδον (22/2/1890-61γ)
υπό μικρών μαλλίνων επενδυτών
(23/2/1890-63γ)
μέγα περιστήθιον, κατά τον τρόπον
Λουδοβίκου ΙΕ΄ (23/2/1890-63ε)
υπό το ψιμμύθιον (4/3/1890-71δ)

ses yeux estompés de noir (337)

τας εψιμμυθιωμένας παρειάς (4/3/189071ε)
τας βεβαμμένας οφρύς (4/3/1890-71ε)

odeur de musc et de patchouli (375)

τόσον μόσχον (12/3/1890-79γ)

enveloppé d’une robe de chambre (341)

εν τῃ ατημελεί οικιακῄ εσθήτι (5/3/189072γ)

ses joues couvertes de fard (337)

Β) Πολιτισμός-Κοινωνική ζωή
Valseur + valse (39)
des louis (94, 220)
guinées (94)

στροβιλιστήν + στρόβιλον (23/12/18897ε)
λουδοβίκια 19β + λουδοβίκεια 46ε +
χρυσά εικοσάφραγκα 47α
γινέας (5/1/1890-19β)

le cabaret (268)
une ou deux livres (269)

σολδί (13/1/1890-26ε)
αγγλικού καφενείου (18/1/1890-31ε)
εσπερινής συναναστροφής (6/2/189049β)
εις το κλουβ (13/2/1890-56ε)
τον Οδηγόν των περιηγητών (6/2/189049γ)
το καπηλείον (14/2/1890-57β)
μίαν οκάν (14/2/1890-57γ)

de roman ( 285)

μυθιστορήματος (20/2/1890-60ε)

sou (130)
café Anglais (154)
soirée (231)
au club (267)
leur guide Bradshaw (232)
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l’Annuaire Bottin-Didot (292) [Πρόκειται
για ετήσιο κατάλογο των εμπόρων, των
βιοτεχνών
και,
εν
γένει,
των
επαγγελματιών της Γαλλίας, ο οποίος
εκδιδόταν από τα τέλη του 18ου αι.].

το ημερολόγιον της Γόθας (22/2/189061α) [Το Almanach de Gotha ήταν ένας
κατάλογος των βασιλέων, πριγκίπων και
λοιπών ευγενών όλης της Ευρώπης, ο
οποίος εκδιδόταν στη γερμανική πόλη
Gotha. Κατά το διάστημα 1785-1944
κυκλοφορούσε ετησίως].
le Salon (292) [Πρόκειται για την έκθεση την έκθεσιν (22/2/1890-61α)
της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών, η
οποία διοργανωνόταν ετησίως ή κάθε δύο
χρόνια].
le Code du savoir-vivre (294)
la Terrasse (298)
des bibelots (323)

«το Βιβλίον του Κόσμου» (22/2/189061γ)
Το Δώμα (23/2/1890-63β)
των μικρουργημάτων (28/2/1890-68ε)

aux panneaux tendus (339)

καφέ-σαντάν (4/3/1890-71β)
της μυθοπλαστίας (4/3/1890-71γ)
εις μικράν κομψοτάτην αίθουσαν
(5/3/1890-72β)
με τας αυλαίας του τοίχου (5/3/1890-72β)

La Fée-Bonheur (373)

Η Κλωθώ της ευτυχίας (12/3/1890-79α)

au bout de l’allée des Loges, devant le
château (384) [Loges: μικρά δωμάτια,
καταλύματα για τους κυνηγούς, οι οποίοι
συνήθιζαν να συναθροίζονται στο δάσος
της περιοχής St. Germain].
le couplet grivois (392)

εις την εσχατιάν της δενδροστοιχίας
απέναντι του εξοχικού ανακτόρου
(14/3/1890-81γ)

De la cire (419)

τον ισπανικόν κηρόν (25/3/1890-89γ)

le café-concert (335)
de la fiction (336)
dans un petit salon-boudoir (339)

μαγκίστικα τραγούδια (15/3/1890-82ε)

l’organiste (424) [= ο μουσικός που ο χορός (26/3/1890-91δ) [= ομάδα
παίζει το εκκλησιαστικό όργανο]
ανθρώπων, οι οποίοι ψάλλουν
εκκλησιαστικούς ύμνους, ψάλτες].
Γ) Ιδιαίτερο λεξιλόγιο
Ιατρική ορολογία
et, malgré les sachets de bromures de
potassium ordonnés (80)

και με όλα τα διαταχθέντα φάρμακα
(1/1/1890-16δ)

et qui serait plus souverain que mon και θα ήτο υπέρτερον των συνταγών μου
bromure. (85)
(2/1/1890-17δ)
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le bromure de potassium (91)

το ποτάσσιον (3/1/1890-18ε)

quand le bromure (91)

όταν το φάρμακον (3/1/1890-18ε)

le diplôme de docteur (91)

το διδακτορικόν δίπλωμα (3/1/1890-18ε)

par le flacon de sels (287)

υπό της φιαλίδος του αρωματικού όξους
(21/2/1890-61β)

Πολιτική-διοικητική ορολογία

pantouflards (120)

πατρικίου (24/12/1889-8δ)
δικαστήν (24/12/1889-8ε) + λειτουργός
της Θέμιδος (26/12/1889-10δ)
εθνοφρουράν (11/1/1890-24δ)

commandeur (144)

Ταξιάρχου (16/1/1890-29ε)

par le sous-préfet (265)

παρά του επάρχου (13/2/1890-56δ)

la Chambre (268)
mes appointements (269)

η Βουλή (14/2/1890-57α)
της βουλευτικής αποζημιώσεως
(14/2/1890-57γ)
αξιότιμος (14/2/1890-57δ)

pair (42)
magistrat (44, 52)

un honorable! (270) [Honorables
χαρακτηρίζονται οι βουλευτές. Έτσι, εδώ,
το επίθετο, το οποίο προσδιορίζει τον
Monteclair αποκτά διττή σημασία.
Αφενός, ο Monteclair προβάλλεται ως
υποψήφιος βουλευτής, αφετέρου,
χαρακτηρίζεται ειρωνικά ως αξιότιμος.
Το λογοπαίγνιο αυτό δεν αποδίδεται κατά
τη μετάφραση, ωστόσο, η ειρωνεία
γίνεται αντιληπτή από τα
συμφραζόμενα].
capitaine de vaisseau (291)
πλοιάρχου α΄ τάξεως (21/2/1890-61ε)
«Κύριον συνταγματάρχην Βογιάρ, εις το
85ον σύνταγμα του πεζικού» (22/2/189061α)
à l’officier de paix du cabinet (363)
εις τον κεντρικόν αστυνόμον της
διευθύνσεως (9/2/1890-76ε)
M. le Préfet (363)
ο κ. διευθυντής (9/2/1890-76ε)
L’officier de paix chargé de la police de Ο επί της ασφαλείας αστυνόμος
sûreté (363)
(9/2/1890-76ε)
“Monsieur le commandant Vuillard, au
85e de ligne…” (292)

L’officier de paix du cabinet chargé du Ο επί της πολιτικής υπηρεσίας αστυνόμος
service politique (365)
της κεντρικής διευθύνσεως (10/3/189077γ)
par la Grande Chancellerie (368)
υπό της αρχιγραμματείας (10/3/1890-77ε)
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des placards (370)
des modèles d’ affiche (370)
un officier de dragons (371)

προγράμματα (11/3/1890-78γ)
υποδείγματα προκηρύξεων (11/3/189078γ)
ένα αξιωματικόν των δραγόνων
(11/3/1890-78δ)

Ορολογία κυνηγιού
les gardes-chasse (2)
les porte-carniers (2)
les crosses (2)

οι κυνοφύλακες (17/12/1889-1β)
οι θεράποντες (17/12/1889-1β)
τα κοντάκια (17/12/1889-1β)

gibier (2, 11)

αγρίμια (17/12/1889-1γ) + θήραμα
(18/12/1889-2γ)
κυναγωγοί (17/12/1889-1[2]δ)
+λαγωνικά (18/12/1889-2γ)
την θηρευτικήν σκευήν (16/3/1890-83β)

rabbateurs (8, 11)
l’étui de fusil (393)
quel arrêt! (423) [Arrêt = η ακινησία του
κυνηγετικού σκύλου ενώπιον του
θηράματος και η προσήλωσή του σε
αυτό, κυνηγετικός όρος. Η μετάφραση
δεν είναι πιστή. Ωστόσο, σχετίζεται με τα
συμφραζόμενα, καθώς γίνεται λόγος για
νωθρά κυνηγόσκυλα, τα οποία κάποια
στιγμή ενεργοποιούνται και εντοπίζουν
θηράματα].

τι θαύμα! (26/3/1890-91γ)

Νομική ορολογία
dossier (235)
avocat (366) + le bâtonnier (417)

δικογραφία (7/2/1890-50β)
δικηγόρος (10/3/1890-77δ) + (25/3/189089α)

au parquet (417)

εις την εισαγγελίαν (25/3/1890-89α)

Θεατρική ορολογία
conservatoire (54) + Conservatoire (133)
figurantes (117)
Gymnase (124) [= θέατρο του Παρισιού]
effets de théâtre (143) + La plupart des
effets (332)

moyens (143)
camarades de théâtre (151)

ωδικού θεάτρου (27/12/1889-11α) +
χοροδιδασκαλείον (14/1/1890-27δ)
θεατρίναις (11/1/1890-24β)
γυμνασίου (12/1/1890-25γ)
θεατρικάς εμφάσεις (16/1/1890-29δ) +
Τα πλείστα των μερών των
προορισμένων να προξενίσωσιν
εντύπωσιν (2/3/1890-70γ)
έκφρασιν (16/1/1890-29δ)
συνθιασώτας (18/1/1890-31β)
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Casino (151)
ses beaux accents de contralto (219)
[contralto = η ερμηνεύτρια των
χαμηλότερων τόνων, η βαθύτερη
αποδεκτή γυναικεία φωνή στην Όπερα].
saltatrice (224) [= χορεύτρια, μίμος]
à l’Opéra (236)
de la comédienne (267) + l’actrice (331)
le masque tragique (270)
Le drame…ou le melodrame! (275)
pièces (280)
représentation (280)

θεάτρου (18/1/1890-31β)
ωραίους υψηλούς τόνους (1/2/1890-46ε)

πριμαδόνα (3/2/1890-47ε)
εις το Μελοδραματικόν θέατρον
(7/2/1890-50β)
της κωμωδού (13/2/1890-56ε) + η
κωμωδός (2/3/1890-70γ)
τραγικόν προσωπείον (14/2/1890-57δ )
εις το δράμα…ή εις το μελόδραμα
(16/2/1890-58γ)
δράματα (19/2/1890-59δ)
παράστασιν (19/2/1890-59δ)

η αυλαία (19/2/1890-59δ) + αυλαιών
(5/3/1890-72α)
comme aux abords de l’Opéra ou à la ως εις τα πρόθυρα του θεάτρου ή των
sortie des Italiens (299) [Italiens = ωδείων (23/2/1890-63γ)
εννοείται το Théâtre-Italien, ένας θίασος
από Ιταλούς ηθοποιούς, ο οποίος
στεγαζόταν σε διάφορα θέατρα και
παρουσίαζε όπερες].
les premières (313)
τας πρώτας παραστάσεις (26/2/1890-66γ)
avait appris le rôle “en double” (321)
είχεν εκμάθει διπλούν μέρος (28/2/189068β)
des rôles jetés, des rôles à côté (321)
πρόσωπα παρερριμένα, πρόσωπα κατά
μέρος (28/2/1890-68β)
pour un raccord (322)
χάριν της τελευταίας προασκήσεως
(28/2/1890-68γ)
cette soirée (331)
την παράστασιν (2/3/1890-70γ)
un de ces rôles qui classent un artiste έν των προσώπων εκείνων τα οποία
(331)
πλάττουσι θέσιν δια την ηθοποιόν
(2/3/1890-70γ)
la claque (332)
τους εγκαθέτους (2/3/1890-70γ)
tes sorties (332)
εις τα έβγα σου (2/3/1890-70γ)
dans sa loge (332)
εις το παρασκήνιον (2/3/1890-70γ)
la toile (280) + des tentures (339)

un air d’opérette (332) + d’opérette (334)
l’actrice (331) + de l’actrice (333)
tirade (336)

στροφήν τινά μελοδραματίου (2/3/189070δ) + οπερέττας (2/3/1890-70ε)
η κωμωδός (2/3/1890-70γ) + της
ηθοποιού (2/3/1890-70δ)
παρέκβασις (4/3/1890-71γ)

sur les planches (336)
επί της σκηνής (4/3/1890-71γ)
quand on reprend une vieille pièce […] et Όταν αναλαμβάνῃ τις αρχαίον δράμα
qu’on compare la distribution avec celle […] και συγκρίνῃ την σημερινήν τέχνην
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du passé (336) [distribution = η διανομή με την παλαιάν (4/3/1890-71γ)
των ρόλων στους ηθοποιούς]
δια μίαν αποτυχίαν (4/3/1890-71γ)

pour un four (336)

cabotinant (336) [= cabotiner: είμαι περιεπλανήθη (4/3/1890-71γ) + τους
πλανόδιος ηθοποιός] + cabotines (338) + ηθοποιούς (4/3/1890-71ε) + θεατρίνα!
cabotine! (338)
(4/3/1890-71ε)
εις τον δάσκαλον της απαγγελίας
(4/3/1890-71δ)
entre deux entrées (337) + pour se μεταξύ δύο εισόδων μου εις την σκηνήν
réserver […] une entrée (375)
(4/3/1890-71δ) + δια να επιφυλάξῃ εαυτῴ
την είσοδον (12/3/1890-79γ)
le professeur de déclamation (337)

du régisseur (338)
lamento (343)

του επιστάτου (Επ. 71, στ. ε, 4/3/1890)
θρηνωδίας (5/3/1890-72ε)

du Vaudeville (365)

του Βωδβιλλίου (10/3/1890-77γ)

Ορολογία γλυπτικής
επί των αργιλλίνων προπλασμάτων
(8/2/1890-51δ)

sur leur figures de terre (242)
Ορολογία ξιφασκίας-πολεμικού εξοπλισμού
revolver (24)
cimeterre (56)

ρεβόλβερ (20/12/1889-4ε)
ακινάκην (27/12/1889-11δ)

humiers (98)
sabres (99)

αρτέμονες (6/1/1890-20β)
σπάθας (6/1/1890-20γ)

contre-de-quarte
(106)
[=
αμυντικής θέσης στην ξιφασκία]
canne (108)

είδος διάφορα σχήματα (8/1/1890-21ε)
μαστιγίου (9/1/1890-22β)

panoples de lances (175)

πανοπλίας δοράτων (23/1/1890-36δ)

coutelas (175)

μαχαιριών (23/1/1890-36δ)

boucliers exotiques (175)

ασπίδων ινδικών (23/1/1890-36δ)

porte-voix (175)

ναυτικής σάλπιγγος (23/1/1890-36δ)

Venez chez Robert (374)

Έλα εις το οπλασκείον (12/3/1890-79γ)

la rencontre (382)

την μονομαχίαν (13/3/1890-80ε)
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l’arme blanche (384)
des gants d’ armes à crispin (384)

το ξίφος (14/3/1890-81β)
μακρά χειρόκτια (14/3/1890-81β)

son jeu (389)
Il n’y a pas de bottes secrètes! (390)
[botte = το χτύπημα, η επίθεση,
ξιφομαχικός όρος] + essaya […] “une
botte secrète” (399)

την τακτικήν του (15/3/1890-82γ)
Δεν έχει το μαγευμένο σπαθί!
(15/3/1890-82γ) + απεπειράθη σύνθετον,
δολερόν πλήγμα (18/3/1890-84γ)

et bien sur vos gardes (390) [garde = ο
τρόπος λαβής του ξίφους] + et une garde
très-basse (390) + simulait la garde du
bretteur (390) + étaient tombés en garde
(396) + avait […] rompu la garde (397) +
se retrouva en garde (399)

και να φυλάγεσθε καλά! (15/3/1890-82γ)
+ και την λαβήν χαμηλήν (15/3/189082γ) + έκαμνε σχήματα (15/3/1890-82γ)
+ είχον τεθή εις άμυναν (16/3/1890-83ε)
+ είχε παύσει του να αμύνεται
(16/3/1890-83ε) + ευρέθη […] εις
φύλαξιν (18/3/1890-84γ)

aux Loges (390)

εις τον τόπον της μονομαχίας (15/3/189082δ)
αντικρούσεις (16/3/1890-83ε) + επί της
αμέμπτου αμυντικότητος (18/3/189084α)
Αφού […] εψηλάφησε τον σίδηρον του
Ρενιέρ (18/3/1890-84α)
εδοκίμασεν […] να εύρῃ ρήγμα όπως
εισδύσῃ εις τρίτον, εις τέταρτον, δι’
ελιγμών και δι’ εισερπύσεων (18/3/189084α)
τον είδον […] ορμώντα (18/3/1890-84β)

à la parade (397) + sur la parade (397)

Après avoir […] tâté le fer de Reynière
(397)
essaya […] de trouver un jour en quatre,
en tierce, par des dégagés, par des coupés
(397)
on le vit […] se fendre (398) [se fendre:
ξιφομαχικός όρος, ο οποίος δηλώνει την
εμπρόσθια κίνηση].

d’un homme qui tire le mur (398) [tirer le ανδρός εν κανονικῄ εφόδῳ (18/3/1890mur = εξασκούμαι στην ξιφομαχία 84β)
ενώπιον τοίχου ή ενώπιον αντιπάλου, ο
οποίος μόνο αποκρούει χτυπήματα, χωρίς
να επιτίθεται]
entre les coups mouchetés d’un assaut μεταξύ συναγωνιστών (18/3/1890-84β)
(398) [coups mouchetés = ακίνδυνα,
φιμωμένα χτυπήματα].
s’effaça (399) [s’effacer: ξιφομαχικός ηνωρθώθη (18/3/1890-84γ)
όρος.
Περιγράφει
μια
κίνηση
οπισθοχώρησης, κατά την οποία, στόχος
του ξιφομάχου είναι να μην αφήσει
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εκτεθειμένη μεγάλη επιφάνεια. Η
μετάφραση δεν είναι ακριβής, ωστόσο,
δεν προκαλεί νοηματικό κενό].
il rompit (400) + rompit (400)

ωπισθοχώρησε (18/3/1890-84γ) +
εματαίωσε την προσβολήν (18/3/189084γ)

Ορολογία τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
ιπποδρομίου (26/12/1889-10γ) +
ιπποδρόμιον (15/1/1890-28γ)
Derby (137) [= είδος ιπποδρομίας] + ιπποδρομίας (15/1/1890-28γ) +
steeple-chase (154) [= ιπποδρομία μετ’ (18/1/1890-31ε)
εμποδίων]
Avec ça, quel joli banquo on ferait au Με τόσα θα έκαμνέ τις λαμπρόν μπάγκο
baccarat! (267) [banquo: ισπανική λέξη, εις το βακκαρά (13/2/1890-56ε)
η οποία δηλώνει την «μπάγκα», την
παρακαταθήκη των χρημάτων που
παίζονται σε τυχερό παιχνίδι. Baccara:
είδος χαρτοπαιγνίου].
turf (51) + Courses (137)

sur une seule carte, dans une partie de
lansquenet! (269)
partie (271)

με έν μόνον παιγνιόχαρτον, εις μίαν
παρτίδα λασκενέ! (14/2/1890-57γ)
παιγνίδιον (14/2/1890-57δ)

tu n’y vas pas bon jeu bon argent (332)

δεν παίζεις με την καρδιά σου (2/3/189070δ)
εις τον κόσμον […] των ιπποδρομίων
(9/2/1890-76ε)
Σπόρτιν-Κλουβ (9/2/1890-76ε)
εις τους λεμβοδρομικούς αγώνας
(10/3/1890-77γ)
το σημειωματάριον των στοιχημάτων του
(16/3/1890-83α)
την διεύθυνσιν των ιπποδρομίων
(16/3/1890-83α)

dans le monde […] des sportsmen (363)
Sporting-Club (363)
au sport nautique (365)
son book de parieur (392)
beeting [betting] (392)
Δ) Χρωματολόγιο
ses longs cheveux d’un blond jaune et
passé, aux reflets grisonnants (81)
son visage au teint mat (84) + blanche
(287)
qui éclairaient d’un reflet d’ivoire son
front aux cheveux blonds devenus
presque gris (238)

την μακράν κιτρινόξανθον κόμην του,
την φαιάν και λευκάζουσαν ήδη
(1/1/1890-16δ)
το ωχρόλευκον πρόσωπόν της (2/1/189017β) + ωχρόλευκος (21/2/1890-61β)
των φωτιζόντων στιλπνόν ως
ελεφάντινον το μέτωπόν του με τας
ξανθάς τρίχας, τας γενομένας σχεδόν
φαιάς (7/2/1890-50δ)
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grise (294, 301, 409)

lilas ou violet (294)
aux […] uniformes bleu de ciel (298)
nuages à reflets d’argent (299)
et, sous, la voûte à la verdure un peu
sombre déjà plaquée de teintes roussâtres
et rouillées (299)
de pâles fleurs (303)
Ces yeux d’un noir profond (306)

στακτερόν (22/2/1890-61γ) + φαιάν
(23/2/1890-63ε) + ύπωχρον (21/3/189086β)
ιόχρουν (22/2/1890-61γ)
με τας κυανόχρους στολάς (23/2/189063γ)
αργυρόχροα νέφη (23/2/1890-63γ)
και υπό την αμαυράν ήδη υποπρασίνην
φυλλάδα (23/2/1890-63γ)
άχροα άνθη (24/2/1890-64γ)
Οι παμμέλανες εκείνοι οφθαλμοί
(25/2/1890-65α)
υπώχρου χρυσού (28/2/1890-68δ)
εν τω κυανῴ στερεώματι (28/2/1890-68δ)

d’or pâli (323)
dans un ciel […] d’un bleu d’ardoise
tourné au clair (323)
et dont les bordures d’or prenaient des και με τα επίχρυσα πλαίσια
reflets de cuivre (323)
ερυθραινόμενα (28/2/1890-68ε)

gris argent (339)
βαθυφαίου (5/3/1890-72β)
feuillets d’un papier à teinte jaunâtre υποκιτρίνου χάρτου (9/2/1890-76δ)
(362)
le cou d’une couleur de brique, tout brûlé
du soleil (368)
la pâleur effrayante (370)
bleu glauque (385)
aux troncs violacés (393)
lavés de teintes verdâtres (393)
de feuilles jaunies (398)
Des éclairs d’un bleu effrayant (399)
des teintes de cuivre ou de bronze (403)

με τον λαιμόν πλινθόχρουν, ηλιοκαή
(11/3/1890-78β)
την τρομακτικήν ωχρότητα (11/3/189078γ)
κυανόγλαυκοι (14/3/1890-81δ)
με τα στελέχη τα υπόφαια (16/3/189083β)
επρασίνιζον (16/3/1890-83β)
των κιτρινωπών φύλλων (18/3/1890-84β)
Αστραπαί τρομακτικής γλαυκότητος
(18/3/1890-84γ)
χαλκόχρους βαφάς (20/3/1890-85α)

avec des meubles de thuya et de bois de με κομψά ροδόχροα έπιπλα (21/3/1890rose (409)
86β)
à la portière […] dont le gris de perle était εις την […] θυρίδα, ήτις ήτο αιμοβαφής
taché (412)
(21/3/1890-86ε)
taches bleues (422)

κηλίδας γλαυκάς (26/3/1890-91γ)
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6. Παραλείψεις
Α) Παραλείψεις λόγω άγνοιας
dégustant leur kummel ou leur marasquin εκμυζούντες τα αρωματικά ποτά των
(2)
[=
συγκεκριμένες
ποικιλίες (17/12/1889-1γ)
αρωματικών ποτών]
députée de Saône-et-Loire (43) [=
βουλευτίνα (24/12/1889-8δ)
εκλογική περιφέρεια]
Un étoilé, un toqué, comme eût dit Είς προωρισμένος, είς σημαδευμένος
Gavarni! (85) [Gavarni (1804-66) = σωστός. (2/1/1890-17γ)
διάσημος σκιτσογράφος, συνεργάστηκε
με μια σειρά εντύπων και φιλοτέχνησε τις
λιθογραφίες σε έργα των Sue, Hoffmann
και Balzac. Σατίριζε κυρίως τύπους της
παρισινής κοινωνίας].
J’ai baissé les yeux (102)
en vedette (120) [= όταν το όνομα ενός
πρωταγωνιστή τοποθετείται σε περίοπτη
θέση, στη μαρκίζα]
tout en versant de l’eau de Saint-Galmier
dans un verre de Saint Julien (123) [=
περιοχές προέλευσης νερού και υαλικών]
joue les Desclée et non les mam’zelle
Georges (136)
petits poulets qui ressemblent à des
gnomes (157) [= ξωτικά, πλάσματα των
λαϊκών παραδόσεων]
saisissant toute balle au bond (159) [=
αδράχνοντας την ευκαιρία]
sous les beaux arbres de la Croix de
Noailles et de l' Εtoille de Haux (178) [=
βασιλικά κυνηγετικά περίπτερα, στο
δάσος του Αγίου Γερμανού].
là, dans la pièce à côté “le bahut” (192)
[= πολύ μικρό δωμάτιο]
à Saint-Privat (203)
Qui nous rendra, sur ce point, le bon
vieux temps de Suffren, le grand bailli
(231) [le grand bailli = υψηλό αξίωμα]

—
—
όστις εγχέων ύδωρ εις τον οίνον του
(12/1/1890-25γ)
[έ]σο ημερωτέρα ηρωίς (15/1/1890-28α)
μικρά ορνίθια κολοβά και άσχημα
(19/1/1890-32δ)
—
υπό τα ωραία δένδρα
(24/1/1890-37β)
εκεί εις την άλλη κάμαρα
(27/1/1890-40α)
εν μάχῃ (28/1/1890-41γ)
Τις θα μας αποδώσῃ τους παλαιούς
χρόνους του Σούφφρεν (4/2/1890-48β)

Veux-tu me donner la réplique dans Θέλεις να απαγγείλῃς μαζή [sic] μου ένα
Antony? (270) [Antony = θεατρικό έργο διάλογον; (14/2/1890-57δ)
του Αλ. Δουμά].
devant un petit secrétaire de Boulle (290) ενώπιον γραφείου (21/2/1890-61δ)
[Boulle = διάσημος σχεδιαστής επίπλων,
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των μέσων του 17ου αι.].
comme si elle eût joué Célimène (308) ως να υπεκρίνετο εις το θέατρον
[Célimène = ηρωίδα στον Μισάνθρωπο (25/2/1890-65γ)
του Μολιέρου].
odeur d’ambre ou d’ixora (321) [ixora = άρωμα ηλεκτρικού κόμμεως [sic]
είδος λουλουδιού, παρόμοιο με το (28/2/1890-66β)
γιασεμί].
de se produire dans l’emploi éclatant des
Fargueil (321) [Πρόκειται για τον Paul
Fargueil και την κόρη του Anaïs,
γνωστούς ηθοποιούς της εποχής]
S’en changer ainsi, presque au pied levé,
c’était chose audacieux (331) [au pied
levé = χωρίς προετοιμασία]

να επιδειχθῄ εις επιφανές πρόσωπον επί
της σκηνής (28/2/1890-68β)

Sur des consoles Louis XVI, en bois
sculpté et doré, à frise de rinceaux à jour,
enguirlandés de fleurs, de jolis guéridons
en vieux Sèvres et en Saxe montraient
leurs amours potelés et roses dignes de
Boucher (339) [Sèvres, Saxe = πόλεις
φημισμένες για την πορσελάνη τους.
Boucher = ζωγράφος του 18ου αι.].

Επί των γείσων του ρυθμού Λουδοβίκου
ΙΣΤ΄ εκ γλυπτού και επιχρύσου ξύλου,
ωραία βάθρα ανείχον φιλομειδείς έρωτας
(5/3/1890-72β)

Το ν’ αναλάβῃ δε το πρόσωπον τούτο
ήτο μεγάλη τόλμη (2/3/1890-70γ)

Des terres cuites de Clodion et de και πήλινα αγγεία χρωματιστά ίσταντο
Houdon mettaient leur note colorée à côté πλησίον ορειχαλκίνων (5/3/1890-72β)
des bronzes verts de Barye ou de Mène
(339) [Clodion, Houdon, Barye, Mène =
Γάλλοι γλύπτες].
des coffrets d’écaille, d’ivoire, de των εξ ελέφαντος ή μαλαχίτου κυτίων
malachite ou de galuchat (340) [d’écaille (5/3/1890-72β)
= όστρακο, de galuchat = δέρμα ψαριού,
από το οποίο κατασκευάζονται κουτιά]
et j’allais, ce soir même et par και έμελλον σήμερον την εσπέραν να σας
ordonnance, vous faire tenir ce brevet au στείλω το δίπλωμα τούτο (10/3/1890galop (368) [par ordonnance = με 77ε)
κάποιον αξιωματικό, au galop = τάχιστα]
des copies de tableaux décolletés –
quelque chose comme du Fragonard
moderne, Fragonard sans la grâces’accrochaient (375)
Un pari fut […] même engagé entre
Monteclair et Cauvain de Boispréaux sur
le Criterium, et, riant, Monteclair (392)

αντίγραφα τετραχηλισμένων εικόνων
προσηρτώντο (12/3/1890-79γ)
Στοίχημα […] ετέθη μεταξύ του
Μοντεκλαίρ και του Γοβαίν Βοαπρεώ,
και γελών ο Μοντεκλαίρ (16/3/1890-83α)
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[Criterium = προκριματικοί αγώνες για
τον αποκλεισμό κάποιων από τους
συμμετέχοντες στις ιπποδρομίες]
enleva précipitamment son pardessus –un αφῄρεσε μετά σπουδής τον επενδύτην
ulster- (394)
του (16/3/1890-83γ)
appuyant tout à coup sa main gauche sur στηρίξας άφνω την αριστεράν χείρα επί
la terre, comme le faisaient jadis les της γης, και παρεκινδύνευσε (18/3/1890mignons avec leur dague, et il risqua 84δ)
(400) [Mignons = εκκεντρικοί και
θηλυπρεπείς ευνοούμενοι του βασιλιά
Henry III, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τρεις
ακολούθους του Δούκα της Guise
(περιοχή Picardy), στα 1578].
μουσικήν του Όφεμπαχ και μόνον!
(26/3/1890-91δ)

musique d’Offenbach, comme dit FrouFrou! (424) [Frou-Frou = ηρωίδα της
ομώνυμης κωμωδίας των L. Halévy και
H. Meilhac. Οι δύο θεατρικοί συγγραφείς
συνεργάζονταν και με τον Offenbach].
Β) Παραλείψεις λόγω συντόμευσης
les crosses brunes et les canons luissants
(2)
par une main affermie de femme (14)

τα κοντάκια και οι σωλήνες (17/12/18891β)
υπό γυναικός (19/12/1889-3α)

Mais quelle coquine de satanée malotrue
de lettre est-ce donc que ce beau fils
qu’on ne connaît pas a apporté à
Rambouillet ? (19)
des maisons soudainnacrés et luminieux
(23)
comme pâme, comme si Blanche allait
pousser un soupir de réveil après une telle
étreinte (30)
sur ses lèvres qu’il avait baisées, sur ses
mains qu’il avait pressées, sur les oreilles
vers lesquelles il s’était penché (30)
[Συντόμευση λόγω σεμνότητας].
un croquis, un projet, au besoin la
maquette même du monument (37)
avec des petits moustaches
imperceptibles et une calvitie naissante
(38)
et, la tête inclinée par dessus son épaule,
elle regardait l’effet de la tunique de point
d’Alençon qui recouvrait sa robe de fuille
mauve (38)

Μα τι γράμμα ήταν αυτό! (20/12/18894α)
των οικιών (20/12/1889-4δ)
ως απολιθωμένος (22/12/1889-6γ)
επί τα χείλη εκείνα, επί τας χείρας
εκείνας, επί τα ώτα εκείνα, προς α
τοσάκις είχε κύψει (22/12/1889-6γ)
σχέδιον (23/12/1889-7δ)
με μικρούς σχεδόν αοράτους
μύστακας (23/12/1889-7δ)
και παρετήρη πώς της ήρχετο το φόρεμα
(23/12/1889-7ε)
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des notes si émues, brisées (80) [brisées = τοιούτους συγκινητικούς φθόγγους
συντετριμμένους, λυπημένους]
(1/1/1890-16γ)
de son brave et bon sourire (82)
με το αγαθόν μειδίαμα (1/1/1890-16ε)
de ce cou jeune et savoureux (85) υπό του νεανικού εκείνου λαιμού
[savoureux = νόστιμος, γευστικός. (2/1/1890-17δ)
Συντόμευση λόγω σεμνότητας].
la lèvre agitée par un frémissement qu’il
s’efforçait de maîtriser (87)
et regarda son oncle comme pour lui
demander, par un coup d’oeil, de la tirer
d’un embarras (87)

φρικιών τα χείλη (2/1/1890-17ε)
και εκύτταξε τον θείον της, ως δια να του
ζητήσῃ να την απαλλάξῃ δυσχερείας
(2/1/1890-17ε)

de cette scène épouvantable de l’avenue εκ της φοβεράς εκείνης σκηνής
Montaigne (88)
(3/1/1890-18β)
que ses yeux, pleins d’une fixité bizarre, ην οι οφθαλμοί του δεν είχον καταλίπει
n’avaient pas quittée depuis un moment. από ολίγων στιγμών (3/1/1890-18β)
(88)
faisant défiler dans ses enlacements de
melodies comme des tournoiements de
couples heureux aux regards perdus, aux
lèvres soupirantes (89)
le bouton de cuivre du timbre (91) [de
cuivre = χάλκινο]

προκαλών φανταστικάς εικόνας
(3/1/1890-18γ)

Les marques […] une joue humaine (9293)
ces levres minces, délicieusement
arquées, et terribles (110)
répondit lentement Angèle en fronçant
ses jolies lèvres (116)
ces toits d’ardois, les affiches
gigantesques qui couvraient parfois les
palissades de planches ou de murs
entiers, l’amusaient (119-120)
par la Chartreuse, jaune comme la fleur
bouton d’or, qu’il dégustait à petites
gorgées (127)
une cuisine vaste et aérée, large comme
une officine flamande (156)
regrets gravées dans le mabre et effacées
du cœurs de survivants (162)
main gantée de Suède (165)

— (5/1/1890-19α)

Angèle, comme traversée d’un

το κομβίον του κωδωνίσκου (3/1/189018ε)

τα λεπτοφυή χείλη της (9/1/1890-22ε)
απήντησεν η Αγγελική (10/1/1890-23ε)
αι αποστίλβουσαι στέγαι, έτερπον
την όρασίν του (11/1/1890-24δ)
του ποτού Σαρτέζ, το οποίον
απεμύζα κατά σταγόνας (13/1/189026β)
μαγειρίον ευρύ κι ευήλιον (19/1/189032γ)
λύπης επί του μαρμάρου εγκολαπτής
(20/1/1890-33ε)
χειροκτιοφορούσης χειρός (21/1/189034β)
η Αγγέλη κατεβίβασε (21/1/1890-34δ)
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élancement intérieur, baissa (166)
de bombarder leurs amis de billet de
concerts, et de faire des marriages (173)
ou le laissait chevaucher sur ce que
Sterne eût appelé son dada (174)
moins de traces du caprice fastueux du
“grand roi” qu’il ne subsiste de Ninive
(179)
à travers les chardons violets, les
fleurettes jaunes et les orties (183-184)
c’était dans un assemblage d’humbles,
mais proprettes maisons de blanchisseurs,
de marchands de sable de rivière, et de
vendeurs de vers de vase, accotées l’une à
l’autre, une pauvre demeure dont la porte,
précédée d’un petit jardinet entouré de
palissades, s’ouvrait sur le quai de
Champs (187)
et y posa, avec une sorte de fureur, ses
lèvres blêmes. Elle sanglotait en
embrassant son fils et le vrai courrant de
baisers (189)
De Maisons à Marly, Robert dominait
(199)
en ouvrant au harsard un volume de
Chateaubriand, ses yeux tombèrent sur
une page de la Vie de Rancé, il avait lu
ces lignes (200)
sans façon, à la campagnarde, un grand
panama à la main, à la mode de 1859
(211)
si Saint-Germain en Laye était QuimperCorentin ou Bivers-la-Gaillarde (211)
et elle vit alors, dans ce jardin où, sous
les charmilles, des nappes blanches,
chargées de fruits, s’éclairaient de la
rouge lumière du gaz, aux verves dépolis,
entre des candélabres, sur le sable, un
group attrisant et sinistre (215)
cette vieille [...] affreuse comme un
Goya, enveloppait (215)

και το συνάπτειν γάμους (23/1/1890-36β)
ή τον άφηνε να καλπάζῃ επί του ιππαρίου
του (23/1/1890-36β)
τόσα μένουσιν ίχνη της πολυτελούς
ιδιοτροπίας του «μεγάλου βασιλέως»
(24/1/1890- 37γ)
κατά μήκος των χόρτων και των
ανθυλλίων (25/1/1890-38γ)
ήτο εκεί άθροισμα πενιχρών αλλά
καθαρίων οικιών κναφέων ή αλιέων
(26/1/1890-39α)

και την ησπάσθη μανιωδώς (26/1/189039γ)
O Ροβέρτος απήλαυεν (28/1/1890-41γ)
ανοίξας κατά τύχην τόμον του
Σατωβριάνδου, ανέγνω τας γραμμάς ταύτας
(28/1/1890-41δ)
άνευ πολλής κομψοπρεπείας, ως
απλούς κάτοικος των αγρών
(30/1/1890-44ε)
ως να μην είμεθα εις τον Άγιον
Γερμανόν αλλ’ εις το Κορεντίνον
(30/1/1890-44ε)
και είδε τότε εις τον κήπον εκείνον
τον φωτιζόμενον υπό του ερυθρού
φωτός του αερίου, θλιβερόν και
απαίσιον σύμπλεγμα (31/1/189045ε)
η γραία αύτη [...] περιέβαλλε (1/2/189046α)

C’est sur sa dunette que Nelson tomba
(231)
pour la vente d’une forêt de chasse (232)

Ούτω έπεσεν ο Νέλσων (6/2/1890-49β)

C’était, en effet, la présence et le charme
de Valentine (236)

Η παρουσία τῳ όντι της Βαλεντίνης
(7/2/1890-50γ)

προς πώλησιν δάσους (6/2/1890-49γ)
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Αλλ’ η μεταβολή αύτη ήτο μάλλον κατ’
επίφασιν (7/2/1890-50γ)

Mais ce changement dans le regard et sur
le visage du comte n’était qu’apparent
(236)
et, dans ces demi-ténèbres (237)

και εις το σκότος τούτο (7/2/1890-50δ)

Άλλοι εθυσίασαν την ζωήν των
(8/2/1890-51α)
qu’il brûla, comme on dit (241)
την οποίαν διέτρεξε πεταχτά (8/2/189051γ)
la terrasse de Saint-Germain du haut de la το δώμα του Αγ. Γερμανού, οπόθεν
montée d’où il contemplait le saut du εκτείνεται μεγαλοπρεπής θέα (8/2/1890Doubs, aux Brenets, s’arrêtant à peine à 51γ)
Berne (241)
On donne sa vie avec ivresse (239)

επανέκαμψεν εις Παρισίους (8/2/189051γ)
τα δοκίμια της χημείας (8/2/1890-51γ)

il revint de Bâle à Paris (σελ. 241)
ces éprouvettes pour ses expériences de
chimie (242)
Derrière un paravent de laque rouge, à
chimeres d’or en relief, et sur l’établi
tournant du sculpteur, avec tout autour
des ébauchoirs, des chiffons, une eponge
pour s’essuyer les doigts, les blocs de
terre glaise desséchée maintenant, un
buste de femme apparaissait (242)
d’un geste instinctif et rapide (243)

Και μεταξύ των άλλων υπήρχεν, εν μέσω
διαφόρων σχεδίων και βοηθημάτων της
τέχνης, προτομή γυναικός (8/2/1890-51δ)

δια ταχείας χειρονομίας (8/2/1890-51ε)

autour de ce buste maintenant caché
(243)
L’amiral, la gorge sèche et serrée comme
par des doigts noueux (244) [comme par
des doigts noueux = σαν από ροζιασμένα
δάχτυλα]
dans les limpides prunelles du marquis
(244)

περί την προτομήν εκείνην (8/2/189051ε)
Ο ναύαρχος, με ξηρόν και συνεσφιγμένον
τον λάρυγγα (9/2/1890-52α)

Il n’avait, pour le voir, qu’à écarter cette
laque et à renverser ce paravent (246)
et l’ésprit traversé, comme d’une lame
d’épée, par une idée soudaine (247)
découvrant le buste enveloppé du linge
mouillé qui en dessinait les traits, puis
avec des precautions instinctives, il
enleva (248)

Δια να την ίδῃ ήρκει να συστείλῃ το
παραπέτασμα εκείνο (9/2/1890-52γ)
και κατεχόμενος το πνεύμα υπό αιφνιδίας
ιδέας (9/2/1890-52δ)
αποκαλύψας την προτομήν, την
περιβεβλημένην με διάβροχον οθόνην,
είτα μετά προφυλάξεως αφῄρεσε
(8/2/1890-51ε)

εις τους οφθαλμούς του μαρκησίου
(9/2/1890-52α)

c’était bien la même pose, le même ήτο πράγματι η αυτή στάσις, το αυτό
arrangement charmant de la chevelure, la ήθος, σχεδόν το αυτό μειδίαμα
même attitude inclinée, presque le même (10/2/1890-53β)
sourire (249)
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un sanglot nerveux le prenait en pleine νευρικός λυγμός τον κατελάμβανε μέχρι
poitrine jusqu’à le suffoquer (250) [en πνιγμού (10/2/1890-53γ)
pleine poitrine = δυνατά, με ένταση]
Le marquis eut réellement peur de le voir
tomber de toute sa hauteur, là, foudroyé
(251)
sentait sa redoubtable énergie se fondre
en lui (252)

Ο μαρκήσιος εφοβήθη πράγματι μη τον
ίδῃ πίπτοντα κεραυνόβλητον εκεί
(10/2/1890-53γ)
ῃσθάνετο το θάρρος του εκλείπον εν
αυτῴ (10/2/1890-53ε)

Ce prurit, il le subissait. Une volonté plus
forte que sa volonté (253) [Ce prurit, il le
subissait = αυτόν τον κνησμό τον
υπέμενε].
l’important est d’effacer tout cela à la
fois. Une bonne lessive. (267) [Une
bonne lessive = μια καλή μπουγάδα, ένα
καλό απορρυπαντικό, μια αποφασιστική
κίνηση].
la mode coquine, l’ouvrage leste, la
gravure grivoise et le fauteuil campé
déshonnêtement, nous sommes les
maîtres du marché (268)
par l’assiduité aux cours d’adultes (σελ.
268)

Ισχυροτέρα της ιδικής του θέλησις
(10/2/1890-53ε)
το ουσιώδες είναι να σβήσουν όλα αυτά
μαζί. (14/2/1890-57α)

εις τον άσεμνον συρμόν, είμεθα κύριοι
της αγοράς (14/2/1890-57β)
δια της μελέτης (14/2/1890-57β)

maintenant, à de certains moments, gros τώρα οργίλος και άθυμος (14/2/1890de défaillances et de colères (269)
57γ)
et il laissa échapper un rire contraint εγέλα βεβιασμένως (14/2/1890-57γ)
(269)
et songeant, les sourcils froncés, tout en
tordant autour de son index droit la pointe
de sa moustache (270)
Puis, s’appuyant à la cheminée, le dos
contre le revêtement de velours qui
couvrait le marbre blanc, les bras croisés
(272)

σύνοφρυς και στρίβων τον μύστακα
(14/2/1890-57γ)
Είτα, ακουμβήσασα επί της εστίας και
σταυρώσασα τας χείρας (16/2/1890-58α)

sa
poitrine
superbe
soulevée με προέχον το στήθος (16/2/1890-58γ)
régulièrement, comme si nulle emotion
n’eût pu la rendre haletante (274)
cette songerie envahissante (275)
την ρέμβην ταύτην (16/2/1890-58δ)
με όλα τα πείσματα και ταις φοβέραις
σου (19/2/1890-59β)
tandis que le petit docteur, arpentant ενώ ο μικρός δόκτωρ σκιρτήσας ώρμησε
malgré vos boutades romanesques (277)
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l’allée de ses jambes grêles, se précipitait (21/2/1890-61β)
(287) [de ses jambes grêles = με τα
καχεκτικά του πόδια. Η παράλειψη της
φράσης αποδυναμώνει τον κωμικό τόνο
στην περιγραφή του γιατρού].
fut doucement recoduite par l’allée où προεπέμφθη ησύχως μέχρι του
l’on évitait les trouées de lumière et de αναβάθρου (21/2/1890-61β)
soleil, jusqu’au perron (288)
qui rendit le marquis livide. Robert
devinait une infamie. –Ah! dit-il
froidement. (288)
Henry Monteclair l’eût quelque temps
comme une clarté trop vive, comme un
fer ardent trop fixement regardé, imprimé
en noir sur les prunelles (289)

όπερ έκαμε τον Μαρκήσιον να γείνῃ
πελιδνός. –Α! είπε ψυχρώς (21/2/189061γ)
Ο Ερρίκος Μοντεκλαίρ το ῃσθάνθη προς
στιγμήν ως φλόγα λίαν ζωηράν και ως
σίδηρον πεπυρακτωμένον (21/2/189061δ)

était fort occupée (290) [Με την
παράλειψη του επιρρήματος «fort»,
απομειώνεται η ειρωνική χροιά του
χωρίου].
sur une table Louis XVI (290)
et, les bras croisés, regardant Henriette
Lehidec en hochant la tête (291) [en
hochant la tête = σείοντας το κεφάλι]

ησχολείτο (21/2/1890-61δ)

επί τραπέζης (21/2/1890-61δ)
και προσβλέπων μ’ εσταυρωμένας χείρας
την Ερριέτταν Λεïδέκ (21/2/1890-61ε)

Voulez-vous bien vous taire, jeune θα σιωπήσῃς ή όχι; (23/2/1890-63β)
blasphémateur. (297)
les cartes qu’elle glissait, de ses jolis τα δελτάρια άτινα εισήγεν εις τους
doigts, dans les enveloppes glacées (298) φακέλλους (23/2/1890-63β)
les claires couleurs des vêtements d’été,
les jupes rayées, à fond rose, les costumes
de toile à guipures blanches, les
vêtements jaunes –reflets de soleil- se
montraient encore (299)
par un mouvement, un signe, un mot,
qu’importe! (300)

τα ανοικτά χρώματα των θερινών
αμφιέσεων εφαίνοντο ακόμη (23/2/189063γ)

un grand gilet Louis XV, de couleur bise,
brodé de boutons de rose en guirlande
(301) [de couleur bise = σκούρου
χρώματος]
La valse déroulait ses accords, et il
semblait maintenant à la jeune fille que
cet air emportait (303) [La valse déroulait
ses accords = το βαλς ξετύλιγε τις
συγχορδίες του / τη μελωδία του]

μέγα περιστήθιον, κατά τον τρόπον
Λουδοβίκου ΙΕ΄, κεντητόν με
συμπεπλεγμένα ρόδα (23/2/1890-63ε)

δια κινήματος, σημείου ή λέξεως
(23/2/1890-63ε)

Εφαίνετο δε νυν εις την νεάνιδα ότι ο
ήχος ούτος ανήρπαζεν (24/2/1890-64γ)
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την μικράν χειροκτιοφορούσαν χείρα
(24/2/1890-64δ)
celle qui tordait, en l’appuyant à terre, sa δι’ ης εκράτει το χρυσούν μήλον του
petite badine d’acier entourée de cuir μαστιγίου, τύπτων το έδαφος (25/2/1890rouge de Russie, avec un crochet d’or 65ε)
pour poignée (310)
de me parler entre cuir et chair –terme de να μοι ομιλῄς στόμα με στόμα
théâtre!- (310)
(25/2/1890-65ε)
sa petite main gantée de Suède (304)

dont le visage blanc comme de la craie το πρόσωπον ωχρόν ήγγιζε (26/2/1890touchait (312) [comme de la craie = σαν 66γ)
κιμωλία]
de cette scène violente et croissante (313)
strié de raies saignantes comme des coups
d’ongle (317)
Un sourire doux, grave et profond (319)
[Παράλειψη του επιθέτου «doux» καθώς
η έννοια της ηπιότητας ενυπάρχει στη
λέξη «μειδίαμα»].

της σκηνής ταύτης (26/2/1890-66γ)
και αιμάσσοντα (27/2/1890-67γ)
Μειδίαμα σοβαρόν και βαθύ (27/2/189067δ)

με αρκτικά στοιχεία A. F.
συμπεπλεγμένα εν διηνθισμένῳ πλαισίῳ
και μετά της συμβολικής ταύτης ρήσεως
με χαρακτήρας γοτθικούς (28/2/189068β)
comme un voile argenté ou grisâtre (323) ως πέπλος (28/2/1890-68δ)
dans un ciel de septembre d’un bleu εν τῳ κυανῴ στερεώματι (28/2/1890-68δ)
d’ardoise tourné au clair (323)

avec un grand chiffre d’argent: A. F.
entrelacés sur papier gris glacé et cette
devise en caractères d’argent gothiques
(321)

Et cette lumière automnale, un peu Και το φως τούτο το φθινοπωρινόν
frileuse et sentant déjà les soirées d’hiver, εισήρχετο (28/2/1890-68δ)
entrait (323)
si la reliure et les coins de veau fauve
n’avaient pas été endommagés (324)
le café-concert implanté sur la scène, la
gaudriole de cabinets particuliers
s’appelant un art. C’est le théâtre devenu
comme l’apéritif de l’orgie (335)

μη έπαθε βλάβην τινά το βιβλίον
(28/2/1890-68ε)
το καφέ-σαντάν φυτευόμενον επί της
σκηνής. Είνε το θέατρον καταντήσαν να
γείνῃ το ορεκτικόν των οργίων
(4/3/1890-71β)

en la mimant avec des déhanchements εκτελών και μιμικάς κινήσεις οικτρώς
cocasses des turlupins d’alcazars (335)
κωμικάς (4/3/1890-71β)
une pendule en bronze ciselé, à fronton μέγα ωρολόγιον μετά ωραίου γλυπτού
soutenu par des consoles à volutes et πλαισίου (5/3/1890-72β)
surmonté d’un vase (339)
Un lustre exquis de forme pendait avec Κρυστάλλινος πολυέλαιος απέστιλβε
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ses cristaux scintillants, semblable à des κρεμάμενος από του ορόφου (5/3/1890appliques posées sur les tentures (339)
72β)
Reynière regardait machinalement l’écran Ο Ρενιέρ παρετήρει μηχανικώς όλα
en bois sculpté et doré dont la feuille, en ταύτα, αλλ’ ό, τι προ πάντων έκαμνεν
vieux Beauvais, représentait le Verrou εντύπωσιν (5/3/1890-72β)
fripon de Fragonard. Mais c’est qui
frappait surtout (339)
c’était la profusion même des émaux των εζωγραφημένων μίλτων (5/3/1890cloisonnés d’un bleu turquoise (340)
72β)
des cachepots craquelés en Chine, […] των σινικών και φαβεντιανών σκευών
des porcelaines de Saxe ou des faiences (5/3/1890-72β) [φαβεντιανών = τα
de Trévise (340)
κεραμικά σκεύη που προέρχονται από
την ιταλική πόλη Faenza. Πρόκειται για
ακριβή μετάφραση της λέξης «faiences»].
les figurines en ivoire, les laques du των ελεφαντίνων αγαλματίων, των
Japon; les brûle-parfums en bronze ιαπωνικών θυμιατηρίων (5/3/1890-72β)
japonais (340)
avec incrustation de porcelaine de Capo μετ’ αργυρών εγγλυφών (5/3/1890-72β)
di Monte (340)
des boîtes à gants en émail de Chine, des ολόκληρον τερπνόν άθροισμα περιέργων
cabinets en laque, des corbeilles rocaille, πραγμάτων και μικρών θαυμασίων
tout un délicieux assemblage de (5/3/1890-72β)
curiosités et de petites merveilles (340)
puis, au-dessous de quelques tableaux de είτα κάτωθεν εικόνων και πινάκων,
prix, d’un Vollon représentant un Loup γνησίων προïόντων αριστοτεχνικής
de velours, un bouquet de violettes et un χειρός (5/3/1890-72β)
éventail, -reliques et souvenir d’une nuit
de bal masqué-, des toiles parfaitement
authentiques (340)
des flamands, dont Angèle aimait la
précision exquise (340)
un petit secrétaire italien avec casiers à
portes et tiroirs en bois noir plaqué
d’ivoire à figures, rinceaux et ornements
(340)

και των Φλαμανδών ζωγράφων
(5/3/1890-72β)
μικρόν κομψότατον γραφείον (5/3/189072β)

devant un pouff en bois doré garni de
satin broché de fleurs, un encrier de Saxe,
un couteau à papier en malachite, des
porte-plumes en email vert et, à côté
d’une coupe en onyx, un bougeoir de
cuivre sculpté portrait une bougie rose à
demi consummé. Des plantes exotiques,

έμπροσθεν χθαμαλής έδρας, και φυτά
των ξένων ηπείρων προσέδιδον εις το
πολυτελές τούτο σύνολον κάτι τι ως αέρα
θερμοκηπίου, επαυξάνοντα το επαγωγόν
της μικράς ταύτης αιθούσης, εν ῃ όλα
ήσαν ελκυστικά και γοητευτικά
(5/3/1890-72β)
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aux grandes feuilles d’un ton sombre,
jetaient dans ce milieu luxueux une note
de serre chaude qui ajoutait à la séduction
bizarre de ce boudoir où tout attirait et
charmait (340)
μετ’ ελαφρού θρου (5/3/1890-72γ)

avec un léger bruit de soie froissée (340)

son visage contracté se détachant en προβάλλουσα πρόσωπον σύννουν και
blanc sur le fond gris des tentures (340)
κατηφές εν τῳ ανοίγματι των θυρίδων
(5/3/1890-72γ)
Avant même d’avoir analysé l’expression Μόλις είδε το πρόσωπον τούτο ο
de cette figure, si peu semblable à celle ναύαρχος και εννόησεν ότι η Αγγέλη
qu’il avait vu la veille, M. de Reynière Φερράν δεν τον είχε απατήσει (5/3/1890devina qu’Angèle Ferrand ne l’avait point 72γ)
trompé (341)
εν τῃ ατημελεί οικιακῄ εσθήτι (5/3/189072γ) [Ο χαρακτηρισμός του ενδύματος
ως «ατημελούς» δεν προκύπτει από το
πρωτότυπο. Μάλιστα, από την περιγραφή
συνάγεται το αντίθετο συμπέρασμα].
et avec cette arme élégante d’une και λαβούσα χαρτίον τι έτεινεν αυτό εις
coquetterie sinistre, elle prit une lettre à τον Ρενιέρ λέγουσα (5/3/1890-72δ)
son chiffre, un papier qu’elle tendit à
Reynière en lui disant (342)

enveloppé d’une robe de chambre en
faille bleu de ciel ouverte sur un devant
de soie blanche garni de Valenciennes
(341)

à une sorte de lamento d’une poésie με είδός τι θρηνωδίας τραγικής
tragique, où toutes ses lectures, toutes ses (5/3/1890-72ε)
reveries, tous ses souvenirs de théâtre lui
revenaient par lambeaux (343)
après un grand cri plein d’épouvante ηλλοιωμένῃ τῃ φωνῄ (6/3/1890-73β)
(345)
Seule, je me serais peut-être débattue, Μόνη, θα έπαιρνα ίσως την απόφασίν
impuissante, dans mon désespoir, j’aurais μου, θα έκλαια (6/3/1890-73δ)
pleuré (346)
de joues essuyés et déchirées à la fois δρυπτούσης τας παρειάς (6/3/1890-73ε)
avec les ongles (348)
signé de son nom et placé sous le brûle- το υπογεγραμμένον ιδίᾳ χειρί αυτής
parfum (352)
(7/3/1890-74δ)
il traversait […] les pièces qui διήρχετο […] τους θαλάμους, η δε
conduisaient
au
boudoir
de
la αμφίπολος (8/3/1890-75δ)
comédienne, et la femme de chambre
(356)
“[…]

et

peut-être

vous

applaudir. «[…] και ίσως να σε χειροκροτήσω».
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THIBOUVILLE, professeur de vérités” (9/2/1890-76α)
(357)
en laissant glisser le long de sa jupe de αφήνουσα να εκπέσῃ της χειρός της
faille (358)
(9/2/1890-76α)
une grosse serviette de cuir à son chiffre ογκώδη βύρσινον φάκελλον (9/2/1890(361) [à son chiffre = με το μονόγραμμά 76δ)
του]
feuillets d’un papier à teinte jaunâtre et à φύλλα υποκιτρίνου χάρτου (9/2/1890grains très-gros (362) [et à grains très- 76δ)
gros = η φράση αφορά στη σύσταση και
την ποιότητα του χαρτιού]
Παραλείπεται η αρίθμηση που φέρει, ως
δημόσιο έγγραφο, η έκθεση του
αστυνομικού.
Non content de faire payer le total des Μη αρκεσθείς να επιβάλῃ εις αυτούς όλα
frais qu’entraîne un établissement de cette τα έξοδα, κερδοσκοπεί ακόμη
nature, en se réservant le logement, il (10/3/1890-77β)
spéculait encore (364)
No 3.A.C.512 (363)

essaya encore de dissuader le comte
d’aucune explication avec un homme tel
que Monteclair, et le quitta (367)
le regard franc, la bouche spirituelle, les
favoris grisonnants, le cou d’une couleur
de brique, tout brûlé du soleil des pays
torrides (368)

να μεταπείσῃ τον ναύαρχον, και τον
αφήκεν (10/3/1890-77ε)
με το βλέμμα ευπαρρησίαστον, με τον
λαιμόν πλινθόχρουν, ηλιοκαή
(11/3/1890-78β)

Il monta […] l’escalier, jetant un regard Ανέβη […] την κλίμακα, και φθάσας
machinal aux bandes du tapis pose sur les (11/3/1890-78γ)
marches, et, arrivé (370)
toussant un peu sans le vouloir (370)

βήχων ολίγον (11/3/1890-78γ)

le lustre flamand, le cabinet Henry II, les ο φλαμανδικός λυχνούχος, τα τεύχη
armes (371)
(11/3/1890-78δ)
les […] faïences accrochées […], les εγκεκολλημένα αγγεία, περιέβαλλον
bronzes, les cuivres et les grès (11/3/1890-78δ)
entouraient (371)
C’est une vision aussi, une vision rapide, Είνε οπτασία ταχέως εκλιπούσα
c’est une apparition bientôt évanouie (12/3/1890-79α)
(373)
dans le petit salon-fumoir (375)

εν τῃ μικρᾴ αιθούσῃ (12/3/1890-79γ)
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avec des dédicaces tracées à l’encre sur le μετ’ επιγραφών και αφιερώσεων
bristol (375)
(12/3/1890-79γ)
qui avait bien servi son pays, ce όστις υπηρέτησε πράγματι την πατρίδα
combattant des jours d’épreuves, ce héros του, έβλεπεν (12/3/1890-79δ)
rencontrait (376)
militairement boutonné dans sa redingote στρατιωτικώς κομβωμένος (12/3/1890(376)
79δ)
qui traînait, tout chargé, sur la table (377)
en se sentant soulagé d’une sorte
d’anxiété lugubre (382)
Pour cette rencontre, comme pour celle
qu’on retardait (383)
Le portier lut, en approchant la carte d’un
bec de gaz, et répondit (385) [en
approchant la carte d’un bec de gaz =
πλησιάζοντας την κάρτα με ένα φανάρι]

προχείρου επί της τραπέζης (12/3/189079ε)
με αίσθημα ανακουφίσεως (13/3/189080ε)
Δια την πρώτην ως και δια την δευτέραν
μονομαχίαν (14/3/1890-81α)
Ο θυρωρός ανέγνω και απήντησε
(14/3/1890-81γ)

Mais toutes les croix de la terre, et les
cordons et le tremblement contre
cette…enfin contre cette amitié –là, passez-moi le mot, mon amiral- ah!
tonnerre de Brest, j’aurais flanqué tout à
la mer pour garder votre affection (387)

Μα όλα τα παράσημα όλων των εθνών
και της κορδέλλαις, όλα θα τα έρριχνα
στη θάλασσα, αστραπή ‘στο άλμπουρο!
για να φυλάξω την φιλίαν σου
(14/3/1890-81ε)

fit Albéric en hochant la tête et en
regardant machinalement au-dessus de la
tête de Reynière, dans le filet du wagon,
un etui de fusil de chasse dont le cuir
jaune cachait des épées (390)
un sac de serge verte où l’on avait glissé
les épées (390)

είπεν ο Αλβερίκος υψών την κεφαλήν,
και προσβλέπων την δέσμην την
κρύπτουσαν τα ξίφη (15/3/1890-82δ)
σάκκον κρύπτοντα ξίφη (15/3/1890-82δ)

qui a l’esprit comme quatre, comme όστις έχει πνεύμα δια τέσσαρας
quatre gens d’esprit, ce qui est encore πνευματώδεις, αν αγαπάτε κύριοι
moins malin, à ce qu’il paraît, que d’en (15/3/1890-82ε)
avoir comme une grosse bête (392)
un des véhicules en forme de calèche ένα των δίφρων των σταθμευόντων εκεί
fermée qui stationnaient là (392)
(16/3/1890-83α)
Au château des Loges, on mit pied à terre Αφού κατέβησαν (16/3/1890-83β)
(392)
La garde d’acier ouvragé, formait comme Μακρότερα τα ξίφη του ναυάρχου […]
le lacet très-serré des mailles d’un filet. (16/3/1890-83γ)
La poignée torse, bien en main, les doigts
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s’y logeant facilement, pouvait passer
pour une oeuvre d’art. Plus longues, les
épées de l’amiral […] (394)
Plus longues, les épées de l’amiral Μακρότερα τα ξίφη του ναυάρχου είχον
gardaient la gouttière sur les trois faces και ανάλογον πλάτος, διό και οι δύο
jusqu’à deux centimètres de la pointe ιατροί τα επροτίμων (16/3/1890-83γ)
très-effilée: La garde était tout
simplement faite de deux lamettes à jour.
Bref, comme se disait Rongère en les
regardant, des épées montées en simple
fleurets de salle d’armes. Les médecins
qui, chacun d’eux suivant les témoins,
s’étaient approchés, préféraient les armes
de l’amiral (394)
la droite immobile, un peu basse, prenant με την δεξιάν ακίνητον, ολίγον τι χαμηλά
un engagement de quatre bref et sévère (16/3/1890-83ε)
(397)
M. de Juigny, anxieux, eût donné six Όση και αν ήτο η υπερήφανος στάσις
mois de sa vie pour que ce duel se […] (18/3/1890-84α)
terminât par une blessure sans
conséquence. Quelle que fût l’attitude
superbe […] (397)
on le vit […] se replier légèrement sur sa τον είδον […] περικαμπτόμενον
garde et, brusquement, saisissant tout à ελαφρώς, και αποτόμως χωρούντα έν
coup le fer de Monteclair, s’avancer d’un βήμα (18/3/1890-84β)
pas (398)
et les sifflements stridents […] traversant τους οξείς συριγμούς […] αντηχούντας
l’air comme des pointes aiguës (398)
μακρόθεν (18/3/1890-84β)
Le bretteur ne sentait aucune fatigue chez Ο πήχυς και ο καρπός της χειρός του
l’amiral. Le poignet de Reynière était de Ρενιέρ εφαίνοντο εκ σιδήρου (18/3/1890fer (399)
84γ)
Les jarrets étaient plus ployés, la main Αστραπαί τρομακτικής γλαυκότητος […]
retombait immobile en quatre très-basse (18/3/1890-84γ)
et presque appuyée sur le genou droit.
Des éclairs d’un bleu effrayant […] (399)
Il ne put achever son mouvement. En se
jetant à terre […] (400)
qui avait tour à tour séduit Reynière et
Salviac,
terrifié
Angèle,
étonné
Monteclair, l’écrasa (406)
Immobile et les mains glacées (406)

Ριφθείς κατά γης […] (18/3/1890-84γ)
ήτις είχε καθέλξει τον Ρενιέρ και τον
Σαλβιάκ, τον κατέπληξεν αυτόν
(20/3/1890-85δ)
Ακίνητος ισταμένη (20/3/1890-85δ)
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avec une certaine volubilité heureuse
(407)
un petit secrétaire aux fermoirs de cuivre,
un cabinet incrusté d’ivoire (409)
un lit bas recouvert de satin gris et des
portières de cette couleur de perle (409)
une trousse d’argent,
traînaient (409)

un

μετ’ ευαρεσκείας (21/3/1890-86α)
με μικρόν ωραίον γραφείον μετ’
ελεφαντίνων εγγλυφών (21/3/1890-86β)
με χθαμαλήν κλίνην (21/3/1890-86β)

bracelet ευρίσκοντο […] και κοσμήματά τινα
(21/3/1890-86γ)

des fleurs fanées dans un vase en verre de Μαραμμένα άνθη έφθινον εντός αγγείων
Venise (409)
(21/3/1890-86β)
sur le tapis blanc (410)
Il y a des suicides moins certains qu’un
tel meurtre de soi-même dans une autre
créature, la plus ardemment aimée (411)
ou je reste ce que je suis, une épave
quand je puis redevenir un homme (416)
sur la table de bois de rose (417)

επί του τάπητος (21/3/1890-86γ)
Η τοιαύτη αυτοκτονία είνε αληθεστέρα
πάσης άλλης (21/3/1890-86δ)

de retrouver, en quelque sorte, sur le
bijoux épars, sur ce bracelet, sur cette
agrafe, la trace des doigts de Blanche
(418)
De la cire, un porte-plume, un buvard
armorié, c’était tout (419)

ν’ ανεύρῃ πανταχού τα ίχνη της Λευκής
(25/3/1890-89β)

ή μένω, ό, τι είμαι, άχρηστος εις τον
κόσμον αυτόν (24/3/1890-88ε)
επί της τραπέζης (24/3/1890-88ε)

Εύρε μόνον το μελανοδοχείον, τον
ισπανικόν κηρόν και τα τοιαύτα
(25/3/1890-89γ)
Le petit tiroir d’un cabinet Rennaissance μικρόν συρτάριον, όχι εντελώς
à incrustation d’ivoire, un tiroir mal κεκλεισμένον (25/3/1890-89γ)
fermé (419)
songeant à vous, ma pensée tournée vers με τους λογισμούς μου εστραμμένους
vous (420)
προς εσάς (25/3/1890-89ε)
portant ces mots, d’une écriture inconnue φέρον την επιγραφήν (25/3/1890-89ε)
(421)
sous l’abat-jour d’ opale (421)

υπό την λυχνίαν (26/3/1890-91α)

dans un petit cendrier en émail cloisonné εντός μικράς τεφροθήκης (26/3/1890(422)
91β)
Paris, 1878 (425)

Οι ενδείξεις του τόπου και της
χρονολογίας
συγγραφής
του
μυθιστορήματος παραλείπονται στην
επιφυλλίδα.
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Γ) Παραλείψεις που οφείλονται σε γλωσσικούς παράγοντες
την αρχαίαν πολεμικήν μανίαν μας!
(6/2/1890-49β)
je croyais bien être ministre ―ou ήλπιζα να γείνω υπουργίνα με τον Γοβέρ
ministresse, comment dit-on?― avec (22/2/1890-61ε)
Gobert (296) [Ο προβληματισμός γύρω
από την επιλογή της γραμματικώς ορθής
κατάληξης για τον σχηματισμό του
θηλυκού γένους της λέξης «ministre»
(λέξη, η οποία, σύμφωνα με τον κανόνα,
δεν διαφοροποιείται στη θηλυκή εκδοχή
της, καθώς λήγει σε e) δεν έχει θέση στην
παπαδιαμαντική μετάφραση, όπου η
ελληνική γλώσσα επιλύει άμεσα το
ζήτημα].
de notre vieille furie française! (231)

Elle le regarda d’un air bizarre, et, le
tutoyant à son tour (337) [Το νόημα της
παραλειπόμενης φράσης είναι ότι η
Αγγέλη μίλησε στον Θιπουβίλ, στον
ενικό. Ωστόσο, ο ελληνικός διάλογος
μεταξύ Αγγέλης και Θιπουβίλ
διαμείβεται ούτως ή άλλως στον ενικό].

Εκείνη τον παρετήρησε με αλλόκοτον
ήθος (4/3/1890-71δ)

7. Προσθήκες
Α) Επεξηγηματικές προσθήκες
Πρόσωπον οξύ ως λεπίς μαχαίρας
(1/1/1890-16ε)
peuplée de souvenirs (94)
οικουμένην υπό φασμάτων και
αναμνήσεων (5/1/1890-19γ)
j’achetai […] un terrain à Montmartre
ηγόρασα […] τρεις πήχεις τόπον εις
(136)
το νεκροταφείον της Μομμάρτης
(15/1/1890-28β)
décoré de juillet (153)
παρασημοφορηθέντος κατά την
Ιουλιανήν επανάστασιν (18/1/1890-31ε)
sous la coupole jaune (158)
υπό τον θόλον του επιστημονικού
Πρυτανείου (19/1/1890-32ε)
du Père-Lachaise (174)
του νεκροταφείου Περ-Λαισαίζ
(23/1/1890-36γ)
un hôtel Louis XVI (175)
μέγαρον κατά τον ρυθμόν της εποχής
Λουδοβίκου του ΙΣΤ' (23/1/1890-36γ)
c’eût été bien autre chose que lors de mon θα ήτο κάτι τι χειρότερον παρ’ ό,τι εις
bal! (228)
τον χορόν μου! (4/2/1890-48δ)
enfoncer dans un navire ami? (231)
να βυθίσῃ εις τα πλευρά φιλικού πλοίου;
(6/2/1890-49β)
Visage en lame de couteau (81)
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de notre vieille furie française! (231)
qu’il veillait (238)
qu’il eût voulu transpercer (246)
comme sur sa poitrine se fût brisée une
cuirasse (252)
cet acte d’abdication (253)

Ça révolutionne toujours un peu! (257)
Pas le moindre chic! (268)
ces géneurs (268)
sur la saison prochaine (280)
bombarda du regard (296)
je me charge de faire pencher M.
Dumersan (296)

attendaient, comme aux abords de
l’Opéra ou à la sortie des Italiens (299)
qui lui rendait la morte adorée (320)
N-i-ni, c’est fini! (336)
Le poignet de Reynière était de fer (399)

un rôle nouveau étalé sur ses genoux
(423)
Vrai, je ne suis pas de votre avis, ajouta-telle (425)

την αρχαίαν πολεμικήν μανίαν μας!
(6/2/1890-49β)
ότι ηγρύπνει παραστατών (7/2/1890-50δ)
να διασχίσῃ διά του βλέμματος
(9/2/1890-52γ)
ως εάν εθραύσθη ο περιβάλλων το
στήθος του θώραξ (10/2/1890-53ε)
την πράξιν ταύτην της παραιτήσεως και
εκπτώσεως των δικαιωμάτων (10/2/189053ε)
Αυτό φέρει κάποιαν αταξίαν εις τον
οργανισμόν πάντοτε! (11/2/1890-54ε)
χωρίς το παραμικρό γούστο, χωρίς σικ!
(14/2/1890-57α)
των «αφορήτων σχολαστικών»
(14/2/1890-57β)
περί της προσεχούς χειμερινής περιόδου
(19/2/1890-59δ)
ετόξευσε βλέμμα επιπλήξεως (22/2/189061ε)
αναδέχομαι να κάμω τον κ. Δυμερσάν να
κλίνῃ ολίγον προς τα αριστερά
(22/2/1890-61ε) [Η προσθήκη
δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο
προηγούμενος σύζυγος της κ. Γοβέρ
ανήκε «εις το δεξιόν κέντρον»].
περιέμενον ως εις τα πρόθυρα του
θεάτρου ή των ωδείων την έξοδον των
κυρίων των (23/2/1890-63γ)
ήτις τῳ απέδιδε την εικόνα της νεκράς
(27/2/1890-67δ)
τετέλεσται πλέον! Νε-ι-νι, σ’ ε φινί.
(4/3/1890-71γ)
Ο πήχυς και ο καρπός της χειρός του
Ρενιέρ εφαίνοντο εκ σιδήρου (18/3/189084γ)
μελετώσα άμα πρόσωπον νέου δράματος
εν τῳ επί των γονάτων της χειρογράφῳ
(26/3/1890-91γ)
Αλήθεια, δεν μου φαίνεται, καθώς σεις
είπατε, να κάμῃ ζέστη εδώ (24/3/189088ε) [Στη στήλη γ της ίδια επιφυλλίδας, ο
Θιπουβίλ σχολιάζει τη θαλπωρή και τη
ζεστή ατμόσφαιρα του σπιτιού της
Αγγέλης, σε αντίθεση με το δριμύ ψύχος
έξω από αυτό].
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Β) Προσθήκες λόγω έμφασης
entendre cette voix (78)
de mon bonheur (78)
Un étoilé, un toqué, comme eût dit
Gavarni! (85)
Qu’est-ce que ces éperons (231)
et les hardis combats à l’abordage (231)

mon étourderie (234)
de la fureur (238)
l’amiral se roidissait en s’écartant (251)

un étourdissement (257)
Un héros (259)
L’appui de M. de Reynière lui manquant
soudainement. (263)
C’est plein de médecins, la Chambre
maintenant! (268)
malgré vos boutades (277)
d’un supplice physique (278)
la rage dans le sang (280)
sans tapage (285)

δια ν’ ακούσω και πάλιν την φωνήν
εκείνην (1/1/1890-16α)
της ιδίας μου ευτυχίας (1/1/1890-16β)
Είς προωρισμένος, είς σημαδευμένος
σωστός. (2/1/1890-17γ)
Τι είναι τα έμβολα εκείνα, οι
πτερνιστήρες εκείνοι (6/2/1890-49β)
τας πρώραν με πρώραν συμπλοκάς και
τας εκ του συστάδην μάχας μας
(6/2/1890-49β)
η ασύγγνωστος απροσεξία μου
(6/2/1890-49ε)
οργή και μανία (7/2/1890-50δ)
ο ναύαρχος δια της ισχυράς θελήσεώς
του εστηλώθη και παρεμέρισεν
(10/2/1890-53δ)
μία απλή ζάλη (11/2/1890-54ε)
Αληθής ήρως (12/2/1890-55β)
Να χάσῃ αιφνιδίως το στήριγμά του, την
προστασίαν του κ. Ρενιέρ! (12/2/189055ε)
Μα επί τέλους εγέμισεν ιατρούς και αυτή
η Βουλή τώρα! (14/2/1890-57α)
με όλα τα πείσματα και ταις φοβέραις
σου (19/2/1890-59β)
τας υλικάς σωματικάς βασάνους
(19/2/1890-59β)
με το αίμα βράζον υπό λύσσης
(19/2/1890-59δ)
άνευ φήμης και θορύβου (20/2/1890-60δ)

εις την βασανισμένην, πολυπαθή
παιδίσκην (24/2/1890-64β)
Il pétrissait, en effet, entre les doigts de sa Έσφιγγε σπασμωδικώς εις την αριστεράν
main gauche (310)
χείρα (25/2/1890-65ε)
de l’enfant bafouée (302)

περίεργος και σχεδόν ανήσυχος
(27/2/1890-67δ)
avec un grand chiffre d’argent: A. F.
συμπεπλεγμένα εν διηνθισμένῳ πλαισίῳ
entrelacés sur papier gris glacé et cette
και μετά της συμβολικής ταύτης ρήσεως
devise en caractères d’argent gothiques
με χαρακτήρας γοτθικούς (28/2/1890(321)
68β)
C’était une harmonie lente, pénétrante, Ήτο αρμονία βραδεία, βραδέως
exquise (326)
εισδύουσα, αβρά (1/3/1890-69β)
assez intrigué (319)
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il voulait tout savoir (330)
c’était chose audacieux (331)

τα πάντα ήθελε ν’ ακούσῃ και να μάθῃ
(2/3/1890-70β)
ήτο μεγάλη τόλμη (2/3/1890-70γ)

Έχει την βλακώδη νοσταλγίαν του
παρασκηνίου […], την επιθυμίαν των
τονωτικών, της γαργάρας (2/3/1890-70ε)
contracté (340)
σύννουν και κατηφές (5/3/1890-72γ)
Le crime!...répéta Angèle d’un ton -Έγκλημα! εψιθύρισεν ο Ιωάννης Ρενιέρ,
farouche et, instinctivement, Jean de αισθανόμενος παγερόν ρίγος διατρέχον
Reynière sentit un frisson glacé lui courir τας φλέβας του. –Έγκλημα! επανέλαβεν
sur l’epidermie (344)
αγρίως η κωμωδός (6/3/1890-73β)
On a la nostalgie bête de la loge […], des
pots de dégras (333)

Angèle tremblait (354)
d’une immense délivrance (356)
Vous êtes assez énergique (357)
s’est lancé (364)
l’air soucieux (382)

Η Αγγέλη έτρεμε σύσσωμος (8/3/189075β)
ως ανακούφισιν και απαλλαγήν
(8/3/1890-75ε)
έχεις τόσον θάρρος, τόσην ζωτικότητα!
(9/2/1890-76α)
ερρίφθη κατακέφαλα (10/3/1890-77β)
σύννουν και έμφροντιν (13/3/1890-80ε)

qui a l’esprit comme quatre, comme όστις έχει πνεύμα δια τέσσαρας
quatre gens d’esprit, ce qui est encore πνευματώδεις, αν αγαπάτε κύριοι
moins malin, à ce qu’il paraît, que d’en (15/3/1890-82ε)
avoir comme une grosse bête (392)
Η πρωινή δρόσος ήτο λίαν επαισθητή
ήδη (16/3/1890-83α)
et le premier feu illuminant […] l’âtre καιρός καθ’ ον ανάπτεται το πρώτον πυρ
[…] (393)
εις την οικιακήν εστίαν (16/3/1890-83β)
Il faisait un peu frais (392)

Είτα η συνοφρύωσίς του εν ακαρεί
έπαυσε (16/3/1890-83δ)
Il y eut là un moment d’attente terrible Παρήλθε μία στιγμή, στιγμή τρομεράς
(396)
προσδοκίας (16/3/1890-83ε)
sur la parade (397)
επί της αμέμπτου αμυντικότητος
(16/3/1890-83α)
et que le docteur revenait à ses poulets και ο δόκτωρ ήρχισε μετά στοργής ν’
comme on revient à ses moutons (407)
αναλογίζηται τα ορνίθια, τα οποία είχεν
αφήσει προσωρινώς (21/3/1890-86α)
l’image adorée de Blanche (407)
την ζώσαν εικόνα της Λευκής
(21/3/1890-86α)
je me suis demandé (415)
εσκέφθην πολλάκις (24/3/1890-88γ)
Puis son sourcil froncé se détendit (396)

le dévouement (420)
de l’adultère (421)
qui semblait attirer les lèvres (421)

αφοσίωσιν και πίστιν (25/3/1890-89ε)
της μετανοούσης μοιχαλίδος (25/3/189089ε)
όπερ εφαίνετο προκαλούν τα διψώντα
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χείλη (25/3/1890-89ε)
Γ) Προσθήκες που οφείλονται σε γλωσσικούς παράγοντες
τα οποία εκέντησεν η νοικοκυρά μόνη
της (1/1/1890-16δ)
D’ailleurs, une certaine naïveté dans ce Άλλως ενυπήρχεν αφέλειά τις εις το
regard bon enfant et tout à la fois, égaré. παιδικό και συνάμα αλλόφρον βλέμμα
(82)
του. (1/1/1890-16ε)
brodés par soi-même (81)

του μειδιώντος πάντοτε και τους πόδας
έχοντος εις τα άνθη. (3/1/1890-18α)
και η θύρα της οικίας εκλείετο βαρέως,
εισελθόντος του ναυάρχου (3/1/189018ε)
redoutant qu’ils n’eussent trahi tout ce
φοβουμένη μήπως προδοθῄ και
qu’elle pensait (227)
καταστήσῃ δήλον ό,τι εσκέπτετο
(4/2/1890-48γ)
qui rendait à l’amiral un peu d’énergie et απέδιδεν εις τον ναύαρχον μικράν τινά
d’espoir. Me Herblay en avait été frappé ζωτικότητα και ελπίδα, εξ ης μεταβολής
(236)
εξεπλάγη κατ’ αρχάς ο Ερβλαί (7/2/189050γ)
Tout se tarit (269)
Όλα στερεύουν με τον καιρόν
(14/2/1890-57γ)
Grande fortune, situation considérable,
είνε με μεγάλην περιουσίαν, με επίζηλον
centre droit! (296)
θέσιν, ανήκει εις το δεξιόν κέντρον!
(22/2/1890-61ε)
tout à sa colère, à sa souffrance, à la plaie έκδοτος εις την οργήν και εις το πάθος
de son orgueil (312)
του, αλγών εκ της κατά της φιλαυτίας του
πληγής (26/2/1890-66β)
Lâche! lâche! Oh! lâche! (318)
Κι εγώ εφάνην αγενής, ναι, αγενής!
(27/2/1890-66γ)
À d’autres…! (334)
Εις άλλους να τα ψάλλῃς! (4/3/1890-71α)
souriant toujours, les pieds dans les
fleurs. (87)
et que la porte de l’hotel se refermait
lourdement sur l’amiral (91)

en laissant glisser le long de sa jupe de αφήνουσα να εκπέσῃ της χειρός της
faille (358)
(9/2/1890-76α)
avait réçu un des éclats de la bombe (389) είχε δεχθή εις τον ώμον έν των ρηγμάτων
της βόμβας (15/3/1890-82γ)
Plus longues, les épées de l’amiral Μακρότερα τα ξίφη του ναυάρχου είχον
gardaient la gouttière sur les trois faces και ανάλογον πλάτος, διό και οι δύο
jusqu’à deux centimètres de la pointe ιατροί τα επροτίμων (16/3/1890-83γ)
très-effilée: […]. Les médecins […]
préféraient les armes de l’amiral (394)
Immobile (406)
des fleurs fanées dans un vase […] (409)

Ακίνητος ισταμένη (20/3/1890-85δ)
Μαραμμένα άνθη έφθινον εντός αγγείων
(21/3/1890-86β) [Το ρήμα «έφθινον»
προστίθεται καθώς στη μετάφραση
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ξεκινά καινούρια κύρια πρόταση. Στο
πρωτότυπο, τα επιμέρους αντικείμενα του
δωματίου χωρίζονται μεταξύ τους με άνω
στιγμή και εξαρτώνται από την πρόθεση
«avec» («Chambre luxueuse et
charmante, avec des…»). Επομένως, η
προσθήκη υπαγορεύεται από την αλλαγή
της σύνταξης].

8. Αισθητικές (υφολογικές) επιλογές
Α) Ποικιλία
Docteur (79)

δόκτωρ + ιατρέ (1/1/1890-16γ)

βλέμματος + όμμα (2/1/1890-17δ)
νεάνις (2/1/1890-17ε) + νεαρά κόρη
(3/1/1890-18β) + κόρη (6/2/1890-49β) +
νέα (7/2/1890-50β)
À la bonne heure! (89, 262, 423)
Αγαθή τύχη (3/1/1890-18γ) + ώρα καλή
(12/2/1890-55δ) + εις την πίστην μου!
(26/3/1890-91γ)
Pardieu! (90, 379)
Μα τον Θεόν! (3/1/1890-18δ) + τι
διάβολο! (13/3/1890-80β)
Pavillon (231) + pavillon (232) + ξενοδοχείον (6/2/1890-49β) +
Pavillon (238) + au Pavillon (262)
εστιατόριον (6/2/1890-49γ) + θάλαμον
(7/2/1890-50δ) + της σκιάδος (12/2/189055ε)
Au contraire (240)
Εξ εναντίας (7/2/1890-50β) + τουναντίον
(8/2/1890-51β)
terrasse (237, 241, 301)
άνδηρον (7/2/1890-50δ) + δώμα
(8/2/1890-51γ) + η απλοταριά
(23/2/1890-63ε)
traversé (247, 248)
κατεχόμενος (9/2/1890-52δ) +
σπαραττομένη (9/2/1890-52ε)
branches du paravent (246, 248)
εις τα παραπετάσματα του αλεξηνέμου
(9/2/1890-52γ) + τας πτυχάς του
αλεξηνέμου (9/2/1890-52ε)
lentement (249)
βραδέως + ανεπαισθήτως (10/2/189053β)
énergie (252)
ζωτικότητα + θάρρος (10/2/1890-53ε)
une âpre joie (250, 252)
πολλής χαράς (10/2/1890-53γ) + δριμείαν
χαράν (10/2/1890-53ε)
lâche (252, 253)
άνανδρον (10/2/1890-53δ) + αγενής
(11/2/1890-54α)
puritain (266) + des puritains (268)
πουριτανός (13/2/1890-56δ) + των
καθαροφρόνων (14/2/1890-57β)
salon (267) + le Salon (292)
σαλόνι + φιλικόν κέντρον (13/2/1890-56)
prunnelles (85)
jeune fille (86, 88, 231, 236)
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partie (269, 271)
instinctivement (249, 280, 356)

l’allée (282, 285)
savamment (285, 286)
perron (288)
adresse (290) + adresses (291)

+ την έκθεσιν (22/2/1890-61α)
παρτίδα (14/2/1890-57γ) + παιγνίδιον
(14/2/1890-57δ)
αυθορμήτως (10/2/1890-53β) + εξ
εμφύτου ορμής (19/2/1890-59δ) +
ορμεμφύτως (8/3/1890-75δ)
της δενδροστοιχίας (20/2/1890-60α) + η
ατραπός (20/2/1890-60δ)
περιτέχνως (20/2/1890-60δ) +
μεμελετημένως (20/2/1890-60ε)
του αναβάθρου + του προπυλαίου
(21/2/1890-61β)
επιγραφή + αδρέσσαις (21/2/1890-61δ)

βιβλίον (21/2/1890-61δ) + κατάλογον
(21/2/1890-61ε)
cartes (290, 291, 298)
επισκεπτήρια (21/2/1890-61δ) + δελτίων
(21/2/1890-61ε) + δελτάρια (23/2/189063β)
toilette (294, 301)
στολισμόν (22/2/1890-61γ) + περιβολήν
(23/2/1890-63ε)
la faille […] ou la moire + cette moire ou το βελούδον + αι οθόναι αυταί
cette faille (294)
(22/2/1890-61γ)
veste (301, 386)
μ’ εφεστρίδα (23/2/1890-63ε) + γιακέττα
(14/3/1890-81ε)
insolence + les insolences (302) + θράσος (24/2/1890-64α) + των
d’insolence (304)
ατασθαλιών (24/2/1890-64β) + αυθαδείας
(24/2/1890-64γ)
valse (88, 303)
στρόβιλον (3/1/1890-18β, 24/2/1890-64γ)
+ βαλς (24/2/1890-64γ)
rictus (304, 305)
μορφασμός (24/2/1890-64δ) +
μειδιάματος (24/2/1890-64ε)
ne me poussez pas à bout + si vous me
μη με σπρώχνῃς εις τα έσχατα + αν με
poussiez à bout (310) + de me pousser à
παρασφλομώσῃς (25/2/1890-65ε) + να με
bout (311)
κάμῃς να φρυάξω (26/2/1890-66α)
grondement (308, 313)
γρυσμός (25/2/1890-65γ) + γογγυσμοί
(26/2/1890-66γ)
de reconnaissance (314)
ευγνωμοσύνης + ευχαριστίας (26/2/189066δ)
pour se donner une contenance (323, 325) δια να περνᾴ η ώρα (28/2/1890-68δ) +
δια να εύρῃ ασχολίαν (1/3/1890-69β)
les duègnes (322) + duègne (334)
τας τροφούς (28/2/1890-68γ) + οργάνου
(4/3/1890-71α)
les brûle-parfums (340) + un brûleθυμιατηρίων (5/3/1890-72β) +
parfum (343)
αρωματιστήριον (5/3/189-72ε)
j’ai prié, oui, prié (348)
παρεκάλεσα, ναι, εδεήθην (6/3/1890-73ε)
répertoire (290, 291)

le satin (294, 356)

το […] λειοσηρικόν (22/2/1890-61γ) +
μεταξίνη (Επ. 75, στ. δ, 8/3/1890-75δ)
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αμφίπολος (8/3/1890-75δ) +
θαλαμηπόλος (8/3/1890-75ε)
cocher (360)
αμαξηλάτην + ηνίοχον (9/2/1890-76γ)
divan (371)
του διβανίου + ανάκλιντρον (11/3/189078δ)
Mirages! ah! mirages! (372)
Όνειρα! ω! αντικατοπτρισμός!
(11/3/1890-78ε)
parti (376)
κόμμα + μερίδα (12/3/1890-79δ)
Vrai de vrai! (357, 387)
Την σωστήν αλήθειαν! (9/2/1890-76α) +
αλήθεια της αλήθειας (14/3/1890-81ε)
l’étui de fusil (390, 393)
δέσμη (15/3/1890-82δ) + την θηρευτικήν
σκευήν (16/3/1890-83β)
le docteur “Pré-aux-Clercs” (390, 394)
χειρουργού δια τα εκ ξίφους τραύματα
(15/3/1890-82δ) + ο ιατρός του
Μοντεκλαίρ (16/3/1890-83γ)
dans un caveau (408) + d’un caveau εις τύμβον (21/3/1890-86β) + εκ […]
(418)
κευθμώνος (25/3/1890-89β)
la femme de chambre (356, 357)

Β) Ρυθμός, παρήχηση, σχήματα λόγου
Αντιστροφή
propre et gai (155)
un cri d’enfant ou de femme (182)
peu à peu soucieux et morne (235)

φαιδρόν και καθάριον (19/1/1890-32β)
κραυγή γυναικός ή παιδίου (25/1/189038α)
κατά μικρόν κατηφής και σύννους
(7/2/1890-50β)

Παρήχηση
τύψεις συνειδότος μεταξύ δυο τούτων
όντων (26/12/1889-10α) [Παρήχηση του
[r] στο πρωτότυπο, που τρέπεται σε
παρήχηση του [t] στο μεταφρασμένο].
et promenant autour d’elle ses regards βαθύ περιφέρουσαν περί αυτήν βλέμμα
profonds (84)
(2/1/1890-17β) [Έρρυθμη φράση.
Επίσης, εντοπίζεται παρήχηση του
φθόγγου [r], η οποία υπάρχει και στο
πρωτότυπο].
et disparut avec lui, laissant (90)
και εγένετο άφαντος μετ’ αυτού, αφείσα
(3/1/1890-18δ) [Παρήχηση του φθόγγου
[f]].
sa bouche se françant aussitôt (101)
του στόματός του συσταλέντος
(6/1/1890-20ε) [Παρήχηση του [s] που
διατηρείται].
blindés, cuirassés (231)
τα θωρηκτά και περίφρακτα (6/2/189049β) [Παρήχηση των φθόγγων [r], [k],
[t]].
qu’un léger tremblement rendait plus ην ελαφρός τρόμος καθίστα
des remords entre ces deux êtres (49)
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caressante encore (231) [Παρήχηση των θωπευτικοτέραν ακόμη (6/2/1890-49β)
φθόγγων [l], [r], [t]].
[Παρήχηση των φθόγγων [f], [r], [t], [θ]].
l’effet de ces voleurs de nuit qui s’en ως νυκτοβάτης απαίσιος, ως τυμβωρύχος
vont, sacriléges, dépouiller les caveaux ιερόσυλος συλαγωγών τους τάφους
(239)
(7/2/1890-50ε) [Παρήχηση του φθόγγου
[s], η οποία επιτείνει την ανατριχιαστική
χροιά της περιγραφής].
d’un ton plus brusque (244)
με πλέον απότομον τόνον (9/2/1890-52β)
[Παρήχηση των φθόγγων [p], [t] και
ομοιοτέλευτο].
la rondeur exquise (248)
τορνευτήν στρογγυλότητα (10/2/189053α) [Παρήχηση των φθόγγων [t], [r]].
sur la rampe de l’escalier (254)
επί της κιγκλίδος της κλίμακος
(11/2/1890-54β) [Παρήχηση των
φθόγγων [k], [l]].
le visage tourné vers la fenêtre (254)
με το πρόσωπον προς το παράθυρον
εστραμμένον (11/2/1890-54β)
[Παρήχηση των φθόγγων [p], [r]. Επίσης,
η αντιστροφή της σειράς των λέξεων
«tourné vers la fenêtre» / «προς το
παράθυρον εστραμμένον» ρυθμοποιεί τη
φράση].
debout devant la porte (254) [Παρήχηση ορθόν προ της θύρας (11/2/1890-54β)
της συλλαβής «de-»].
[Παρήχηση των φθόγγων [r], [θ]].
πελιδνός και περίλυπος (11/2/1890-54β)
[Παρήχηση της συλλαβής «πε-» και του
φθόγγου [l]].
l’amour qui console (255)
ο έρως ο παρήγορος (11/2/1890-54γ)
[Παρήχηση του φθόγγου [r]].
d’une misanthropie doublée de douceur μισανθρωπίας τινός μεμιγμένης μετά
(266)
μειλιχιότητος (13/2/1890-56δ) [Πρήχηση
του φθόγγου [m]].
en délicat, le tendre loisir (268)
αβρῴ τῳ τρόπῳ την τρυφεράν
αφροντισίαν (14/2/1890-57β) [Παρήχηση
των φθόγγων [t], [r]].
sanglot plein de colère (271)
οργίλου λυγμού (14/2/1890-57ε)
[Παρήχηση του φθόγγου [l]]
une joie fauve (273)
αγρίαν χαράν (16/2/1890-58β)
[Παρήχηση των φθόγγων [a], [r]].
ces dernières paroles de cette terrible τας τελευταίας ταύτας λέξεις της
femme (275)
τρομεράς ταύτης γυναικός (16/2/189058δ) [Παρήχηση των φθόγγων [t], [f],
[a]].
un certain brouhaha (300)
θόρυβος και συνεχής θρους (23/2/189063ε) [Παρήχηση των φθόγγων [θ], [s],
έτσι ώστε να διατηρηθεί το ακουστικό
αποτέλεσμα της ηχομιμητικής λέξης
livide et désolé (254)
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«brouhaha»].
plein d’un suprême mépris (310)
Το πλήρες υπερτάτης περιφρονήσεως
[Παρήχηση των φθόγγων [p], [r], [m]].
(25/2/1890-65ε) [Παρήχηση των
φθόγγων [p], [r]].
C’était une harmonie lente, pénétrante,
Ήτο αρμονία βραδεία, βραδέως
exquise (326)
εισδύουσα, αβρά (1/3/1890-69β)
Cette crainte cruelle qui agitait Ο σκληρός ούτος φόβος όστις
affreusement (327) [Παρήχηση των συνετάραττε φρικωδώς (1/3/1890-69γ)
φθόγγων [k], [r]].
[Παρήχηση των φθόγγων [r], [f]].
όστις θέλει να πίνῃ και πάλιν και πάντοτε
(2/3/1890-70ε) [Παρήχηση του [p]].
avec un nasillement de mirliton (336) [= με ένα μινυρισμόν πτηνού (4/3/1890-71δ)
με τον ένρινο ήχο φλογέρας]
[Η μετάφραση δεν είναι πιστή, ωστόσο,
μέσω της παρήχησης του ένρινου [n],
διατηρείται το ηχητικό αποτέλεσμα].
Un lustre […] pendait avec ses cristaux
Κρυστάλλινος πολυέλαιος απέστιλβε
scintillants (339)
κρεμάμενος (5/3/1890-72β) [Παρήχηση
του [l]].
d’un ton brusque et effrayant (348)
αποτόμῳ και τρομερῴ τῳ τόνῳ
(6/3/1890-73ε) [Παρήχηση του [t] και
ομοιοτέλευτο].
plus émouvante et plus terrible que
εκπαθεστέρα και τρομεροτέρα υπέρ
jamais comédienne n’ait été (348)
πάσαν τραγωδόν (6/3/1890-73ε)
[Παρήχηση του [r] και του [t]].
une sorte de terreur muette, tomber sous
είδος αφώνου τρόμου, πίπτον υπό το
la feuillée des grands arbres aux troncs
φύλλωμα των μεγάλων δένδρων με τα
violacés, enserrés de lierre (393)
στελέχη τα υπόφαια, εφ’ ων περιεπλέκετο
ο κισσός (16/3/1890-83β) [Παρήχηση του
[f]].
sur la parade (397)
επί της αμέμπτου αμυντικότητος
(18/3/1890-84α) [Παρήχηση του [m]].
Des éclairs d’un bleu effrayant flambaient Αστραπαί τρομακτικής γλαυκότητος
(399) [Παρήχηση του [f]].
εφλογοβόλουν (18/3/1890-84γ)
[Παρήχηση των [t], [r], [f]].
ce qui faisait battre (408)
υπό ποίων παλμών έπαλλε (21/3/189086β) [Παρήχηση των [p], [l]].
qui veut boire encore et toujours (333)

Άλλες περιπτώσεις σχημάτων λόγου και ρυθμού
Au point de vue physique et au point de Σωματικώς τε και ηθικώς (1/1890-16β)
vue moral (79)
[Πυκνή και έρρυθμη φράση].
Reynière laissa échapper une sorte de cri ο Ρενιέρ αφήκε είδος πεπνιγμένης
soudain étouffé, que le médecin prit pour κραυγής, ην ο ιατρός εξέλαβεν ως εξ
de la souffrance. (84)
αιφνιδίου πόνου. (2/1/1890-17β) [Σχήμα
υπαλλαγής: το επίθετο «αιφνίδιος» /
«soudain» κανονικά προσδιορίζει την
«κραυγή» / «cri», ενώ, στη μετάφραση,
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αποδίδεται στον «πόνο» / «souffrance»].
ατενώς και εν συγκινήσει (2/1/1890-17γ)
[Σχήμα εν δια δυοίν].
τον τόσον ήπιον και ρεμβώδη και
αρρενωπόν (4/2/1890-48γ) [Το ασύνδετο
του πρωτοτύπου γίνεται πολυσύνδετο
στη μετάφραση].
επικόν τι και εξηρμένον (6/2/1890-49α)
[Έρρυθμη φράση].
τα θωρηκτά και περίφρακτα (6/2/189049β) [Το ασύνδετο μετατρέπεται σε
παρατακτική σύνδεση].
υπό πόνου και οργής (20/2/1890-60α)
[Σχήμα εν δια δυοίν].
μελαγχολικώς και μετ’ οίκτου
(24/2/1890-64β) [Πυκνή και έρρυθμη
φράση].
Ωχρά ως νεκρά (26/2/1890-66δ)
[Ομοιοτέλευτο]
μετ’ οργής και ειρωνείας (28/2/1890-68γ)
[Σχήμα εν δια δυοίν].

avec une fixité émue (85)
si doux, si rêveur, si mâle (227)

une altière poésie (230)
blindés, cuirassés (231)

de douleur irritée (282)
avec l’accent poignant de la pitié (302)

Pâle comme une morte (313)
avec une ironique colère (321)

Et hardiment, impérativement (346)

avec des sanglots, des larmes, des cris,
des mouvements (348)
Exaltée, éperdue, cherchant du regard le
regard de Reynière, qu’elle ne rencontrait
pas (350)
si ardente, si navrée et si fervente à la fois
(355)
avec des dédicaces tracées (375)
qui faisaient là l’effet de notes irritantes
et fausses (376)

Τολμηρώς δε και επιτακτικώς (6/3/189073γ) [Το ασύνδετο μετατρέπεται σε
παρατακτική σύνδεση].
μετά λυγμών και δακρύων, μετά κραυγών
και κινημάτων (6/3/1890-73ε) [Το
ασύνδετο γίνεται πολυσύνδετο].
Εξημμένη και παράφορος, ζητούσα δια
του βλέμματος το βλέμμα του Ρενιέρ και
μη ευρίσκουσα αυτό (7/3/1890-74γ) [Το
ασύνδετο γίνεται πολυσύνδετο].
θέρμης και σπαρακτικότητος, άμα
(8/3/1890-75δ) [Έρρυθμη φράση].
μετ’ επιγραφών και αφιερώσεων
(12/3/1890-79γ) [Σχήμα εν δια δυοίν].
παταγωδώς και διακένως ηχούσας
(12/3/1890-79δ) [Έρρυθμη φράση].

Γ) Πυκνομετοχία 42
pour aller au mari vivant (80)
des paroles qu’on n’entendait point (82)

μεταπίπτουσαι εις τον ζώντα σύζυγον
(1/1/1890-16γ)
λέξεις μη ακουομένας (1/1/1890-16ε)

Για τον όρο «πυκνομετοχία», βλ. Μ.Ζ. Κοπιδάκης, «Η πεποικιλμένη πρόζα του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη», στον τόμο: Θ. Νάκας (επιμ.), Ρητορικός Παπαδιαμάντης, Πατάκης, Αθήνα 2011, σ.
22 και Καρατσινίδου (2012), ό.π., σημ. 1, σσ. 109-110.
42
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qui donne dans la rue (91)

εις τους προσπελάζοντας αυτῴ.
(2/1/1890-17ε)
είδε εξαφανιζομένην (3/1/1890-18β)
παύοντος άμα του στροβίλου. (3/1/189018γ)
μη αμοιρούσης θελγήτρου αλλ’ ουδ’
ανησυχίας (3/1/890-18δ)
υπό την εντύπωσιν λήξαντος ονείρου
(3/1/1890-18δ)
το βλέπον προς την οδόν (3/1/1890-18δ)

des gens qui refuseraient (91)

άνθρωποι αρνούμενοι (3/1/1890-18ε)

que des mots qu’elle étouffait (227)

ειμή πεπνιγμένας λέξεις (4/2/1890-48γ)

lorsqu’elle apprit cela (228)

άμα μαθούσα τούτο (4/2/1890-48δ)

et se laissait si bien aller à les conter
(230)
semblait […] tomber (230)

και παρασυρόμενος τας διηγείτο τόσον
καλώς (4/2/1890-48ε)
εφαίνετο […] πίπτουσαν (6/2/1890-49α)

à ceux qui l’approchaient (86)
vit disparaître (88)
même temps que finissait la valse. (89)
qui n’était ni sans charme ni sans
inquiétude (90)
sous l’impression d’une fin de rêve (90)

ταξιδεύοντες μετά τον γάμον (6/2/189049γ)
il sentait le calme souverain […] rentrer ῃσθάνετο την υπερτέραν γαλήνην […]
[…] pénétrer […] et mettre (238)
επανερχομένην […] εισδύουσαν […] και
αναβιβάζουσαν (7/2/1890-50δ)
qui n’admettent point (238)
μη επιδεχόμενα (7/2/1890-50ε)
en voyage de noce (232)

dépouiller (239)
en sentant […] battre […] revivre (239)
avec un triste sourire (239)

συλαγωγών (7/2/1890-50ε)
ακούων […] πάλλουσαν […] αναβιούσαν
(8/2/1890-51α)
μειδιώσα θλιβερώς (8/2/1890-51α)

quelque chose qui lui échappait (245)

πάσης στοργής συνεπαγομένης ευτυχίαν
(8/2/1890-51β)
του συζύγου παλαίοντος […] της
αγαπώσης συζύγου (8/2/1890-51β)
αντικείμενά τινα παρέχοντα (8/2/189051δ)
του καλύπτοντος τον νεκρόν σουδαρίου
(8/2/1890-51ε)
τι το διαφεύγον αυτόν (9/2/1890-52β)

une expression qui voulait dire (245)

έκφρασις σημαίνουσα (9/2/1890-52β)

en allant prendre (249)

ελθών […] και λαβών (10/2/1890-53β)

Il sentit […] larmes lui monter (250)

ῌσθάνθη […] δάκρυα ανερχόμενα
(10/2/1890-53γ)

toute affection qui fût le bonheur (240)
l’époux qui lutte […] l’épouse qui aime
(240)
quelques objets qui donnaient (242)
du drap qui recouvre un mort (243)

55

Le marquis eut réellement peur de le voir Ο μαρκήσιος εφοβήθη πράγματι μη τον
tomber (251)
ίδῃ πίπτοντα (10/2/1890-53γ)
de celle qui n’était plus (253)

της τεθνεώσης (10/2/1890-53ε)

Αισθανθείς στροβιλίζοντα τα αντικείμενα
(11/2/1890-54β)
cet homme pâle que soutenaient (254)
τον άνθρωπον τούτον ωχρόν,
υποβασταζόμενον (11/2/1890-54β)
qui eût frappé (254)
ο πλήξας (11/2/1890-54β)
qui s’envolait (265)
αφιπταμένην (13/2/1890-56γ)
dit Monteclair, dont le visage devint un είπεν ερυθριάσας ολίγον ο Μοντεκλαίρ
peu rouge (267)
(14/2/1890-57α)
Sentant tourbillonner les objets (254)

ατενώς εμβλέπουσα τον Μοντεκλαίρ
(16/2/1890-58α)
qui paraissait ne point se soucier (281)
όστις εφαίνετο αμεριμνών (19/2/189059ε)
des mots semblaient luire […] et εφαίνοντο λέξεις στίλβουσαι […] και
tourbillonner (285)
στροβιλιζόμεναι (20/2/1890-60ε)
l’oeil sur les yeux de Monteclair (272)

υπό της Ερριέττης, επιδαψιλευούσης
αυτῄ μυρίας φιλοστόργους μερίμνας και
οδηγούσης αυτήν ως παιδίον (21/2/189061β)
qui relevait (288)
το εξαίρον (21/2/1890-61γ)
lorsqu’elle vit Albéric, essouffler, άμα είδε τον Αλβερίκον, ασθμαίνοντα,
accourir […] en hochant (318)
τρέχοντα […] σείοντα (27/2/1890-67γ)
tandis qu’Henriette, avec sa bonté active,
lui prodiguait mille soins et guidait
comme un enfant (288)

des nuages […] qui flottaient (323)

νέφη […] επιπολάζοντα (28/2/1890-68δ)

et dont les bordures d’or prenaient des και με τα επίχρυσα πλαίσια
reflets de cuivre (323)
ερυθραινόμενα (28/2/1890-68ε)
et, regardant machinalement danser la και βλέπων μηχανικώς ορχούμενον το
lumière (333)
φως (2/3/1890-70δ)
de voir se ranimer (407)

να ίδῃ ζωοποιούμενον (21/3/1890-86α)

ses lèvres sèches (419)

αυχμώντα τα χείλη (25/3/1890-89γ)

qui l’écrivait tout à coup interrompue η γράψασα αιφνιδίως διακοπείσα
(419)
(25/3/1890-89γ)
Δ) Μονολεκτικότητα
Vous ne l’avez pas beaucoup connue (83)

Δεν την επολυγνωρίσατε (2/1/1890-17β)
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avait deviné […] un ennemi de tout ce
qu’il aimait (266)
les sourcils froncés (270)
faire un jeu de mots qui eût été une
insulte (271)

εμάντευσε […] εχθρόν παντός ου αυτός
ήτο φίλος (13/2/1890-56δ)
σύνοφρυς (14/2/1890-57γ)
εν διφορουμένῃ εννοίᾳ υβριστικώς
(14/2/1890-57δ)

si quelqu’un, par hasard, n’était pas aux
écoutes (272)
marchait devant (282)
sans fond (285)
avec sa bonté active (288)

μη τις ωτακουστής (14/2/1890-57ε)

sans bruit (304)
difficiles à analyser (304)

αψοφητεί (24/2/1890-64γ)
δυσεξερευνήτων (24/2/1890-64γ)

“Le monde est hors de ses gonds!” (336)

«Ο κόσμος εξεστροφιγγίσθη!» (4/3/189071γ)
κυνοπρεπώς (8/3/1890-75β)
να μη τα πολυπιστεύωμεν (10/3/189077δ)
τίποτε προς ζωάρκειαν αυτού (11/3/189078ε)
ημιδαμασκηνήν (16/3/1890-83γ)

comme il eût voulu (354)
à n’y ajouter foi qu’à demi (367)
rien de ce qui peut le faire vivre (372)
damasquinée jusqu’à moitié (394)
ne put s’empecher (395)
avec des yeux où il y avait des larmes
(424)

προεπορεύετο (20/2/1890-60α)
απύθμενον (20/2/1890-60ε)
φιλοστόργους (21/2/1890-61β)

άκων (16/3/1890-83δ)
με ένδακρυ όμμα (26/3/1890-91δ)

Ε) Αμετάφραστες λέξεις, ηχομιμητικές λέξεις, διατήρηση σημαίνοντος και
σημαινομένου
quatre vieilles misses anglaises (233)

τέσσαρας Αγγλίδας μις (6/2/1890-49δ)

quelque garçon (242)
Κανέν γκαρσόν (8/2/1890-51δ)
Elle n’ aime pas l’ amiral. Tarare ban Δεν αγαπᾴ τον ναύρχον. Ταράρ-μπανban! Elle pourra l’ aimer. (264)
μπαν! Θα τον αγαπήσῃ. (13/2/1890-56β)
Pas le moindre chic! (268) + Or le chic, χωρίς σικ! (14/2/1890-57α) + Και το σικ,
[…] le chic, c’est la France! (268) + par […] το σικ είναι η Γαλλία! (14/2/1890“chic” (375)
57α) + από «σικ» (12/3/1890-79δ)
les: “Je m’en moquistes” (269) το κόμμα των Μυκτηριστών (14/2/1890[Moquistes < moquer = κορο
ïδεύω,
57β) [Μυκτηριστής = ο χλευάζων, ο
εμπαίζω].
εμπαίζων, ο περιγελών. Μεταξύ της
ελληνικής και της γαλλικής λέξης,
παρατηρείται ηχητική ομοιότητα.
Μετάφραση κατά το σημαίνον και το
σημαίνομενο].
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Seulement […] vous n’êtes pas un devin Μόνον […] δεν είσαι μάντις […], my
[…], my dear! (275)
dear! (16/2/1890-58γ)
je serai sénatrice! –Ou sénateuse, dit θα γείνω γερουσιαστίνα! –Ή συγκλητική,
Albéric. (296)
είπεν ο Αλβερίκος. (22/2/1890-61ε)
[Πρόκειται για λογοπαίγνιο, το οποίο
βασίζεται στον τρόπο σχηματισμού του
θηλυκού. Ελλείψει άλλου τρόπου, ο
Παπαδιαμάντης αποδίδει το λογοπαίγνιο
με τη χρήση δύο διαφορετικών αλλά
ταυτόσημων λέξεων].
Addio! (305)
Addio! (24/2/1890-64ε)
avec un grondement sourd (308)
μεθ’ υποκώφου γρυσμού (25/2/1890-65γ)
[Απόδοση της ηχομιμητικής λέξης
«grondement», μέσω μιας αντίστοιχης
ελληνικής ηχομιμητικής λέξης. Μάλιστα,
οι λέξεις «grondement» και «γρυσμού»
μοιάζουν ηχητικά. Επομένως, εδώ,
μεταφράζεται τόσο το σημαίνον, όσο και
το σημαινόμενο].
C’ est une douche (332)
Είνε ένα ντους (2/3/1890-70δ)
Merci du compliment! (332)
N-i-ni, c’est fini! (336)
Entendez donc ce drelin, drelin (338)
Si la première lettre que je rencontre dans
ce billet est un o, se dit-elle, c’est que je
dois en finir tout de suite. Si c’est un n,
c’est qu’il faut attendre (357) [Δεν
καθίσταται αμέσως σαφές με ποιες λέξεις
σχετίζονται τα o, n. Προφανώς, πρόκειται
για τα αρχικά γράμματα των λέξεων
«oui» και «non», οι οποίες αναφέρονται
πλαγιασμένες, παρακάτω].
e finita la musica (373)

gentleman (391)
Être drôle, that is the question! (391)
et les sifflements stridents (398)

de sourds bruissements (398)

Ευχαριστώ διά το κομπλιμέντο.
(2/3/1890-70δ)
Νε-ι-νι, σ’ ε φινί. (4/3/1890-71γ)
Ακούσατε δε αυτό το νταν, νταν, ντον!
(4/3/1890-71ε)
Εάν το πρώτον γράμμα το οποίον θα
εύρω εις την επιστολήν ταύτην είνε ν,
είπε, σημαίνει ότι οφείλω να τελειώνω
αμέσως· Εάν είνε μ, σημαίνει ότι πρέπει
να μη βιασθώ, αλλά να περιμένω
(8/3/1890-75ε) [Στη μετάφραση, είναι πιο
σαφής ο συσχετισμός των γραμμάτων ν,μ
με τις λέξεις «να» και «μη»].
finito le musica (12/3/1890-79α)
[Πιθανώς, τυπογραφικό λάθος, αντί finita
la musica.]
τζέντλεμαν (15/3/1890-82ε)
Να είνέ τις αστείος that is the question!
(15/3/1890-82ε)
τους οξείς συριγμούς (18/3/1890-84β)
[Μετάφραση σημαίνοντος και
σημαινομένου, καθώς διατηρείται και το
ακουστικό αποτέλεσμα της φράσης].
τους υποκώφους θρους (18/3/1890-84β)
[Μετάφραση σημαίνοντος και
σημαινομένου καθώς διατηρείται και το
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ηχητικό αποτέλεσμα].
ΣΤ) Register
un vieux gabier (3) [Μιλάει ο ναύαρχος
Ρενιέρ, απευθυνόμενος στον υφιστάμενό
του ναύτη Γωτιέ].
si vous croyez (3)
de manquer nos alouettes (4)

ένας γερο-ξιφιός (17/12/1889-1δ)

la poste (12)
comme ça (12)
pressé (12)
il y a du poudrin dans l’air (19)
monsieur Jules (37)
Un coup de revolver vaut encore mieux
que cent milles piqûres d’épingle. (80)
avec vos doigts de fée (81)
nature, natura naturans! (86) [natura
naturans = η φύση ενεργεί, όπως εκείνη
νομίζει].
“Voilà cependant un homme qui pourrait
me donner un fameux coup d’épaule!”
(87) [coup d’épaule = στήριξη, βοήθεια].
Bon Dieu! (89)
À la bonne heure (89, 262)
femelles (95)
qui vous tordent (95)
toutes petits (95)
mon vieux Gauthier (95)
ah! dame! (96)
que diable fait-il là (97)
le scélerat (98)
s’inquiètent (100)
des crabes sur la plague, quoi! (100)
coquille (100)
le pulletin vinancier (114) [Αντί:
«bulletin financier». Μιλά ο μη Γάλλος
Σίχελ Όππερμαν].

θάρρεψες τάχα (17/13/1889-1δ)
να μη ματιάζῃ καλά τα μικροπούλια
μας (17/12/1889-1[2]α)
την πόστα (18/12/1889-2δ)
έτσι δα (18/12/1889-2δ)
κατεπείγο (18/12/1889-2δ)
μπαρούτι μυρίζει εις όλα αυτά
(20/12/1889-4α)
κυρ-Γιούλη (23/12/1889-7δ)
Μια πιστολιά αξίζει και πάλιν καλλίτερον
από εκατόν χιλιάδες καρφοβελονιαίς.
(1/1/1890-16δ)
με τους ωραίους λεπτούς δακτύλους σας
(1/1/1890-16δ)
ω φύσις, o Natura! (2/1/1890-17δ) [Ο
Παπαδιαμάντης παραλείπει την έκφραση,
ωστόσο, αφήνει να διαφανεί ο
επιστημονισμός του γιατρού, μέσω της
διατήρησης του λατινικού «natura»].
«Να τῳ όντι ένας ο οποίος ημπορεί να
είναι καλός Χαμοθεός δι’ εμέ!»
(2/1/1890-17ε) [Χαμοθεός = ο οιονεί
επίγειος θεός, ο ισχυρός προστάτης].
Θεέ μου! (3/1/1890-18γ)
Αγαθή τύχη (3/1/1890-18γ) + ώρα καλή!
(12/2/1890-55δ)
παλιογυναίκες (5/1/1890-19δ)
είναι ικανές να κλώσουν και να γνέσουν
έτσι (5/1/1890-19δ)
μικραίς-μικραίς (5/1/1890-19δ)
γέρο-Γωτιέ μου (5/1/1890-19δ)
α! μαθές! (5/1/1890-19ε)
τι διάβολο κάμνει εκεί (5/1/1890-19ε)
τον κανάγια (6/1/1890-20β)
να δίδουν σολδί (6/1/1890-20δ)
σαν τις καραβίδες στην ξέρα, μπα!
(6/1/1890-20δ)
θαλάμια (6/1/1890-20δ)
το ντέλτιον χρηματιστικόν (10/1/189023γ)
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τον γερο-Οράτιον (10/1/1890-23γ)
Πολύ σπουνταία (10/1/1890-23δ)

le vieil Horace (114)
Très-indéressant (114) [Αντί: «très
intéressant». Μιλά ο Σίχελ Όππερμαν].
bonsoir! (118)
pacotille (138)
archimiste (156)

καλαίς αντάμωσες! (11/1/1890-24β)
μπακοτίλλιαις (15/1/1890-28δ)
αρχημιστού (19/1/1890-32γ) [Από τη
μαγείρισσα που δεν κατανοεί τις
δύσκολες λέξεις και τις αποδίδει με
ομόηχές τους]
παρ’ δαιμόνιο (19/1/1890-32γ) [Μιλά η
μαγείρισσα]
ο αέρας να με πάρῃ ορθόν (22/1/189035γ)
ο μπάρμπα Βλιχάς (26/1/1890-39γ)
απετουνιαίς (26/1/1890-39γ)
γκρινιάτσα (26/1/1890-39γ)
σκύφτω (26/1/1890-39γ)
το λοιπόν (26/1/1890-39γ)
σπετσιέρηδες (26/1/1890-39δ)
μαθές! (26/1/1890-39δ)
το τίποτε μας πήγε στα έξοδα της
ταφής (26/1/1890-39δ)
αλλά να μοιράσῃ κανείς το τίποτέ του
(26/1/1890-39δ)
είχε τον τρόπο του, Θεός σχωρέσ' τον
(26/1/1890-39δ)
μας ελιμάριζε τ' αυτιά (1/2/1890-46δ)

pendez mon homme (159)
le vent debout m’emporte! (170)
le père Blicard (189)
coup d’épervier (189)
goujons (189)
je me penche (189)
eh ben (189)
pharmaciens (190)
dame! (190)
les économies faites ont passé ou en frais
d’enterrement (190)
mais partager quelque chose (190)
il était maraîcher et à son aise (190)

nous entrait dans l’oreille comme une
vrille (218)
des chansons à porter le diable en terre τραγούδια ικανά να φέρουν τον
(218)
διάβολον εις κατάνυξιν (1/2/1890-46δ)
Une tache de mûre s’enlève avec une
autre mûre, comme disait le Catalan.
(229) [Η ισπανική έκφραση έχει ως εξής:
«la mancha de una mora, con otra verde
se quita». Δεν αποδίδεται σε κάποιον
διάσημο
Καταλανό.
Ίσως,
εδώ,
δηλώνονται συνεκδοχικά όλοι οι
Καταλανοί].

L’ un diavolo caccia l’ altro, όπως λέγουν
οι Ιταλοί. (4/2/1890-48ε) [Ο
Παπαδιαμάντης αποδίδει τη,
μεταφρασμένη στα γαλλικά, παροιμία,
μέσω της αντίστοιχης ιταλικής,
προσθέτοντας τη φράση «όπως λέγουν οι
Ιταλοί». Το νόημα παραμένει το ίδιο:
ένας έρωτας ξεπερνιέται με έναν άλλο].

je vous fais l’effet […] de Jérémie avec σας φαίνομαι ως Ιερεμίας τις με τους
mes hélas (231)
ταλανισμούς μου (6/2/1890-49β)
- L’affaire est en bon chemin! (231)

- Η δουλειά πάει καλά! (6/2/1890-49β)

Tu as bon pied bon oeil (232)

Είσαι όλος εύρωστος (6/2/1890-49γ)

J’ai battu en retraite (233)

Ωπισθοχώρησα (6/2/1890-49δ)
[Διατήρηση ορολογίας μάχης,
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n’ayant sous la main (233)

προκειμένου να μη χαθεί στη μετάφραση,
η κωμική χροιά του πρωτοτύπου].
μη έχων πρόχειρον (6/2/1890-49δ)

que le diable soit de moi! (234)

ο διάβολος να με πάρῃ! (6/2/1890-49ε)

à la portée de la main (240)
qu’il brûla, comme on dit (241)
sans dire un mot (243)

πρόχειρα (8/2/1890-51β)
την οποίαν διέτρεξε πεταχτά (8/2/189051γ)
χωρίς να είπῃ γρυ (8/2/1890-51ε)

“tempête sous un crâne” (253)

«υπό κρανίον θύελλα» (11/2/1890-54α)

Λόγον [sic] τιμής (11/2/1890-54δ)
Και ας ομιλήσωμεν σπουδαίως
(11/2/1890-54δ) [Ο μεταφραστής
αποδίδει το σημαινόμενο, δηλαδή, την
προτροπή για σοβαρή συζήτηση, χωρίς
να μεταφράζει με κάποια ισοδύναμη
ελληνική έκφραση].
qui ont le bras long, feront voter pour lui όσοι έχουν ψήφους, θα τον συνδράμουν
(267)
(13/2/1890-56ε)
on en aura raison! (267)
θα τον ρίψωμεν κάτω! (13/2/1890-56ε)
Parole (256)
Et branle-bas de combat! (257)
[Πρόκειται για ναυτική διαταγή περί
ετοιμότητας
ενώπιον
επικείμενης
ναυμαχίας.
Εδώ,
χρησιμοποιείται
μεταφορικά].

au bas mot (267)
Et cela fait, battez-moi comme plâtre ce
Sangrado picard, le docteur Herpin. (268)
[Battre comme plâtre = χτυπώ με βία.
Sangrado = κομπογιαννίτης γιατρός από
τον Gil Blas, του Lesage].

une vingtaine (269)
Allons donc! (269)
Quel diable! (269) + pardieu! (379)
entre amis on accepte tout (273)

το ολιγότερον (13/2/1890-56ε)
Και αφού γείνῃ τούτο, βαλ’ του ρίγανη,
αυτού του παληοαλμπάνη του Ερπέν!
(14/2/1890-57α) [Ιδιωματικός λόγος.
Μιλά ο Ρογγέρ, πολιτικός υποστηρικτής
του Μοντεκλαίρ. H φράση «βαλ’ του
ρίγανη» δηλώνει το ανεπανόρθωτο κακό,
την αδιαφορία, την υποτίμηση. Αλμπάνης
= αδέξιος, άπειρος. Ο Παπαδιαμάντης
φαίνεται να γνωρίζει τον Sangrado ή την
παροιμιακή σημασία που έχει λάβει το
όνομα αυτό].
εικοσάδα τινά (14/2/1890-57γ)
Έλα δα! (14/2/1890-57γ)
Τι διάβολο! (14/2/1890-57γ) + τι
διάβολο! (13/3/1890-80β)
φίλος δια φίλου σώζεται (16/2/1890-58β)

une chance de pendue (273) [Η μετοχή τύχην κρεμανταλούς (16/2/1890-58β)
«pendu»
(<pendre
=
κρεμώ) [Πιθανώς, ο Παπαδιαμάντης
χρησιμοποιείται για κάποιον που είναι χρησιμοποιεί τη λέξη «κρεμανταλού»,
τυχερός στα παιχνίδια].
επειδή προέρχεται από το ρ. «κρεμώ» κι
έχει μια λαïκή και παιγνιώδη φόρτιση.
Επίσης, κρεμανταλάς = αδέξιος, άπειρος,
άρα εδώ, υπονοείται και η «τύχη του
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πρωτάρη»].
Ah! Voilà les belles idées que vous vous Α! ιδού τι λαμπραί ιδέαι σου
mettez en tête! (274)
καρφώνονται εις το κεφάλι! (16/2/189058γ)
Oui, parbleu! (275)
Ναι, εις την πίστιν μου (16/2/1890-58γ)

Vous me débitez des folies! (277)

ως ελεημοσύνη φιλαργύρου (16/2/189058δ)
μελετούν να κόψουν τας ημέρας μου
(16/2/1890-58ε)
Μου πωλείς ανοησίαις! (19/2/1890-59α)

en chiens de finance ou de faïence (280)

σαν σκύλος με τη γάτα (19/2/1890-59δ)

Ne ris pas, je joue pas les bénisseurs!
(280) [Bénisseur = κωμικός τύπος, είδος
κόλακα].
Mais je vois que t’as pas encore trouvé le
joint! (280) [Trouver le joint = βρίσκω
τρόπο να επιλύσω ένα πρόβλημα, βρίσκω
την άκρη].
paresseux que vous êtes! (291)

Μη γελᾴς, δεν χωρατεύω (19/2/189059δ)

comme le pis-aller d’une aumône (276)
qu’on en veut à mes jours (276)

Αλλά βλέπω ότι δεν σου ήλθεν ακόμη η
όρεξις (19/2/1890-59δ)
μα, καϋμένε τεμπέλη! (21/2/1890-61ε)

Mais vous savez qu’il est bête comme un Αλλ’ ηξεύρετε ότι είναι μια γκαβόχηνα,
dindon et à demi aveugle, le gros baron? κουτός και στραβός, αυτός ο βαρώνος
(291)
(21/2/1890-61ε)
Ça vaut toujours mieux que les coups de Πάλιν καλλίτερα είνε από μερικαίς
canif (291) [Coups de canif = χτυπήματα ξυλιαίς (21/2/1890-61ε)
με σουγιά].

Et cette poignée de gens (294)

Γνωρίζω εγώ την κοινωνίαν (22/2/189061γ)
Και αυτοί οι ολίγιστοι (22/2/1890-61γ)

Vous êtes un grand toqué (295)

Είσαι ξεμυαλισμένος (22/2/1890-61δ)

Je connais mes auteurs (294)

La peste soit de cette grosse bombe! Πανούκλα να την κόψῃ! (22/2/1890-61δ)
(295)
Fi! l’ horreur! (296)
comme on jouerait à la raquette (310)

Άπαγε! (23/2/1890-63α)
όπως παίζουν το τόπι (25/2/1890-65ε)

si vous me poussiez à bout! (310)

αν με παρασφλομώσῃς! (25/2/1890-65ε)

de me parler entre cuir et chair (310)

να μοι ομιλῄς στόμα με στόμα
(25/2/1890-65ε)
να με κάμῃς να φρυάξω (26/2/1890-66α)

de me pousser à bout (311)
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voilà M. de Salviac qui a une jolie affaire ο κ. Σαλβιάκ ηύρε τον διάβολόν του
sur les bras (318)
(27/2/1890-67δ)
comme un pandour (318) [Pandours = ως λυκάνθρωπος (27/2/1890-67δ)
τάγμα στρατιωτών από το χωριό Pandur
της Ουγγαρίας. Μεταφορικά, η λέξη
δηλώνει τον άγριο και βάναυσο
άνθρωπο].
όταν εξήταζε την καρδίαν του
(28/2/1890-68α)
On ferait, au besoin, un service à la και δώσῃ αφορμήν πομφολυγώδους
presse (321) [= Θα έκανε, στην ανάγκη, ρεκλάμας εις τον τύπον (28/2/1890-68β)
τη θητεία της στον τύπο].
lorsqu’il descendait en lui-même (320)

pour se donner une contenance (323) [Se δια να περνᾴ η ώρα (28/2/1890-68δ)
donner une contenance = προσπαθώ να
κρύψω την αμηχανία μου, να διατηρήσω
την ψυχραιμία μου].
on ne donne plus dans ces godants. (334) Εις τους έξυπνους δεν έχουν πλέον
[= δεν περνούν εδώ οι φλυαρίες].
πέρασιν. (4/3/1890-71α)
il y va de sa larme de confiance (334)
και χύνει δάκρυα «επί καλῄ τῃ πίστει»
(4/3/1890-71β)
mais j’assiste, non sans crève-coeur, à αλλά μου πονεί να βλέπω […] να
l’éroulement (336)
καταστρέφονται (4/3/1890-71γ)
si tu avais vraiment le sacré chien? (336) αν είχες πράγματι το μυστικόν της
τέχνης; (4/3/1890-71γ)
et je ne fais point un coup de tête (341)
και δεν κάμνω κακοκεφαλιάν (5/3/189072γ)
Il m’avait fait la cour (349)
Μου είχε πωλήσει αισθήματα (7/3/189074α)
Pile ou face (357)
Κορώνα ή γράμματα (8/3/1890-75ε)
Quoique menant grand train (363)
Αν και ζῃ με μεγάλην επίδειξιν και
θόρυβον (9/2/1890-76ε)
au fond de l’ombre (370)
σκοτεινώς και υπούλως (11/3/1890-78γ)
dans cet eldorado (372) [Eldorado = εις τον κήπον εκείνον (11/3/1890-78ε)
μυθική και ιδεώδης πόλη, κατ’ επέκταση,
ο παράδεισος, ο κήπος της Εδέμ].
tirant l’oeil (375)

«διά να κτυπᾴ στο μάτι» (12/3/1890-79γ)

sur-le-champ (377)

αμέσως (12/3/1890-79ε)

tombaient, comme on dit, de leur haut ήλθον εις αμηχανίαν (13/3/1890-80δ)
(381)
mon amiral (386)
αρμιράλιε μου! (14/3/1890-81ε)
Tonnerre-à-la-voile, que vous êtes bon et Αστραπή ʼστο πανί! Τι καλός που είσαι
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και δίκαιος και όλα! (14/3/1890-81ε) + Τι
κουταμάρα, σκυλοαστραπή! (14/3/189081ε) + αστραπή ʼστο άλμπουρο!
(14/3/1890-81ε) + Φωτιά ʼστο πανί!
(20/3/1890-85ε) + μασσών μεταξύ των
οδόντων του αστραπαίς και
σκυλοβρονταίς (25/3/1890-89β)
que ça me tortillerait le coeur davantage κάτι τι που να μου δώσῃ μεγαλειτέραν
et plus gaiement (386)
χαράν (14/3/1890-81ε)
Mes vieux (386)
Οι γέροι μου (14/3/1890-81ε)
Fini! (386)
καλαίς αντάμωσες! (14/31890-81ε)
Et moi-même je suis une vieille bête Κ’ εγώ ο ίδιος είμαι ένα γέρικο
(386)
καραβόσκυλο (14/3/1890-81ε)
Et pourtant je me sens tout petit (386)
Και όμως μου φαίνεται σαν να είμαι
δεκαοχτώ χρονών (14/3/1890-81ε)
par exemple! (387) [Επιφωνηματική νάχω καλήν ψυχή! (14/3/1890-81ε)
φράση που δηλώνει την έκπληξη].
juste et tout! (386) + Quelle bêtise,
tonnerre de chien! (386) + tonnerre de
Brest (387) + Tonnerre à la voile! (407) +
en maugréant des tonnerre de Brest et des
tonnerre de chien (418)

votre chien de garde (387)

καραβόσκυλό σου (14/3/1890-81ε)

vrai de vrai (387)
Cré mille! (387)
ma carcasse (388)
sont de vieux routiers (389) [Έκφραση
για τον έμπειρο και επιτήδειο άνθρωπο].

αλήθεια της αλήθειας (14/3/1890-81ε)
Σκυλοβροντή! (15/3/1890-82α)
το τομάρι μου (15/3/1890-82β)
είνε του διαβόλου κάλτσαις (15/3/189082γ)

avait […] lâché net (391)

αφήσασα αυτόν εις τα κρύα του λουτρού
(15/3/1890-82δ)
και σε αφήνουν να περνᾴς ή να ποζάρῃς!
(15/3/1890-82ε)
όστις γελᾴ ως χάχας (15/3/1890-82ε)

on vous laisse passer ou poser (391)
qui rit comme un sot (392)

με ταις σαχλαμάραις που πωλεί
(15/3/1890-82ε)
a coupé l’herbe sous le pied et enlevé άρπαξε τη Βιόλα και του τα έβρασε του
Viola sous le nez du petit Mornay (392)
μικρού Μορναί (15/3/1890-82ε)
des sottises qu’il débite (392)

au vol (399)
εις τα πεταχτά (18/3/1890-84γ)
Le petit docteur avait décidément la Ο μικρός δόκτωρ έπασχεν εξ άπαντος
maladie du fauteuil à l’Institut (405)
ακαδημαΐτιδα νόσον (20/3/1890-85γ)
et que le docteur revenait à ses poulets
comme on revient à ses moutons (407)
[Revenir à ses moutons = επανέρχομαι
στο θέμα μου, μετά από κάποια
παρέκβαση].
avait quelque chose d’au delà (409)

και ο δόκτωρ ήρχισε μετά στοργής ν’
αναλογίζηται τα ορνίθια, τα οποία είχεν
αφήσει προσωρινώς (21/3/1890-86α)

tomba de toute sa hauteur (423)

έπεσε μακρύς πλατύς (26/3/1890-91γ)

είχέ τι το υπερκόσμιον (21/3/1890-86γ)
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εις την πίστην μου! (26/3/1890-91γ)

à la bonne heure! (423)

pût te damer le pion (423) [Η έκφραση ημπορούσε να σε υπερβῄ (26/3/1890προέρχεται από το σκάκι, ωστόσο, έχει 91γ)
και στα γαλλικά μεταφορική χρήση].
εντός ολίγου (26/3/1890-91δ)

un de ces quatre matins (424)

Μια μαζέττα, αυτός ο μουσικός!
(26/3/1890-91δ) [Η λέξη «μαζέττα»
απαντά στο λεξικό του Δημητράκου με
την ίδια σημασία που έχει και στα
γαλλικά].
μικρό και η τόσον άτονη (26/3/1890-91δ)
ευρύτερου

Une mazette, ce musicien! (424) [Mazette
=
το
μικρό,
ανίσχυρο
άλογο.
Μεταφορικά, ο αδέξιος και ανίκανος
άνθρωπος].
-une chiffre!- (424) [=
ασήμαντο
μέλος
ενός
συνόλου].

9. Μετάφραση ποίησης και έμμετρων στίχων
Faute de reculer, leur chute fut
commune:/
Toutes deux tombèrent dans l’eau./
-Cet accident n’est pas nouveau/
Dans le chemin de la fortune! (126)
[Από μύθο του La Fontaine].
Conduissez ou suivez une fureur si
belle;/
Revenez tout couvert du sang de l’infidèle!
(148)
Adieu, dans le maison d’où l’on ne
revient pas! (188)
[Στίχος του Chénier].
À Paris, à la Rochelle,/
Ah! sous les bois!/
Sous la feuille nouvelle,/
On a vu trois demoiselles,/
Ah! sous les bois!/
La plus jeune est la plus belle,/
Ah! sous les bois!/
Sa mèr’ la coiffe à la chandelle,/
Ah! sous les bois,/
Sous la feuille nouvelle!... (216-217)
Si je meurs, que l’on m’enterre,/
Ah! sous les bois!/
Sous la feuille nouvelle,/
Que l' on m' enterre dans mon

Αφού δεν παρεμέρισαν κ’ η μία και η
άλλη/
κ’ η δύο ʼπέσαν στο νερό,/
κ’ ευρήκαν θάνατο σκληρό/
σιμά ʼστο περιγιάλι. (13/1/1890-26α)
Κόρεσον την οργήν σου την αιμοδιψή·
βάψον τας χείρας εις το αίμα της εχθράς!
(17/1/1890-30ε) [Δεν αποδίδεται
έμμετρα].
Έχετε γειά, πού πάει κανείς και δεν
ξαναγυρίζει! (26/1/1890-39β)
ʼΣτο Παρίσι, ʼστη Ροχέλλη,/
Α! ψυχή μου, ʼστα δεντρά!/
Μια φορά ʼταν τρεις κοπέλλαις,/
Α ψυχή μου, ʼστα δεντρά!/
Την τρίτη τη μικρότερη/
κι απ’ όλαις ευμορφότερη,/
Η μάνα της την ένιβε,/
την χτένιζε, την έπλεκε,/
ψυχή μου, μια φορά!... (1/2/1890-46β)
Σαν πεθάνω να με θάψουν,/
από κάτ’ απ’ τα δενδρά!/
ας με βάλλουν ʼς το κρεββάτι,/
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coffre;/
Ah! sous les bois!/
Que le couvercle en soit de roses,/
Ah! sous les bois!/
Et ceux qui cueilleront ces roses,/
Ah! sous les bois!/
Ils prieront Dieu pour la belle,/
Ah! sous les bois!/
Sous la feuille nouvelle! (217)
Emmenons la bergère aux champs/
Où il y a de l’herbe tant! (217)
J’ai vu le dieu Bacchus sur sa roche
fertile…/
La faune au pied léger et la nymphe
docile/
Répétaient ses chansons. (219)
Évohé! Bacchus m’inspire!/
Évohé! Bacchus est roi! (219)
Nos amours sont sur l’eau/
Dans un bateau de verre!/
Le bateau s’est cassé,/
Nos amours sont par terre! (273)

Voyageur! voyageur! quelle est notre
folie?/
Qui sait combien de morts à chaque
heure on oublie,/
Des plus chers, des plus beaux?/
Qui peut savoir combien toute
douleur s’émousse/
Et combien sur la terre un jour d’herbe
qui pousse/
Efface de tombeaux?... (324)
[Victor Hugo, “À un voyageur”]
Et ding! ding! don!/
La panthère des Batignolles!/
Et ding! ding! don!/
Le léopard du Panthéon! (335)
Un beau soir à Trivoli,/
Tout en dansant un quadrille,/
Un homard, riche et poli,/

και το σκέπασμά μου νάνε/
όλο και τριαντάφυλλα/
από κάτ’ απ’ τα δεντρά!/
Κι όσοι κόβουν τα λουλούδια,/
και τα τριαντάφυλλα,/
Ας σχωρούνε την ψυχή μου,/
Αχ! ψυχή μου, μια φορά!... (1/2/189046γ)
Τη φτωχή τη βοσκοπούλα/
να την πάμε στα λειβάδια,/
ʼς το χορτάρι το χλωρό!... (1/2/1890-46γ)
Είδα τον Βάκχο να πατῄ ʼστη γη/
την ανθισμένη.../
κι ο σάτυρος ο χορευτής κ’ η νύμφη/
στολισμένη/
αντάμα τραγουδούσαν. (1/2/1890-46ε)
Ευοί! ο Βάκχος με εμπνέει!/
Ευοί! ο Βάκχος βασιλεύς! (1/2/1890-46ε)
Αγάπαις ταξειδιάραις/
στο κύμα το θολό!/
κ’ εβούλιαξ’ η βαρκούλα,/
κ’ επέσαν στο γιαλό!... (16/2/189058α) [Βλ. και Αλ. Παπαδιαμάντης,
«Τα ρόδιν’ ακρογιάλια. Κοινωνικόν
μυθιστόρημα», Άπαντα, Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος (κριτική
έκδοση), Τόμος τέταρτος, Δόμος,
Αθήνα 32005, σ. 244].
Οδοιπόρε! οδοιπόρε! τι μωρία μας
μαστίζει!/
πόσοι κατά πάσαν ώραν λησμονούνται, τις γνωρίζει,/
πόσοι προσφιλείς νεκροί;/
Και τις οίδε πάσαν ώραν πώς αμβλύνονται οι πόνοι,/
πόσους δι’ ολίγου χόρτου εξαλείφουσιν οι χρόνοι,/
πόσους τάφους, οι σκληροί;
(1/3/1890-69α)
Ε ντιν! ντιν! ντον!/
Τι θηρίον τρομερόν!/
Ε ντιν! ντιν! ντον!/
Τι λιοντάρι φοβερόν! (4/3/1890-71β)
Μια βραδειά στο Τιβολί/
ʼκει που χόρευε καδρίλλια,/
ένας μέγας αστακός,/
πλούσιος κ’ ευγενικός,/
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Recontre une jeune anguille./
Alors, d’un air triomphant:/
-D’où venez-vous donc, ma chère?/
-Moi? dit la joyeuse enfant,/
Je viens de la mer polaire./
Mer polaire,/
Popopolaire!/
Avec quel chic et quel art/
Se déhanchait ce homard!/
Mais des deux la plus gentille,/
Pif! paf! pouf! c’était l’anguille! (335)

μπλέκει μ’ έν ωραίο χέλ[ι]./
-Πούθε έρχεσαι, καλή;/
-Εγώ; λέγε[ι] το χελάκι,/
ʼγυριζα εδώ εκεί/
στη θάλασσα την πολική./
Την πολική,/
πο-πολική!/
Με τι σικ και με τι σκέρτσα/
πάσχιζεν ο αστακός!/
μ’ από τους δύο το πιο φίνο,/
Πιφ! παφ! πουφ! ήτον το χέλι! (4/3/189071β-γ)

10. Διακειμενικότητα
Othello (80)
martial (102)
à ses catilinaires (118)
Et je ne vous demande pas de
m’absourdre à la fin, ô mon père ! (134)

faire pénitence (172)
“Quin et Prometheus et Pelopis parens/
Dulci laborum decipitur sono…” (212)
[Οράτιος, Carm. II 13].
“Dulces docta modos et citharae
sciens…” (212) [Οράτιος]
Desdémona (226)
tout amour souriant (240)

et rompent (252)

mondaine (268)

Οθέλλος (1/1/1890-16γ)
αρηίφιλον (8/1/1890-21α) [Ομηρική
λέξη]
με τους φιλιππικούς του (11/1/1890-24γ)
Και δεν σας ζητώ να μου διαβάσητε
την συγχωρητικήν ευχήν εις το
τέλος, ω πάτερ μου! (14/1/1890-27ε)
[Εκκλησιαστικό λεξιλόγιο]
να κάμῃς τον κανόνα σου (22/1/189035ε) [Εκκλησιαστικό λεξιλόγιο]
Παρατίθεται αμετάφραστο (31/1/189045β)
Παρατίθεται αμετάφραστο (31/1/189045γ)
Δυσδαιμόναν (4/2/1890-48β)
παντός έρωτος φιλομειδούς (8/2/189051β) [Το επίθετο «φιλομειδής» είναι
ομηρικό και συνοδεύει στερεοτυπικά την
Αφροδίτη].
και απολικμίζουσιν (10/2/1890-53ε) [Μτ
21,44: «και ο πεσών επί τον λίθον τούτον
συνθλασθήσεται· εφ’ ον δ’ αν πέσῃ
λικμήσει αυτόν»].
φιλοκόσμου (14/2/1890-57α) [Ιερ 1,8:
«και ώσπερ παρθέν
ῳ φιλοκόσμῳ
λαμβάνοντες χρυσίον κατασκευάζουσι
στεφάνους επί τας κεφαλάς των θεών
αυτών». Στον Παπαδιαμάντη, η λέξη έχει
αρνητική
έννοια.
Στον
Ιερεμία,
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«φιλόκοσμος» = αυτός που αγαπά τα
κοσμήματα].
je vendrai une ou deux livres de ma chair, θα πωλήσω μίαν οκάν από το κρέας μου,
comme à Shylock (269) [Shylock = ως εις τον Σάιλοκ (14/2/1890-57γ)
Εβραίος δανειστής από τον Έμπορο της
Βενετίας του Σαίξπηρ].
Vous m’aimez à la façon de Bartholo
(274) [Bartholo = ήρωας από τον Κουρέα
της Σεβίλλης (Le barbier de Séville ou la
précaution inutile) του P. Baumarchais
(1775). Στο έργο αυτό, βασίστηκε και η
ομώνυμη όπερα του G. Rossini (1816)].
une vendetta de fillette corse romanesque
(275) [Υπονοείται το μυθιστόρημα του
Balzac, La vendetta (1830). Η κριτική
έχει επισημάνει τη σημαντική επίδραση
που άσκησε στο συγκεκριμένο
μυθιστόρημα το διήγημα του Merimée,
«Mateo Falcone» (1829)].

Με αγαπᾴς κατά τον τρόπο του Βαρθολό
(16/2/1890-58β)

Rigoletto (334)

εκδίκησιν ρομαντικής παιδίσκης
κορσικανής (16/2/1890-58γ) [Ακόμα κι
αν το ελληνικό κοινό δεν είχε υπ’ όψη
του τη La vendetta, είναι πολύ πιθανό ότι
θα γνώριζε το διήγημα του Merimée, το
οποίο μεταφράστηκε στο περ. Εστία, στα
1878 («Ματαίο Φαλκόνε. Έθιμα
Κορσικανών»). Επίσης, ενδιαφέρουσα
είναι η μετάφραση της λέξης
«romanesque» ως «ρομαντικής»].
το Νυκτερινόν, του Σοπέν (20/2/189060α)
του Φάουστ (24/2/1890-64γ)
Είνε Μελέτη του Μένδελσων (1/3/189069β)
ως εκ διαβολικής συνεργείας (1/3/189069δ) [Βλ. Λκ 4,2: «ημέρας τεσσαράκοντα
πειραζόμενος υπό του διαβόλου»].
ο Ριγολέττος (4/3/1890-71β)

dans Hamlet (336)

εις τον Αμλέτον (4/3/1890-71γ)

de joues […] déchirées (348)

δρυπτούσης τας παρειάς (6/3/1890-73ε)
[Το ρήμα «δρύπτω» είναι ομηρικό.
Οδύσσεια, β, στ. 153: «δρυψαμένῳ δ’
ονύχεσσι παρειάς»].
ως χνουν εκριπτόμενον υπό του ανέμου
(8/3/1890-75β) [Ψλ 1: «αλλ’ ή ωσεί
χνους, ον εκρίπτει ο άνεμος από
προσώπου της γης»].

ce Nocturne, de Chopin (282)
de Faust (303)
C’est une Méditation, de Mendelssohn
(326)
comme des tentations (328) [Tentations =
πειρασμοί].

comme d’un fétu de paille (353)

du raffiné Lovelace et du colonel Morden
(395) [Ήρωες του επιστολικού
μυθιστορήματος του Richardson,
Clarissa or the History of a Young Lady
(1748)].

του επιτρίπτου Λόβλας και του
συνταγματάρχου Μόρδεν (16/3/189083δ)
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la Marche nuptiale de Mendelssohn (424) το γαμήλιον εμβατήριον του
Μενδελσώνος (26/3/1890-91δ)

11. Rewriting
du postulant qui songe au protecteur (87) του τυχοδιώκτου όστις ζητεί προστάτην
[postulant: υποψήφιος].
(2/1/1890-17ε) [Υποφώσκει η αντίληψη
ότι η αναζήτηση προστάτη, σε πολιτικό
επίπεδο, δηλώνει τυχοδιωκτισμό και
έλλειψη στέρεου ιδεολογικού
προσανατολισμού].
le principal objet d’ exportation qui soit
το κυριώτερον προïόν, όπερ παράγει και
chez nous (268)
εξάγει η Γαλλία (14/2/1890-57α)
le Code civil (294)
ο ποινικός Κώδιξ (22/2/1890-61δ) [Ο
Παπαδιαμάντης σωστά προσδιορίζει τον
Κώδικα ως «ποινικό», διότι σε αυτόν και
όχι στον αστικό (civil), περιλαμβάνεται
το άρθρο 324 περί φόνου της μοιχαλίδας
συζύγου. Άρα, ο διορθώνει τον Claretie].
comme Madeleine dut regarder le Christ ως η αμαρτωλός θα προσέβλεψε πάλαι
(315)
τον Χριστόν (26/2/1890-66ε) [Στο Κατά
Λουκάν Ευαγγέλιο (Λκ 7,37-38), η
πόρνη, η οποία άλειψε με μύρο τα πόδια
και το κεφάλι του Χριστού, δεν
κατονομάζεται. Χαρακτηρίζεται ως
«αμαρτωλός» («και ιδού γυνή […] ήτις
ην αμαρτωλός […] κομίσασα
αλάβαστρον μύρου και στάσα οπίσω
παρά τους πόδας αυτού κλαίουσα,
ήρξατο βρέχειν τους πόδας τοις δάκρυσι
και ταις θριξί της κεφαλής αυτής
εξέμασσε, και κατεφίλει τους πόδας
αυτού και ήλειφε τῳ μύρῳ.»). Ο
Παπαδιαμάντης διορθώνει, εδώ, τον
Γάλλο συγγραφέα].
de la bombe qui avait tué là-bas (389) της βόμβας, ήτις εφόνευσεν εκεί επάνω
[Αναφέρεται σε γεγονότα, τα οποία (15/3/1890-82γ) [Η Σεβαστούπολη
συνέβησαν στη Σεβαστούπολη. Η βρίσκεται βόρεια σε σχέση με την
Σεβαστούπολη βρίσκεται νότια της Ελλάδα, γι’ αυτό και ο Παπαδιαμάντης
Γαλλίας (là-bas)].
μεταφράζει το «là-bas» ως «εκεί
επάνω»].
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