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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Γξακκέλν ζηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηώλα, ην κπζηζηόξεκα Le Désastre1 ησλ Paul θαη
Victor Margueritte,2 ην πξώην κέξνο ηεο ηεηξαινγίαο κε γεληθό ηίηιν Une époque, πνπ πεξηγξάθεη
ηα γεγνλόηα ηνπ γαιινπξσζηθνύ πνιέκνπ ηνπ 1870,3 είλαη έλα κπζηζηόξεκα πνπ έρεη πξνλνκηαθή
ζρέζε κε ηελ ηζηνξία. Ο βαζηθόο ήξσαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ν Πέηξνο Γνπκπξέι,4 αμησκαηηθόο
ηνπ γαιιηθνύ ζηξαηνύ, είλαη ην πξόζσπν ηελ πξννπηηθή ηνπ νπνίνπ πηνζεηνύλ νη ζπγγξαθείο
πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηα ήζε ηεο παξηζηλήο θνηλσλίαο ησλ παξακνλώλ ηνπ ηόζν
ζεκαληηθνύ γηα ηελ εζληθή ηαπηόηεηα ησλ Γάιισλ πνιέκνπ, αιιά θαη ηα πνιεκηθά γεγνλόηα από
ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ κέρξη ηελ πνιηνξθία ηνπ Μεηδ θαη ηε ζπληξηβή ηνπ γαιιηθνύ ζηξαηνύ.
Ζ ζύκπιεπζε ηζηνξίαο θαη ινγνηερληθήο αθήγεζεο εληόο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο δελ είλαη,
βέβαηα, ρσξίο αηηία. Παηέξαο ησλ δύν ζπγγξαθέσλ, ζηνλ νπνίν είλαη αθηεξσκέλν θαη ην
κπζηζηόξεκα,5

ήηαλ

ν

ζεκαληηθόο

γάιινο

ζηξαηεγόο

Jean-Auguste

Margueritte,

πνπ

ζηαδηνδξόκεζε θπξίσο ζηηο εθηόο Δπξώπεο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο απνηθηνθξαηηθήο Γαιιίαο
ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηώλα, ελώ ε κεηέξα ηνπο ήηαλ αληςηά ηνπ Stephane Mallarmé. Σα δύν
αδέξθηα έιαβαλ ζηξαηησηηθή κόξθσζε ζηε γελέηεηξά ηνπο Αιγεξία, γξήγνξα όκσο εγθαηέιεηςαλ
ην ζηξάηεπκα θαη αθνζηώζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηε ζπγγξαθή. Ζ ινγνηερληθή ηνπο πνξεία δελ είλαη
αλάμηα ιόγνπ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ εθινγή ηνπ Paul σο κέινπο ζηελ αθαδεκία Goncourt ήδε
από ηελ ίδξπζή ηεο ή ηελ απήρεζε ηνπ πνιύθξνηνπ κπζηζηνξήκαηνο La garçonne ηνπ Victor θαη
ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ κεηαθνξά.
Δλδεηθηηθή ηνπ ινγνηερληθνύ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη θαη ε δπλακηθή ηεο ζρέζεο ηνπο κε
ην ζύγρξνλό ηνπο δνιαδηζκό: νη Margueritte ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα Soirées de Médan ηνπ Ενιά, ν
Paul όκσο ζα είλαη έλαο από ηνπο ππνγξάθνληεο ην γλσζηό σο καληθέζην ησλ πέληε, κηα
θαηαδηθαζηηθή θξηηηθή δειαδή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο La terre ηνπ Ενιά ζηε Figaro ζηηο 18
Απγνύζηνπ 1887. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επηπιένλ πσο ε κάρε ηνπ Sédan, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη
ζθνηώζεθε ν παηέξαο ηνπο, θαη ν γαιινπξσζηθόο πόιεκνο αλαπαξίζηαηαη ινγνηερληθά θαη ζην
κπζηζηόξεκα La Débâcle ηνπ Ενιά, πνπ εθδόζεθε ιίγα ρξόληα λσξίηεξα από ην Désastre, ελώ
κεηαθξάζηεθε ηελ ίδηα ρξνληά κε ηελ έθδνζή ηνπ ζηε Γαιιία θαη ζηα θαζ‟ εκάο από ηνλ Ησάλλε
Κνλδπιάθε.6

1

Paul et Victor Margueritte, Une époque. Le Désastre, Plon-Nourrit, Paris 1898. Καη ειεθηξνληθά:
http://goo.gl/XTl6NB [πξόζβ. 27/10/2014]. ηελ έθδνζε απηή ζηεξίρηεθε ε αληηβνιή κε ηελ παπαδηακαληηθή
κεηάθξαζε. Οη ηίηινη ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηεο ηεηξαινγίαο, πνπ εθδόζεθε νιόθιεξε από ηνλ ίδην εθδόηε, είλαη κε ηε
ζεηξά: α) Le Désastre, β) Les tronçons du glaive (1901), γ) Les braves gens (1901) θαη δ) La commune (1904).
2
Γηα ηνπο Margueritte, βι. Edmond Pilon, Paul et Victor Margueritte, Sansot, Paris 1905.
3
Ηζηνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιέκνπ έγξαςαλ θαη νη ίδηνη νη Margueritte, βι. Paul et Victor Margueritte, Histoire de
la guerre de 1870-1871, Hachette, Paris 1904.
4
Γηα ηα νλόκαηα ησλ εξώσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ρξεζηκνπνηνύκε ηελ παπαδηακαληηθή κεηάθξαζε.
5
Αμηνζεκείσηε, εμάιινπ, γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπγγξαθέσλ απέλαληη ζην γαιινπξσζηθό
πόιεκν θαη ηε κπζηζηνξεκαηηθή ηνπ επεμεξγαζία είλαη θαη ε αθηέξσζε ηνπ δεύηεξνπ ηόκνπ ηεο ηεηξαινγίαο ζηε
κεηέξα ηνπο.
6
Émile Zola, Η καταστρουή, (κεη. Η. Κνλδπιάθε), (αλαηύπσζε), Σππνγξαθείνλ ηεο "Δθεκεξίδνο", Αζήλα 1892.
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΟΤ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ
Ζ ηδηάδνπζα ηζηνξηθή ηαπηόηεηα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ησλ Margueritte είλαη θνηλόο ηόπνο θαη
ηεο θξηηηθήο ππνδνρήο ηνπ έξγνπ ζηε Γαιιία ζην γύξηζκα ηνπ αηώλα. Καη απηό αλεμάξηεηα από ην
αλ ε βαξύλνπζα παξνπζία ηεο Ηζηνξίαο εληόο ηνπ Désastre ζα ζπκβάιεη ζηε ζεηηθή ή αξλεηηθή
ηειηθή απνηίκεζε ηνπ ινγνηερλήκαηνο από ηνπο θξηηηθνύο ηνπ αλαγλώζηεο. Έηζη, ν Georges
Pelissier ζε θξηηηθή ηνπ γηα ην κπζηζηόξεκα δύν κήλεο κεηά ηελ έθδνζή ηνπ ζα απνηηκήζεη ηελ
Ηζηνξία σο ην βαζηθό ζεηηθό πόιν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο.7 Ζ κπζηζηνξεκαηηθή όκσο κεηαρείξηζε ηνπ
ηζηνξηθνύ ζπλερνύο από ηνπο δύν ζπγγξαθείο, ν ηξόπνο αθεγεκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ ηζηνξηθνύ
ηνπο πιηθνύ δειαδή, δε ζα ηνλ βξεη απνιύησο ζύκθσλν. Παξόηη ζα παξαβάιεη ηηο πεξηγξαθέο ηνπο
θαη ηε κέζνδό ηνπο ζηηο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο κε ηνλ ηαληάι, ν Pelissier ζα θαηαινγίζεη ζηνπο
αδεξθνύο Margueritte κηα απνζπαζκαηηθόηεηα πνπ θνπξάδεη θαη ζα επηζεκάλεη ηελ απνπζία κηαο
ζπλνιηθήο ζεώξεζεο ηνπ πνιέκνπ, έιιεηςε πνπ απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ αλαγλώζηε θαη επνκέλσο
απνδπλακώλεη ην δηδαθηηθό ζηόρν πνπ θάζε ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα, έζησ θαη ιάζξα, ππεξεηεί.8
Πνιύ πεξηζζόηεξν επηθξηηηθή είλαη ε απνηίκεζε ησλ θαζαξά κπζνπιαζηηθώλ επηλνήζεσλ ησλ
ζπγγξαθέσλ, εηδηθά όηαλ απηέο θαίλεηαη λα πξνζθξνύνπλ ζηα ήζε ηεο επνρήο θαη λα δνθηκάδνπλ
ηα όξηα ησλ αληνρώλ ηνπο.
Si je devais tout d'abord leur faire une critique, elle porterait justement sur ce qu'il y a de
«romanesque» dans Le Désastre. [...] j'avoue que certaines fictions sentimentales m'ont paru hors de
propos. Pourquoi, dans la première partie du roman, cette Mme de Guïonic, la maîtresse de Du
Breuil? D'autant plus que DuBreuil, après tout, ne l'aime guère.9
Ζ παξάλνκε ζρέζε ηνπ Γνπκπξέι κε ηελ θπξία Γθπγηνλίθ θξίλεηαη θαη σο κπζνπιαζηηθά
αζηόραζηε θαη σο εζηθά απνξξηπηέα, επηζήκαλζε ζηελ νπνία ελδερνκέλσο αμίδεη θαλείο λα
επηζηξέςεη εμεηάδνληαο ηελ ειιεληθή «κεηαθξαζηηθή» ηύρε απηνύ ηνπ δεπγαξηνύ.
Αλαθαλδόλ ζεηηθή είλαη ε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο από έλαλ άιιν γάιιν
θξηηηθό έλα ρξόλν πεξίπνπ αξγόηεξα. Ο Louis Chervoillot ζα εληάμεη ην κπζηζηόξεκα ησλ
7

«L'ouvrage de MM. Paul et Victor Margueritte est moins un roman qu' un livre d'histoire. Je ne le leur reproche pas,
bien au contraire. […] ce qui fait le plus grand mérite du livre, c'est sa precision documentaire, et que ce qui en fait le
plus grand intérêt, ce qui doit en faire l'intérêt unique, c'est le « désastre». [...] Le Désastre est un roman militaire et
patriotique». Georges Pelissier, «Le Desastre;», Revue encyclopédique, 8, (1898), 223-224. http://goo.gl/aP4H5P
[πξόζβ. 27/10/2014].
8
«Trois cents pages, ou guère moins, sur les cinq cents du Désastre, sont consacrées au récit des batailles, et toutes
ces batailles ont l'air de se ressembler parce que les auteurs ne nous montrent jamais que de petits coins, si je puis dire,
uniquement ceux qu'en voit Du Breuil. Leur procédé reste partout le même, purement analytique. [...] Chaque menu fait
se détache, brille un instant, puis disparaît, suivi tout aussitôt d'un autre non moins fugitif. Nous n'avons jamais un
ensemble. [...] Et le style? Admirable, certes, par la concision expressive ; mais sec, aigu, d'une brièveté lancinante.
Cela a quelque chose de fragmentaire, de trépidant, d'inquiet. [...] À la longue, cela devient aussi monotone que le
ronron des périodes. Nous nous sentons fatigués après quelques pages de ces notations précises et vibrantes, dont
chacune est si rapide et dont la série est interminable». Georges Pelissier, ό. π., ζ. 226.
9
Georges Pelissier, ό. π., ζ. 223. Σελ ίδηα γλώκε γηα ην κπζηζηόξεκα ζα επαλαιάβεη ν Pelissier θαη ζηελ ηζηνξηθή
ηνπ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ: «Le Désastre est moins un roman qu‟une etude d‟histoire, et peut-être même les deux auteurs
eussent-ils mieux fait d‟en exclure tout élément “romanesque”», ζην Louis Petit de Julleville (επηκ.), Histoire de la
langue et de la littérature française, des origines à 1900. XIXe siècle. Période contemporaine (1850-1900), η. 8, A.
Colin, Paris 1899, ζ. 233. http://goo.gl/LZ1Em4 [πξόζβ. 27/10/2014].
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Margueritte ζηε γαιιηθή επηθή παξάδνζε θαη ζα αληρλεύζεη ηηο ξίδεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ ζην
ηξαγνύδη ηνπ Ρνιάλδνπ, πνπ ηελ ηέρλε ηνπ ην ζύγρξνλό ηνπ ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα, όπσο ν ίδηνο
παξαηεξεί, ζα μεπεξάζεη.10 Αθνύ επηζεκάλεη πάλησο ηνλ «βαζύ θηινζνθηθό θαη εζηθό»
πξνβιεκαηηζκό πνπ ην κπζηζηόξεκα αλαπηύζζεη πάλσ ζην δήηεκα ηεο ππαθνήο ή ηεο αληίδξαζεο
ζηηο δηαηαγέο ησλ ηεξαξρηθά αλώηεξσλ ζην ζηξάηεπκα, ν Chervoillot ζα ζηαζεί θαη απηόο κε ηε
ζεηξά ηνπ ζηα πην αδύλακα ζεκεία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, επηζεκαίλνληαο ζηνηρεία πνπ είραλ ήδε
ζρνιηαζηεί από ηελ θξηηηθή. Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε ηεο αθήγεζεο θαη ε επίδξαζε ηεο ζηελ
θαηαλόεζε από ηνλ αλαγλώζηε ησλ γεγνλόησλ ηνπ πνιέκνπ, θαζώο θαη ε πξνβιεκαηηθή παξνπζία
ηεο θπξίαο Γθπγηνλίθ κέζα ζηελ ηζηνξηθή πινθή ζα είλαη ηα ζεκεία ζηα νπνία θαη απηόο ζα ζηαζεί
γηα λα ηα ςέμεη.
On estimera que la description des batailles faite par un témoin qui se perd dans la foule des
combattants, ne laisse, comme dans Stendhal la narration de Waterloo, qu'une impression confuse.
Que viennent faire encore dans ce grand drame historique ces petites intrigues d'amour ? Il s'agit
bien de «l'opale de Mme de Guionic, habilement montée en bague», et dont on nous rappelle trop
souvent le tendre souvenir!11
Σέινο, ζην πξσηνζέιηδν ηεο γαιιηθήο εθεκεξίδαο Le Gaulois ζηηο 25 Οθησβξίνπ 1901, ν
Eugène-Melchior de Vogüé ζα γξάςεη κηα θξηηηθή γηα ηα ηξία κπζηζηνξήκαηα ηεο ηεηξαινγίαο ησλ
Margueritte πνπ είραλ κέρξη ηόηε εθδνζεί. ρνιηάδνληαο ην Désastre, ην νπνίν θξίλεη σο ην ιηγόηεξν
επηηπρεκέλν από ηα ηξία κπζηζηνξήκαηα, θαη παξαβάιινληαο ηελ απόπεηξα ησλ Margueritte απηή
ηε θνξά κε ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Balzac γηα ηε κεηαλαπνιενληηθή Γαιιία, o Vogüé ζα θξίλεη
ζεηηθά ηε κπζηζηνξεκαηηθή αλάπιαζε ηνπ γαιινπξσζηθνύ πνιέκνπ ζηα πιαίζηα ηεο ηξηινγίαο,
θπξίσο επεηδή απνθεύγεη ηελ εύθνιε εζληθή ξεηνξεία θαη ηελ εμηδαλίθεπζε ηνπ ηζηνξηθνύ
παξειζόληνο. Ωζηόζν ε απνηίκεζε ηνπ Désastre είλαη κάιινλ θαη εδώ αξλεηηθή, θπξίσο γηα
ιόγνπο ηερλνηξνπίαο θαη αλαγλσζηηθήο απόιαπζεο. Ο ηζηνξηθόο θόξηνο ηνπ βηβιίνπ, πνπ ζα ην
θαζηζηνύζε θαιό ηζηνξηθό αλάγλσζκα, πξνθαιεί κάιινλ ινγνηερληθή δπζηνθία (ην κπζηζηόξεκα
ράλεη ηε κπζηζηνξεκαηηθόηεηά ηνπ ιίγν κεηά ηελ αξρή ηνπ) θαη, ζπλεπώο, αλαγλσζηηθή αλία.12

10

«Ce serait chose intéressante d'étudier dans ce livre l'évolution des genres et de montrer par quelles analogies
manifestes le roman historique moderne, s'il est fait de main d'ouvrier, peut se rattacher aux épopées antiques et aux
chansons de geste du moyen âge. Le Désastre ressemble, en quelques-unes de ses parties, à un fragment épique.
Comme les laisses de la Chanson de Roland, avec un art plus consommé, dans une langue plus riche et plus variée, il dit
les malheurs et les funèbres gloires de «douce France». Louis Chervoillot, “Le Désastre”, Études, 78 (1899) 138-139.
http://goo.gl/FwbDT7 [πξόζβ. 27/10/2014].
11
Louis Chervoillot, ό. π., ζ. 140.
12
«Dans le Désastre, histoire des batailles et du siege de Metz, il m'a semblé que l'art du narrateur péchait par excès de
conscience. C'est le rapport scrupuleux d‟un offidieur d'état-major […]. Un peu de lenteur et de monotonie, des
répétitions de scènes semblables, un certain manque d'action dans le roman qui ne marche pas […]. Le Désastre est un
livre d'histoire militaire si complet, si bien fait, qu„ on regrette parfois de le voir embarrassé d'une fiction romanesque.
Elle le porte au début, dans les chapitres ou elle est vraiment évocatrice des derniers jours de l'Empire, elle le gêne par
la suîte, à mesure qu'elle pâlit et s'efface dèvant l'intérêt poignant des faits réels». Eugène-Melchior de Vogue, «Le
Roman de la Guerre», Gaulois, 25/10/1901. http://goo.gl/xzSj2x [πξόζβ. 27/10/2014].
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ΣΟ ΔΙΓΟ ΣΟΤ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑΣΟ
Σν Désastre έξρεηαη εηθνζηεπηά ρξόληα κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή ήηηα ηεο Γαιιίαο ζηνλ
γαιινπξσζηθό πόιεκν ηνπ 1870-1871, κέζα ζην πιαίζην ηεο κεγάιεο παξαγσγήο «πνιεκηθώλ
κπζηζηνξεκάησλ» («romans militaires») πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηα ρξόληα 1870-1914.13 ε θακία
πεξίπησζε δε ζα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ην έξγν ησλ αδεξθώλ Margueritte εθθξάδεη
ηνλ αληηκηιηηαξηζκό· απνηειεί κάιινλ κία έκπλεπζε κε εξσηθή πξννπηηθή, θαζώο εμαίξνληαη ηα
ηδαληθά ησλ αμησκαηηθώλ, ν παηξησηηζκόο θαη ε απηνζπζία, ρσξίο όκσο ηαπηόρξνλα λα
απνθιείνληαη νη δνθεξνί ηόλνη θαη ε πνιεκηθή θξίθε. Ο πόιεκνο όκσο απνηειεί αδηακθηζβήηεηα
έλα ηζηνξηθό γεγνλόο – εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Désastre, ε κεγάιε παξνπζία ζηελ πινθή
ππαξθηώλ πξνζώπσλ θαη πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ νδεγεί ζε κία έληνλα ηζηνξηθή αθήγεζε· παξά
ηνλ θίλδπλν γελίθεπζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ από ηηο ζπκβάζεηο κίαο ηέηνηαο
θαηεγνξηνπνίεζεο, κία απάληεζε γηα ηελ εηδνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα κπνξνύζε λα
είλαη ην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα.
Έηζη αθξηβώο ην αληηκεησπίδεη θαη ε θξηηηθή ηεο επνρήο. Πξηλ αλαηξέμνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο
εγγξαθέο γηα ην έξγν, αο ζηαζνύκε αξρηθά ζηνλ πξσηόηππν γαιιηθό ηίηιν όιεο ηεο ηεηξαινγίαο:
Tétralogie historique et romanesque. Ήδε ζηνλ ηίηιν εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνύ
κπζηζηνξήκαηνο θαη ε ηζνξξνπία κεηαμύ γεγνλόησλ θαη κπζνπιαζίαο - δελ είλαη ίζσο θαη ρσξίο
ζεκαζία ε ηνπνζέηεζε ηεο ιέμεο «historique» κπξνζηά από ηελ ιέμε «romanesque». Δθηόο από
ηνλ Georges Pelissier, θαη ν Louis Chervoillot, όπσο αλαθέξζεθε, θαηεγνξηνπνηεί ξεηά ην Désastre
ζην ζύγρξνλν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα, ζπλδένληαο ην είδνο κε ηηο αξραίεο επνπνηίεο θαη ηα chansons
de geste ηνπ Μεζαίσλα, ελώ νλνκάδεη ην κπζηζηόξεκα «κεγάιν ηζηνξηθό δξάκα».14 Ο γάιινο
θξηηηθόο René Doumic ηνλίδεη, εμάιινπ, πσο «νη αδεξθνί Margueritte γξάθνληαο ηηο ζειίδεο απηέο
δελ μέραζαλ πσο αλήθνπλ ζην βηβιίν ηεο ηζηνξίαο καο».15 Ζ ζεώξεζε ηνπ Désastre σο ηζηνξηθνύ
κπζηζηνξήκαηνο ηζρπξνπνηείηαη αθόκε πεξηζζόηεξν από κία κειέηε ηνπ Paul Bourget, ν νπνίνο
ζεσξεί πσο ην ινγνηέρλεκα ησλ Margueritte μαλαβξίζθεη ην θνκκέλν λήκα ηεο παξάδνζεο ηνπ
ηζηνξηθνύ κπζηζηνξήκαηνο· αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο «ην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα, πνπ ήηαλ
ζρεδόλ εγθαηαιειεηκκέλν, θαίλεηαη λα μαλαβξίζθεη κία πξνηίκεζε, θαη κία από ηηο πην κεγάιεο
επηηπρίεο από ηα βηβιία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ζα ήηαλ ην Désastre θαη ην Les tronçons du glaive,
απηή ε επνπνηία ζε πξόδα ηελ νπνία νη αδεξθνί Margueritte αθηεξώλνπλ ζηνλ πόιεκν ηνπ 18701871».16
Αλ ζέιακε λα εμαγάγνπκε έλα ζπκπέξαζκα από ηελ πξόζιεςε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηελ επνρή

13

Βι. ζρεηηθά Αlbert Schinz, «Le roman militaire en France de 1870 à 1914», PMLA, 34 (1919) 30-59.
http://goo.gl/9hUfD7 [πξόζβ.27/10/2014].
14
Louis Chervoillot, ό. π., ζζ. 138-140. Ζ κεηάθξαζε ησλ παξαζεκάησλ από εδώ θαη ζην εμήο δηθή καο.
15
René Doumic, «À propos du Désastre», Revue des deux mondes, 145 (1898) 927. http://goo.gl/McXXkg
[πξόζβ. 27/10/2014].
16
Paul Bourget, Nouvelles pages de critique et de doctrine, η. Α΄, Librairie Plon, Paris 1922, ζ. 118.
http://goo.gl/vjUjcP [πξόζβ. 27/10/2014].
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πνπ εθδόζεθε, αιιά θαη από ηελ αλάγλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ, ζα ιέγακε πσο ζηόρνο ησλ
ζπγγξαθέσλ ήηαλ λα θαηαδείμνπλ ην ξόιν ηνπ αμησκαηηθνύ, πνπ ελζαξθώλεηαη κε ηνλ Πέηξν
Γνπκπξέι, ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ ηεο ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο θαη ηεο
πξνζσπηθήο παξόξκεζεο. Καηά βάζε όκσο ν θεληξηθόο ππξήλαο ηνπ έξγνπ παξακέλεη ε ηζηνξία,
πνπ άιινηε ππνβόζθνληαο θαη άιινηε απξνθάιππηα, θηλεί όια ηα λήκαηα. Γελ είλαη ηπραίν πσο
ζηε δξάζε κπιέθνληαη δύν ηζηνξηθά επίπεδα - ην ησξηλό ηεο θαηαζηξνθήο θαη ην αιινηηλό ηεο
λαπνιεόληεηαο δόμαο, πνπ απνθαιύπηεηαη κέζα από ην εκεξνιόγην ηνπ ήξσα ζε κία ηξαγηθή
αλαινγία. Ζ αίζζεζε πνπ πξνθαινύλ ηα γεγνλόηα ζηελ ςπρή ησλ αλζξώπσλ, ε επίδξαζε ηεο
ηζηνξίαο, είλαη πνιπδηάζηαηε θαη ηειηθά απόιπηε. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν Paul
Bleton, «ηνηρνγξαθίεο όπσο ην La Débâcle ηνπ Zola ή ην Une Époque ησλ Margueritte από ηηο
απιέο δηαζηάζεηο ηνπο αθήλνπλ έθδεια λα ελλνεζεί όηη νη ζπγγξαθείο ηνπο ήζειαλ αλαδξνκηθά λα
κάζνπλ νη ίδηνη θαη λα γλσξίζνπλ ζην θνηλό όηη ε κλήκε, ηόζν αλαιπηηθή όζν θαη ζθαηξηθή, ήηαλ
απαξαίηεηε γηα ην κεγαιείν ηεο Ηζηνξίαο».17
Ίζσο ε θαηάηαμε ηνπ έξγνπ απηνύ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηζηνξηθνύ κπζηζηνξήκαηνο λα πξνθαιεί
ακθηβνιίεο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο εγγύηεηα κεηαμύ αθήγεζεο θαη ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο, σζηόζν
είλαη ινγηθό πσο «ηα κπζηζηνξεκαηηθά ππό-είδε είλαη όζα θαη ηα πηζαλά πεξηβάιινληα, νη ηερληθέο
θαη νη αλζξώπηλεο θαηαζηάζεηο»,18 δπζρεξαίλνληαο ηελ όπνηα απόπεηξα νκαδνπνίεζεο. Πξάγκαηη,
ε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ εηδώλ κπζηζηνξεκάησλ είλαη δύζθνιε θαη ππνθεηκεληθή, θαζώο
«έλαο ηίηινο κπνξεί λα αλήθεη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο, άιινο λα αληηζηαζεί ζε όπνηα
θαηεγνξηνπνίεζε, άιινο λα ζπλδεζεί κε ηε κία ή ηελ άιιε θαηεγνξία κε ηξόπν απόιπην».19 Πέξα
όκσο από ηελ έληαμε ηνπ Désastre ζηε κία ή ηελ άιιε νκάδα, πνπ απνηειεί απαξρή κίαο κεγάιεο
ζπδήηεζεο σο πξνο ην βαζκό ηήξεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ηζηνξηθνύ κπζηζηνξεκαηηθνύ είδνπο,
απηό πνπ πξνθύπηεη από ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ είλαη πσο πξόθεηηαη εληέιεη γηα έλα
κπζηζηόξεκα πνπ δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν βηώλεη κία πνιεκηθή ζύξξαμε έλαο αμησκαηηθόο - έλα
ηζηνξηθό γεγνλόο ηδσκέλν ππό ηελ νπηηθή ελόο πιαζκαηηθνύ ραξαθηήξα.
ΚΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ «ΠΑΝΩΛΔΘΡΙΑ»
πγθξαηώληαο ηελ ηζηνξηθά επαηλεηηθή αιιά ινγνηερληθά κάιινλ κεηξηαζκέλε θξηηηθή
ππνδνρή ηνπ έξγνπ ζηε Γαιιία, είλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκάλεη θαλείο επίζεο ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν αμηνινγήζεθε ην Désastre θαη από έλαλ Έιιελα θξηηηθό, ηνλ Νηθόιαν Δπηζθνπόπνπιν,
πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηό ιεηηνύξγεζε ζηνλ ειιεληθό νξίδνληα
πξνζδνθηώλ θαη ελδερνκέλσο λα βνιηδνζθνπήζεη ηνπο ιόγνπο ηεο ίδηαο ηεο επηινγήο από ην Νέον
Άστσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κπζηζηνξήκαηνο πξνο κεηάθξαζε. Με εθπιεθηηθή θξηηηθή ηαρύηεηα, έλα
17

Paul Bleton, «Les genres de la défaite», Études françaises, 34 (1998) 82. http://goo.gl/xBdHTd [πξόζβ.
27/10/2014].
18
Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Grasset, Paris 1972, ζ. 22.
19
Τves Stalloni, Les romans clés de la littérature française, Seuil- Lettres, Paris 1998, ζ. 91.
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κήλα πεξίπνπ κεηά ηελ έθδνζή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζην Παξίζη, ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1898 ν
Νηθόιανο Δπηζθνπόπνπινο, «ελήκεξνο ησλ ινγνηερληθώλ θαη ησλ θαιιηηερληθώλ δξσκέλσλ ηεο
επνρήο

ηνπ»

θαη

«βαζηζκέλνο

ζηελ

επαξθή

γλώζε

ησλ

επξσπατθώλ

θηινινγηθώλ

ηεθηαηλνκέλσλ»,20 δεκνζηεύεη ζε εκίθπιιν ηνπ Άστεως έλα άξζξν ηνπ γηα «ην λένλ κπζηζηόξεκα
ηνπ (sic) Μαξγθεξίη ην “Αηύρεκα”, ελ έξγνλ δπλάκεσο θαη δσήο, ην νπνίνλ απνηειεί ην ηειεπηαίνλ
θηινινγηθόλ γεγνλόο ελ Γαιιία». ηελ θξηηηθή ηνπ ζα παξαιιειίζεη ηελ παξηζηλή αηκόζθαηξα ζηηο
παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1870 κε ηελ ειιεληθή πξνεηνηκαζία θαη ην θιίκα ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία πξηλ ηνλ αηπρή πόιεκν ηνπ 1897.
Eηο ηνλ πξώηνλ απηόλ ηόκνλ, όπνπ αη πξνπαξαζθεπαί ηνπ πνιέκνπ θαηαιακβάλνπλ ηθαλόλ
ρώξνλ [...] αη νκνηόηεηεο κε ηαο ηδηθάο καο παξακνλάο ηνπ πνιέκνπ, είλε πάξα πνιύ θαηαθαλείο. Σα
αηπρήκαηα κεηαμύ ησλ δύν νκνηαδόλησλ εζλώλ είλε αδειθά θαη ε εμέιημηο ηεο ζιηβεξάο ηζηνξίαο
δηαηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ είλαη ζρεδόλ ε απηή. [...] Δθείλν, ην νπνίνλ θαζώο είπνκελ έρεη
θαηαπιεθηηθάο νκνηόηεηα κε ηα ηδηθά καο ζπκβάληα, είλε ε αξρή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ελ θπξίσο
θεθάιαηνλ επηηπρέζηαηνλ πεξηγξάθνλ ηνλ ελζνπζηαζκόλ ελ Παξηζίνηο θαηά ηελ θήξπμηλ ηνπ
πνιέκνπ. [...] Καη νιόθιεξνλ ην πξώηνλ απηό κέξνο ζα έιεγεο, όηη είλε κηα δσγξαθία ησλ Αζελώλ
θαηά ηαο εκέξαο ηνπ Μαξηίνπ, όηαλ ν ππξεηόο έηξερε θαη εδώ εηο ηαο νδνύο καδή κε ηελ κέζελ.21
Σν ελδηαθέξνλ εδώ θπζηθά έγθεηηαη ζηε δηαθνξεηηθή ζηάζκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ κεξώλ ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο αλάκεζα ζηνλ Δπηζθνπόπνπιν θαη ηνπο γάιινπο νκόηερλνύο ηνπ. Σν θέληξν ηνπ
βάξνπο, δειαδή, ζηελ θξηηηθή αλάγλσζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο από ηνλ Δπηζθνπόπνπιν πέθηεη ζην
κέξνο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο απνηειεί ηελ αρίιιεην
πηέξλα ηνπ γηα ηνπο γάιινπο θξηηηθνύο. Μηα ηέηνηα ζηάζε είλαη, βέβαηα, κάιινλ εύινγε γηα έλαλ
θξηηηθό καθξηά από ηε γαιιηθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πνιέκνπ: πέξα από ην γεγνλόο πσο ν
Δπηζθνπόπνπινο κπνξεί λα κελ έρεη αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε ην δεύηεξν κέξνο ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο, είλαη λόκηκν λα ππνζέζεη θαλείο πσο ζα έρεη, σο Έιιελαο, κηθξόηεξεο αμηώζεηο
ηζηνξηθήο αθξίβεηαο θαη αλαπαξάζηαζεο από έλα ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα, από όζεο κπνξεί λα έρνπλ
νη Γάιινη αλαγλώζηεο ηνπ θαη επιόγσο πξνζειώλεηαη ζην ηκήκα ηνπ κε ηηο εληνλόηεξεο
ινγνηερληθέο απνρξώζεηο, ελώ πξνζπεξλά κε αδηαθνξία ηα πεξί εζθεκκέλεο πξνδνζίαο πνπ
απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο θαη έρνπλ ζεκαίλνπζα βαξύηεηα γηα ην γαιιηθό θνηλό.
Δίλαη, έηζη, κάιινλ αζθαιέο λα δηαπηζηώζνπκε πσο ν Δπηζθνπόπνπινο, κε ηελ «εθ ηνπ ζύλεγγπο,
αλαγλσζηηθή, παξαθνινύζεζε ησλ ινγνηερληθώλ πξαγκάησλ ζηελ Δπξώπε»,22 έλαο επαξθήο
δειαδή αλαγλώζηεο ζηελ Διιάδα, καο δίλεη ηα θιεηδηά γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο απόπεηξαο
κεηάθξαζεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο γηα ην ειιεληθό θνηλό ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, όηαλ, θαη‟
20

Κώζηαο Παπαγεσξγίνπ, «Έλαο επξσπαίνο ηεο Αζήλαο», Ασγή, 26/08/2012.
Ν. Δπ. (=Νηθόιανο Δπηζθνπόπνπινο), «Δλ πνιεκηθόλ κπζηζηόξεκα», Ημίυσλλον τοσ Άστεως, 8/2/1898
[= Ν. Δπηζθνπόπνπινο, Επιλογή κριτικών κειμένων από το Άστσ και το Νέον Άστσ, επηκ. Νίθνο Μαπξέινο, Ίδξπκα
Κώζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα, 2011, ζζ. 372-375].
22
Κώζηαο Παπαγεσξγίνπ, ό. π.
21
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αλαινγίαλ άιισζηε πξνο ην παξάδεηγκα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ Désastre, ζα έρεη θαηαιαγηάζεη
θάπσο ε ζθόλε από ηελ εζληθή ήηηα ηνπ 1897 θαη ν Παπαδηακάληεο ζα αξρίζεη λα δεκνζηεύεη ηε
κεηάθξαζε ηνπ ζην Νέον Άστσ. Λεηηνπξγώληαο ζην δηαθείκελν ηνπ πεξηζζόηεξν γλσζηνύ
κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Ενιά πνπ ζίγεη ηελ ίδηα ηζηνξηθή πεξίνδν, ην Désastre, έλα κπζηζηόξεκα
αμηόινγν ζηε Γαιιία γηα ηελ ηζηνξηθόηεηά ηνπ αιιά όρη γηα ηε κπζνπιαζηηθή δύλακε ησλ κε
ηζηνξηθώλ ηνπ κεξώλ, είλαη γηα ηνλ Δπηζθνπόπνπιν (θαη ελδερνκέλσο θαη γηα εθείλνλ ή εθείλνπο
ζην Νέον Άστσ πνπ απνθάζηζε ή απνθάζηζαλ ηε κεηάθξαζή ηνπ ζηα ειιεληθά) έλα θαιό
κπζηζηόξεκα γηα ηνπο αθξηβώο αληίζεηνπο ιόγνπο από όηη γηα ηνπο γάιινπο νκόηερλνύο ηνπ: γηα ηα
θαζαξά εθεπξεκέλα θαη κπζνπιαζηηθά ηνπ ζηνηρεία δειαδή, γηα ηελ αηκόζθαηξα ελόο έζλνπο πνπ
βξίζθεηαη ζην ρείινο κηαο πνιεκηθήο ζύξξαμεο, ελώ ε θαζαπηό ηζηνξηθή ηνπ ηαπηόηεηα, ε αθήγεζε
ησλ πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ θαη καρώλ, κέλεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θξηηηθή αθάλεηα.
Πξνθαηαβνιηθά είλαη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί, πξηλ πεξάζνπκε ζηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο
«Παλσιεζξίαο», πσο ε κεηάθξαζε ηνπ Παπαδηακάληε πνπ δεκνζηεύεηαη ζε επηθπιιίδεο ζην Νέον
Άστσ23 δελ είλαη ε πξώηε ζηαδηαθή δεκνζίεπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, αθνύ ην Désastre
πξσηνδεκνζηεύηεθε θαη ζηα γαιιηθά ζε έμη ζπλέρεηεο, ζην δεθαπελζήκεξν πεξηνδηθό Revue des
deux mondes από ηελ 1 επηεκβξίνπ ηνπ 1897 έσο ηηο 15 Ννεκβξίνπ 1897. Δπηπιένλ, ζηηο 15
Ηαλνπαξίνπ 1898, ηνλ ίδην κήλα δειαδή κε ηελ έθδνζή ηνπ ζε βηβιίν, δεκνζηεύηεθε ζηε Revue
hebdomadaire: romans, histoire, voyages κηα ζπλέρεηα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο έθηαζεο δέθα ζειίδσλ,
πνπ δελ ππάξρεη θπζηθά ζην βηβιίν θαη δελ ππάξρεη νύηε ζηε κεηάθξαζε ηνπ Παπαδηακάληε.
Πξνηνύ αληηβάιιεη θαλείο ην πξσηόηππν κπζηζηόξεκα ησλ Margueritte κε ηελ παπαδηακαληηθή
κεηάθξαζή ηνπ, είλαη κάιινλ ζθόπηκν λα επηζεκαλζνύλ νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ζε ζρέζε
κε ηε δεκνζίεπζε απηήο ηεο ηειεπηαίαο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδεη ε
δηαθήκηζε ηεο κεηάθξαζεο ηηο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο, θαηά ηε ζπλήζε
ηαθηηθή ησλ εθεκεξίδσλ πνπ δεκνζίεπαλ επηθπιιηδνγξαθηθό κπζηζηόξεκα. Έηζη, ν αλαγλώζηεο ζα
δηαβάζεη ζηελ πξώηε ζειίδα ησλ θύιισλ ηνπ Νέοσ Άστεως ηελ εβδνκάδα πξηλ από ηε δεκνζίεπζε
ηεο «Παλσιεζξίαο», ελόο «από ηα εμνρόηεξα έξγα ηεο γαιιηθήο θηινινγίαο», νινζέιηδεο
κνλόζηειεο

δηαθεκηζηηθέο

θαηαρσξίζεηο

πνπ

ηνλ

εηζάγνπλ

ζηελ

πξνβιεκαηηθή

ηνπ

κπζηζηνξήκαηνο θαη ηνλ πξνεηνηκάδνπλ γηα ηελ αλάγλσζή ηνπ, θαηαρσξίζεηο κάιηζηα νη νπνίεο
επηκέλνπλ γηα επλόεηνπο ιόγνπο ζε όζα κπνξεί λα ηξαβήμνπλ πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ηνπ
αλαγλώζηε, ππεξζεκαηίδνληαο παξάιιεια ζε επαηλεηηθά ζρόιηα γηα ηελ αμία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο
θαη ηελ θξηηηθή ηνπ απνηίκεζε. Σελ πβξηδηθή θύζε ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί, ηελ κεηά
βίαο εμηζνξξόπεζή ηνπ αλάκεζα ζηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία, ηελ παξαδέρεηαη ην ίδην ην
έληππν, παξνπζηάδνληάο ηελ βέβαηα σο πξνηέξεκα.
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Παξά ηελ έμνρνλ θηινινγηθήλ αμίαλ ηνπ, ην έξγνλ ησλ δύν δηαζήκσλ Γάιισλ ζπγγξαθέσλ
έρεη θαη ηελ αμίαλ ηζηνξηθήο κειέηεο. Γιπθαίλεη δε όιελ ηελ απζηεξόηεηα απηνύ ηξπθεξώηαηνλ
εξσηηθόλ εηδύιιηνλ, πιεθόκελνλ πεξί ηαο ζειίδαο ηνπ.
Ζ πξνζδνθία ηεο δηαθήκηζεο ηνπ εληύπνπ είλαη, πξνθαλώο, λα πξνσζήζεη ηε λέα ηνπ
επηθπιιίδα σο αλάγλσζκα ηαπηνρξόλσο σθέιηκν θαη επράξηζην, θαη επνκέλσο δίθαηα δεκνθηιέο.
ην ίδην πιαίζην ηεο εθδνηηθήο πξαθηηθήο πξνώζεζεο ηεο λέαο επηθπιιίδαο ηνπ εληύπνπ
κπνξεί ελδερνκέλσο λα εληαρζεί θαη ε θαηά ηα ινηπά αζπλήζηζηε εμαγγειία ηεο εθεκεξίδαο ζην
πξσηνζέιηδό ηεο, επί ηξεηο ζπλερόκελεο εκέξεο, από ηηο 30 επηεκβξίνπ έσο ηηο 2 Οθησβξίνπ 1902
δειαδή, γηα δσξεάλ δηάζεζε «ζεηξώλ» ηεο επηθπιιίδαο «από ην γξαθείνλ ηνπ Νένπ Άζηεσο». Με
ηνλ ηξόπν απηό ε εθεκεξίδα πξνθαλώο δειώλεη ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο πσο κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ
όζεο από ηηο πξνεγνύκελεο επηθπιιίδεο ηπρόλ έραζαλ.
Αμηνπξόζεθηε θαη ελδερνκέλσο άκεζα ζρεηηθή κε ηα παξαπάλσ είλαη θαη ε δεκνζίεπζε κηαο
επηζηνιήο «αλαγλώζηε» ηεο εθεκεξίδαο ζην θύιιν ηεο 22αο Οθησβξίνπ 1902 θαη ζηε ζηήιε
«Γειηάξηα θαη βξαρείαη επηζηνιαί». Ζ επηζηνιή αθνξά πξνθαλώο ηελ «Παλσιεζξία», παξόηη δελ
ηελ θαηνλνκάδεη.
Δεν διαβάζει άλλο από την επιφυλλίδα
Ακινθςι, 20 Οκτωβρίου 1902.

Αμηόηηκε θ. πληάθηα,
Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθελ λα ζαο εμνκνινγεζώ κίαλ κηθξάλ, ίζσο δε θαη
κεγάιελ, ακαξηίαλ κνπ, όηη πιεηόηεξνλ όισλ ζπιιήβδελ ησλ εθινγηθώλ άξζξσλ
ησλ γξαθνκέλσλ θαη‟ απηάο ηαο εκέξαο, κε εμαηξνπκέλσλ κεδ‟ απηώλ ησλ πεξί
αλνξζώζεσο ησλ ζεζκώλ, κνπ απνξξνθά ην ελδηαθέξνλ κνπ ε εηο ηελ
ηειεπηαίαλ ζειίδα ηνπ «Ν. Άζηεσο» δεκνζηεπνκέλε επηθπιιίο! Καη ην
απειπηζηηθώηεξνλ βέβαηα δηά ηελ ζηξέβισζηλ ηεο δηαλνίαο κνπ σο ζπγρξόλνπ
Έιιελνο είλαη όηη κνη θαίλεηαη όηη αλεπξίζθσ εηο ην κπζηζηόξεκα απηό, εηο
ηνύην ην γέλλεκα ηεο θαληαζίαο, πνιύ κείδνλα πξαγκαηηθόηεηα θαη αιήζεηαλ
θαη πνιύ ζπνπδαηόηεξα δηδάγκαηα ή εηο ηαο ζνβαξσηάηαο ζπδεηήζεηο πεξί ηεο
βειηηώζεσο ηεο πνιηηηθήο καο θαηαζηάζεσο!
«Ακαξηία εμσκνινγεκέλε ακαξηία νπθ έζηη». Πξνο πιεηνηέξαλ όκσο
παξεγνξίαλ κνπ επεζύκνπλ λα κάζσ: ππάξρνπζηλ άξαγε θαη άιινη πνιινί εθ
ησλ αλαγλσζηώλ ζαο ππνπίπηνληεο εηο ην απηό ακάξηεκα;
Μ
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Γελ είλαη θπζηθά δπλαηόλ λα ηαπηνπνηεζεί εύθνια ν ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο ή θαη λα
εμαθξηβσζεί ε ίδηα ε γλεζηόηεηά ηεο. Αλεμάξηεηα πάλησο κε ην πνηνο ηελ έγξαςε, είλαη ζεκαληηθό
ηεθκήξην γηα λα ππνινγίζεη ή λα εηθάζεη θαλείο νξηζκέλα από ηα αληαλαθιαζηηθά αλαγλσζηηθήο
αληαπόθξηζεο πνπ ε κεηάθξαζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο θαινύζε ηνπο έιιελεο αλαγλώζηεο ηεο λα
ελεξγνπνηήζνπλ. Καη εδώ επαιεζεύεηαη, όπσο επαλεηιεκκέλα είρε επηζεκάλεη ε θξηηηθή, ε
αλάγλσζε ηνπ γαιιηθνύ κπζηζηνξήκαηνο σο ηεθκεξίνπ «αιήζεηαο θαη πξαγκαηηθόηεηαο» παξά ηελ
κπζνπιαζηηθά θαηαζθεπαζκέλε ηνπ θύζε, ελώ επηπιένλ παξαβάιιεηαη κε ηε ζύγρξνλε
λενειιεληθή, θαη εηδηθόηεξα πξνεθινγηθή, πξαγκαηηθόηεηα. Μάιινλ αβίαζηα είλαη δπλαηόλ
επνκέλσο λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε δεκνζίεπζε ηεο κεηάθξαζεο ελόο μέλνπ κπζηζηνξήκαηνο κε
ηόζν ακηγή ζρέζε κε ηελ ηζηνξία εδξαησλόηαλ ζηελ πεπνίζεζε όηη απηό έρεη επδηάθξηηεο
αληηζηνηρίεο θαη παξαιιειηζκνύο κε ηε ζύγρξνλε ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα, θαη δε
ηόζν επδηάθξηηεο πνπ ν κέζνο αλαγλώζηεο ζα κπνξνύζε αγόγγπζηα λα ηηο εληνπίζεη, λα ηηο
λνεκαηνδνηήζεη, αιιά θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα θαη δηδάγκαηα από απηέο.
Σειηθή επηζήκαλζε πνπ είλαη ρξήζηκν λα γίλεη πξηλ ηελ αληηβνιή ηνπ γαιιηθνύ θαη ηνπ
ειιεληθνύ θεηκέλνπ είλαη πσο ε δεκνζίεπζε ηεο κεηάθξαζεο έρεη ηηο αδπλακίεο πνπ ε θαζεκεξηλή
θπθινθνξία ελόο εληύπνπ είλαη δπλαηόλ λα επηθέξεη: απαληά θαλείο εμαηξεηηθά ζπρλά νξζνγξαθηθά
ζθάικαηα θαη αζηνρίεο ηνπ ζηνηρεηνζέηε ηεο εθεκεξίδαο, πνπ ελδερνκέλσο λα ζνιώλνπλ πνιιέο
θνξέο θαη ηελ ίδηα ηελ επζηνρία ηεο αληηβνιήο πξσηνηύπνπ θαη κεηάθξαζεο.
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Αληηβνιή
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Pierre du Breuil (1)
de Vernelay (2)
Jaillant (2)
de Champreux (4)
Manhers (4)
Duclos (4)
Clément Bris (7)
Mathilde (7)
Nini Déglaure(8)
Rose Noël (8)
Judin (8)
Tortoni (8)
Peyrode(8)
Bloomfield (8)
Lapoigne (8)
de Guionic (9)
Lacoste (10)
Olozaga (11)
Langlade (11)
Frossard (13)
Favergues (13)
d'Avilar (13)
de Champreux (14)
Cydalise (17)
Frisch (18)
Conquérant (21)
Musette (21)
d'Avol (22)
Bersheim (22)
Anine (22)
Mac-Mahon (22)
Auger (23)
Canrobert (23)
Hacks (23)
Deresse (24)
Labourdette (27)
Blache (32)
Clémendot (32)
Bazaine (32)
Lebrun (33)
Jarras (33)
Dejean (33)
Benedetti (33)
Hohenzollern (33)
1

1. Αλζξσπσλχκηα1
Πέηξνλ Γνπκπξέι (29/9-1α)
Βεξλειαί (29/9-1α)
Εαγηάλ (29/9-1α)
ακπξέ (29/9-1β)
Μάλεξο (29/9-1β)
Γνπθιψ (29/9-1β)
Κιήκεο Βξεο (29/9-1γ)
Μαηζίιδεο (29/9-1γ)
Νηλή Γεγιάξ (29/9-1γ)
Ρφδα Ννέι (29/9-1γ)
Ενπδέλ (29/9-1γ)
Σνξηψλε (29/9-1γ)
Πεξψδεο (29/9-1γ)
Βινπκθίι (29/9-1γ)
Λαπφλεο (29/9-1γ)
Γθπγηνλίθ (29/9-1δ)
Λαθφζηαλ (29/9-1δ)
Οινδφγα (30/9-2β)
Λαγγιαδ (30/9-2β)
Φξνζζάξ (30/9-2δ)
Φαβέξγελ (30/9-2ε)
δ’Αβειάξ (30/9-2ε)
ακπξέ (1/10-3α)
Κπδαιίδεο (1/10-3ε)
Φξηζο (1/10-3ε)
Κνγθεξάλ (2/10-4δ)
Μνπδέηηα (2/10-4δ)
δ’ Αβφι (2/10-4ε)
Βεξζάτκ (2/10-4ε)
Αλίλα (2/10-4ε)
Μαθ-Μαψλ (2/10-4ζη)
Ωδέξ (2/10-4ζη)
Καλξνκπέξ (2/10-4ζη)
Υαμ (3/10-4α)
Γεξέζε (3/10-4β)
Λαβνπξδέηηελ (3/10-4ζη)
Βιαο (4/10-5ε)
Κιεκεληψ (4/10-5ζη)
Βαδαίλ (4/10-5ζη)
Λεκπξφλ (4/10-5ζη)
Εαξξάο (4/10-5ζη)
Γεδάλ (4/10-5ζη)
Βελεδέηηεο (5/10-6α)
Υνεληδφιιεξλ (5/10-6α)

ηελ αξηζηεξή ζηήιε ν αξηζκφο δειψλεη ηε ζειίδα ζηε γαιιηθή έθδνζε ηνπ 1898, ελψ ζηε δεμηά
πξνηάζζεηαη ε εκεξνκελία ρσξίο ην έηνο, αθνινπζεί ν αξηζκφο ηεο επηθπιιίδαο θαη ηέινο κε ειιεληθφ
αξηζκφ ε ζηήιε ηεο.

Werther (33)
Émile Ollivier (34)
M. Thiers (34)
Ladmirault (34)
Bourbaki (34)
Le Prêcheur (50)
Marie Sass (50)
Bismarck (58)
Brutus (60)
Devismes (60)
Ramsey (64)
Sutton (64)
Sohier (73)
Lisbeth (73)
Boisjol (73)
le Père Desroques (74)
Saint-Clément (74)
André (75)
Maurice (75)
Maurice (75)
Duhesme (75)
Ducrot (75)
Le Martrois (77)
Gustave (77)
M. Dumaine (78)
Maurice (80)
Décherac (83)
Couchorte (88)
Poterin (89)
Gugl (93)
Massoli (100)
Massoli (222)
Canrobert (105)
Zastrow (106)
Laisné (109)
Montaudon (111)
Micheler (117)
Coffinières de Nordeck (130)
Schull (144)
Mayer (144)
Margueritte (145)
Lorencez (152)
Lafont de Villiers (175)
Arnous-Rivière (191)
Chagres (421)

Βέξζεξ (5/10-6β)
Αηκηιίνπ Οιιηβηέ (5/10-6β)
Θηέξζνπ (5/10-6β)
Λαδκηξψ (5/10-6γ)
Βνχξβαρε (5/10-6γ)
Λεπξεζζέξ (8/10-9ε)
Μαξίαλ αζο (9/10-11α)
Βίζκαξθ (10/10-12δ)
Βξηιφηνπ (10/10-12ζη)
Γεβίκ (11/10-13α)
Ράκζεπ (11/10-13ζη)
νχηησλ (11/10-13ζη)
νγηέ (13/10-16ε)
Ληζβέηηαο (13/10-16ε)
Μπναδψι (13/10-16ζη)
ηνλ πάηεξ Γεξφθαλ (14/10-17α)
Αγίνπ Κιήκεληνο (14/10-17α)
Αλδξέαλ (14/10-17β)
Μσξίζελ (14/10-17β)
Μαπξίθνο (14/10-17γ)
Νηνπέκ (14/10-17γ)
Γνπθξφ (14/10-17γ)
Λεκαξηξά (14/10-17ζη)
Γνπζηάβνλ (14/10-17ζη)
Γνπκαλχ (14/10-17ζη)
Μαπξίθηνλ (15/10-18γ)
Γεζζεξάθ (16/10-19β)
Κνπζφξηε (17/10-20β)
Πνηεξήλ (17/10-20β)
Γνχγιελ (18/10-21γ)
Μαζνχιεο (19/10-22ζη)
Μαζζφιεο (17/11-51β)
Καλξνβέξ (21/10-24β)
Εάζηξσβ (21/10-24γ)
Λαηλέ (22/10-25α)
Μνλησδφλ (22/10-25δ)
Μηζιέ (24/10-27α)
Κνθθηληέξ ηνπ Ννξδέθ (26/10-29ε)
νπιι (30/10-33α)
Μάυεξ (30/10-33β)
Μαξγθεξίη (30/10-33δ)
Λνξελζέ (31/10-34ζη)
Λαθφλ-δε-Βηιιηέξ (6/11-40β)
Αξλνχ-Ρεβηέξ (10/11-44α)
αγξ (5/1-96α)

2. Σνπσλχκηα
Saint-Cloud (2)
Hanovre (5)
Saxe (5)
Sébastopol (6)
Solférino (6)
Foreign-Office (10)
Creuse (12)
Vendôme (14)
Longchamps (14)
Boulogne (14)
Mont-Valérien (14)
l'île d'Elbe (16)
de Notre-Dame(16)
Waterloo (16)
Saint-Hélène (16)
Bourgogne (17)
Buffalora (22)
Magenta (23)
Puebla (23)
Véra-Cruz (23)
Brunswick (23)
Alsace (32)
Lorraine (32)
Châlons (32)
rue Saint-Dominique (34)
Strasbourg (34)
Metz (34)
Thionville (34) (277)
Plappeville (91) (221)
Bruville (203)
Vionville (207)
Vernéville (221)
Noisseville (277)
Longeville (345)
Bitche (34)
Colmar (34)
Belfort (34)
Nancy (34)
Perpignan (35)
Bretagne (35)
Bayonne (35)
rue Saint- Thomas -d'Aquin (39)
Champs-Élysées (43)
l'Arc de Triomphe (43)
place de la Concorde (43)
le Pont-Royal (43)

αηλ-Κινχ (29/9-1α)
Αλλφβεξνλ (29/9-1β)
αμσλία (29/9-1β)
εβαζηνππφιεσο (29/9-1γ)
νιθεξίλνπ (29/9-1γ)
Φφξεηλ Όθθηο (30/9-2α)
Κξέβεο (30/9-2γ)
Βαλδψκεο (30/9-2ζη)
Λνγγζάκ (1/10-3α)
Βνπιψλεο (1/10-3α)
Βαιεξηαλνχ φξνπο (1/10-3α)
ε Έιβα (1/10-3γ)
ηεο Παλαγίαο ηεο Παξηζηαλήο (1/10-3γ)
Βαηεξιψ (1/10-3γ)
Αγία Διέλε (1/10-3γ)
Βνπξγψλεο (1/10-3ε)
Βνπθαιφξαο (2/10-4ζη)
Μαγέληαο (2/10-4ζη)
Πνπέβιαο (2/10-4ζη)
Βεξα Κξνχδ (3/10-4α)
Μπξνχλζβηθ (3/10-4α)
Αιζαηία (4/10-5ζη)
Λνξξαίλε (4/10-5ζη)
αιφλ (4/10ζη)
νδφλ Αγίνπ Γνκελίθνπ (5/10-6β)
ηξαζβνχξγνλ (5/10-6γ)
Μεηδ (5/10-6γ)
Σηνκβίι (5/10-6γ), Θηνκβίιιελ (30/11-61ζη)
Πιαππεβίι (17/10-20ζη),
Πιαππεβίιε (17/11-51β)
Μπξνπβίιιε (12/11-46δ)
Βηνκβίιιε (13/11-47ζη)
Βεξλεβίιιε (17/11-51β)
Nναζβίιιελ (30/11-61ζη)
Λνγγεβίιε (16/12-77β)
Βηηο (5/10-6γ)
Κνικάξ (5/10-6γ)
Μπειθφξ (5/10-6γ)
Ναλζχ (5/10-6γ)
Πεξπηληάλ (5/10-6γ)
Βξεηάλελ (5/10-6γ)
Βαηγηφλλελ (5/10-6δ)
νδφλ Αγίνπ Θσκά (6/10-6δ)
Ζιπζίσλ Πεδίσλ (7/10-9β)
Αςίδνο ηνπ Θξηάκβνπ (7/10-9β)
πιαηεία ηεο Οκνλνίαο (7/10-9β)
Βαζηιηθήο Γέθπξαο (7/10-9β)

rue Le Peletier (44)
le cafe Riche (44)
Saint-Germain (45)
Opéra (45)
sur l'Esplanade (46)
Esplanade (264)
café Parisien (46)
la Moselle (46)
Germersheim (47)
Bade (47)
Bavière (47)
Wurtemberg (47)
Iéna (47)
les Variétés (47)
Chaillot (47)
au Salon (52)
Fontainebleau (52)
Tuileries (53)
quai d'Orsay (53)
la place du Marché (54)
Hesse (58)
Nassau (58)
Francfort (58)
SIeswig (58)
rue de Provence (59)
rue de Richelieu (61)
Champaubert (62)
Waterloo (62)
rue de Grenelle (63)
rue Serpenoise (76)
Mayence (79)
Winden (79)
Carlsruhe (79)
Forêt-Noire (80)
rue aux Ours (81)
rue des Clercs (82)
île Chambière (82)
Forbach (85)
Sarreguemines (85)
Sarrebrùk (87)
la place de la Comédie (87)
Bellecroix (91)
Saint-Quentin (91)
Queuleu (91)
Saint-.Iulien (91)
Wissembourg (105)
Geisberg (105)

νδνχ Λεπειεηηέ (7/10-9γ)
ην Πινχζηνλ θαθελείνλ (7/10-9γ)
Άγηνλ Γεξκαλφλ (7/10-9ε)
κειφδξακα (7/10-9ε)
επάλσ ζηνλ θάκπν (7/10-9ζη)
πηαλάδα (27/11-58ζη)
θαθέ Παξηδηέλ (7/10-9ζη)
ηελ Μνδέιιαλ (7/10-9ζη)
Γεξκεξζαΐκ (8/10-9α)
Βάδελ (8/10-9α)
Βαπαξία (8/10-9α)
Βπξηεκβέξγε (8/10-9α)
Ηέλα (8/10-9α)
ην Βαξηεηέ (8/10-9α)
αγηφ (8/10-9β)
εηο ηελ Έθζεζηλ ησλ Καιψλ Σερλψλ
(9/10-11β)
Φνληαηλεβιψ (9/10-11γ)
Κεξακεηθνχ (9/10-11γ)
Καη δ’ Οξζαί (9/10-11δ)
πιαηείαο ηεο Αγνξάο (9/10-11ε)
Έζζε (10/10-12δ)
Ναζζάνπ (10/10-12δ)
Φξαγθθφξηε (10/10-12δ)
ιέζβηγ (10/10-12δ)
νδφο Πξνβεγθίαο (11/10-13α)
νδφλ Ρηζζειηέ (11/10-13γ)
ακπσβέξ (11/10-13δ)
Βαηεξιψ (11/10-13δ)
νδφλ Γξελέιιεο (11/10-13ζη)
νδνχ εξπελνά (14/10-17δ)
Μαυεληίαλ (15/10-18β)
Βίλδελ (15/10-18β)
Καξιζξνχελ (15/10-18β)
Μαχξνπ Γάζνπο (15/10-18γ)
νδφλ ηελ "εηο ηαο Άξθηνπο" (15/10-18δ)
νδφλ ησλ Κιεξηθψλ (15/10-18ε)
ακπξηέξαλ λήζνλ (15/10-18ζη)
Φνξκπάρ (16/10-19δ)
αξξεγθεκίλ (16/10-19δ)
αξξεβξψθ (16/10-19ζη)
πιαηεία ηνπ Θεάηξνπ (16/10-19ζη)
Βειιεθξνά (17/10-20ζη)
αηλ-Κεληέλ (17/10-20ζη)
Κειέ (17/10-20ζη)
αηλ-Ενπιηέλ (17/10-20ζη)
Βηζζεκπνχξγνλ (21/10-24α)
Γατζβνχξγνλ (21/10-24α)

Lauter (105)
Lauterbourg (105)
Faulquemont (107)
Créhange (107)
Nied (107)
Folschwiller (108)
Saint-Arnual (110)
Rotheberg (110)
Éperon (110)
Styring (110)
Cadenbronn (110)
Kaninchensberg (111)
Kreutsberg (116)
Etzling (116)
Spickeren-Wald (122)
Brème-d'Or (122)
Baraque-Mouton (122)
Folster-Ζohe (126)
Béning (127)
Froeschwiller (129)
Niederbronn (129)
Reischoffen (129)
Saverne (129)
Montmédy (130)
Longwy (130)
Marsal (130)
Toul (130)
la Seille (130)
Gorze (140)
Pont-à-Mousson (145)
Mars-la-Tour (147)
Doncourt (147)
Jarny (147)
Étain (147)
Grigy (156)
Scy (175)
Saint-Martin (179)
Sansonnet (180)
Sporting-Club (181)
Woippy (182)
Moulins (182)
Sacré Cœur (265)
Les Petits-Tapes (341) (355)
Bellevue (355)
Château-Thierry (391)
L’hôtel des Réservoirs (393)
la Mutte, […] l’ énorme cloche (459)

Λσηέξεο (21/10-24α)
Λσηεξβνχξγνλ (21/10-24α)
Φσθεκφλ (21/10-24δ)
Κξεάλδ (21/10-24δ)
Νίδνπ (21/10-24ε)
Φνινβηιιέξ (21/10-24ε)
αηλη-Αξλνπάι (22/10-25γ)
Ρφηεξκπεξγ (22/10-25γ)
Δπξνφλ (22/10-25γ)
ηπξέλ (22/10-25γ)
Κάδεκβξνλ (22/10-25γ)
Καληληζεζβέξγ (22/10-25γ)
Κξφυηζβεξγ ή ηαπξνβνπλίνπ (23/10-26δ)
Έηζιηγγ (23/10-26ε)
πηθξέλ-Βάιδ (24/10-27ζη)
Βξεκδψξ (24/10-27ζη)
Μπαξάθα-Μνπηφλ (24/10-27ζη)
Φφιζηεξ-Υφε (25/10-28ζη)
Μπελέλ (26/10-29γ)
Φξεζβίιιεξ (26/10-29δ)
Νίδεξβξνλ (26/10-29δ)
Ρατζφθελ (26/10-29δ)
αβέξλελ (26/10-29ε)
Μνλκεδχ (26/10-29ε)
Λνκβχ (26/10-29ε)
Μαξζάι (26/10-29ε)
Σνπι (26/10-29ε)
ηεο εΐιιεο (26/10-29ζη)
Γφξδεο (29/10-32β)
Πνληακνπζφλ (30/10-33δ)
Μαξιαηνχξ (30/10-33ζη)
Γνγθνχξ (30/10-33ζη)
Εαξλχ (30/10-33ζη)
Δηαίλ (30/10-33ζη)
Γξηδχ (1/11-35ε)
π (6/11-40γ)
Αγίνπ Μαξηίλνπ (7/11-41α)
αλζνλλέ (7/11-41γ)
ζπφξηηλ-Κινκπ (7/11-41δ)
Βναππχ (7/11-41ε)
Μχινπο (7/11-41ζη)
Αγία Καξδνχια (27/11-58ζη)
Πεηηηάπ (15/12-76δ),
Μηθξψλ Σαπηψλ(18/12-79γ)
Καιιηζέαλ (18/12-79γ)
Καζηέιινπ-Θηεξξχ (28/12-88α)
ην μελνδνρείνλ ησλ δεμακελψλ (28/12-88γ)
ε ηεξαζηία θακπάλα (14/1-105α)

la Mutte (460)

ε Μνχηηα, ε πειψξηνο θακπάλα (14/1-105β)

3. Λάζε
α) ηππνγξαθηθά
(désespérées) επέιπηδεο≠απέιπηδεο (52 | 9/10-11γ)
(bosses) θακπνχξεο≠θνπκπνχξεο (53 | 9/10-11δ)
(porte) πφιηλ≠πχιελ (96 | 19/10-22α)
(souverain) λνκάξρνπ≠κνλάξρνπ (142 | 29/10-32ε)
(reproche) νθξχλ≠κνκθήλ (157 | 2/11-36β)
(penché) θφπησλ≠θχπησλ (165 | 4/11-38β)
(étoiles) άληξα≠άζηξα (168 | 4/11-38ε)
(salle) ζέιιαλ≠ζάιαλ (172 | 5/11-39δ)
(s’ extasia) ελ εθηάζεη≠ελ εθζηάζεη (493 | 21/1-112ζη)

3. Λάζε
β) κεηαθξαζηηθά
maîtres d'hôtel (1)
νηλνρφνπο (29/9-1α)
fraîches toilettes (2)
εζζήησλ λσπψλ (29/9-1α)
Passé! Passé! Passé! (65)
Πεξλά! Πεξλά! Πεξλά! (12/10-15γ)
cachemire (94)
ιαρνπξί (18/10-21γ)
escarpins (104)
πεδίισλ (20/10-23ζη)
θπζηνγλσκίαλ
αζηψλ
ή
ρσξηθψλ
une physionomie bourgeoise. (107)
(21/10-24δ)
Δχήιηα δσκάηηα εμεζθεπάδνλην ηαο
Des chambres à jour laissaient pendre
ζηέγαο θαη εηξππψλην ηνπο ηνίρνπο.
leur papier à fleurs décollé. (140)
(29/10-32β)
«Mais il y a du bon pain blanc à Metz Μα έρεη θαιφ ςσκί ζην Μεηδ γηα ηνλ
pour Bibi!» (155)
Μπηκπή! (1/11-35γ)
échancrure (180)
σο ζεηξά αηζεξίσλ επάιμεσλ (7/11-41γ)
Αprès un hachis au four, Lisbeth servait H Ληζβέηα παξέζεθελ πήηηαλ σο θαη
des lentilles (273)
πηλάθηα θαθήο (30/11-61α)
les petits Arbis disparaitre (207)
ηνπο ιαθέδεο θαη ακαμάδεο λα γείλνπλ
άθαληνη (13/11-47ε)
et quand il vient, tourner casaque! (207)
θαη φηαλ ήιζε, λα γπξίζεη ηηο θηέξλεο!
(13/11-47ε)
Six paires de chaussettes (222)
Έμ δεπγάξηα ζηηβάιηα (17/11-51γ)
ne demande qu’à marcher (229)
δήηεη κφλνλ θαη κφλνλ λα καξζάξε
(20/11-53α)
C’etait une bête à bon dieu (235)
Ήην κία πεηαινχδα, ε θαινχκελε «ην
αινγάθη ηεο Παλαγίαο» (21/11-54δ)
de jouer à colin - maillard (248)
παίδνλ
ηελ
ειαζηηθήλ
ζθαίξαλ
(24/11-57α)
-Le jus de grenouille est pour tout le -Μα φινη πεδνχκε ζαλ ηα βαζξάθηα, είπε.
monde. (258)
(26/11-57γ)

Αprès un hachis au four, Lisbeth servait
des lentilles (273)
avec votre manie de chercher midi à
quatorze heures (325)
en quarantaine (325)
Parions qu’il est sur la sellette! (350)
il lui a ordonné de faire fermer les
cabarets à neuf heures (357)
Coffinières […] en avait assez. (386)

H Ληζβέηα παξέζεθελ πήηηαλ σο θαη
πηλάθηα θαθήο (30/11-61α)
κε ηελ καλία ζαο λα ηα βάιεηε φια
ππεξβνιηθά θαη αλάπνδα (11/12-72ζη)
ππφ θάζαξζηλ (11/12-72ζη)
Kάπνηα κπίγα ζα ηνλ θπλεγά. (17/12-78γ)
ηνλ εδηάηαμε λα θιείζε ηα θαπειεία ζηηο
ελλέα (18/12-79ζη)
Ο Κνθθηληέξ […] ηα είρε πνιχ ζθνχξα.
(25/12-86ζη)
Et cette mauvaise gale (418)
Κη’ απηή ε θαθή κχγα (4/1-94β)
où l’ obéissance devient une duperie νπφηε ε ππαθνή θαηαληά θελάθε
(418)
(4/1-94γ)
de la petite flûte (444)
ηνπ θαιακίλνπ απινχ (10/1-101γ)
une rude frousse (462)
κίαλ σξαίαλ ηζηνξίαλ (14/1-105γ)
sa chère comptabilité (463)
ηελ πξνζθηιή απνζήθελ ηνπ (14/1-105ε)
au rata foumant (465)
εηο ηελ αρλίδνπζαλ ζνχπαλ (15/1-106γ)
vers les glacis (471)
πξνο ηνλ βξαρψδε ιφθνλ (16/1-107ε)
les couleurs allemandes (475)
ηα γεξκαληθά ζήκαηα (17/1-108ε)
des tambours crevés (479)
ηχκπαλα ζρηζκέλα (18/1-109δ)
albinos (485)
ιεπθφμαλζα (20/1-111β)
Les yeux d’ acier (489)
Οη ραιπβδφρξννη νθζαικνί (20/1-111ζη)
une justice sommaire (489)
δξαθφληεηνλ ηηκσξίαλ (21/1-112α)
avec fierté (489)
κεζ’ ππεξνςίαο (21/1-112α)
de sa pèlerine (501)
κε ηελ θαπφηαλ (25/1-115β)

4. Πνιηηηζηηθά
α) θνηλσληθή δσή
laquais (1)
des lustres (1)
des girandoles (1)
des chambellans (2)
in partibus (2)
publiciste (3)
boulevard (3)
rente (3)
douairière (6)
l'élite des lettres (7)
cercle (8)
de basset (8)
noceur (8)
à l’ Opéra-Comique (9)
loge (9)
d'un lustre (12)
cadre (12)
fanfares (13)

ζεξάπνληεο (29/9-1α)
πνιπθψησλ (29/9-1α)
ιπρλνχρσλ (29/9-1α)
θιεηδνχρσλ (29/9-1α)
επί ςηιψ νλφκαηη (29/9-1α)
δεκνζηνγξάθνο (29/9-1α)
βνπιεβάξηα (29/9-1β)
ξάληα (29/9-1β)
αξρνληνρήξα (29/9-1γ)
άλζνο ησλ γξακκάησλ (29/9-1γ)
ραξηνπαηθηείνπ (29/9-1γ)
εμ ηλδνθαιάκνπ (29/9-1γ)
γεξν-γιεληδέο (29/9-1γ)
εηο ην Κσκηθφλ Μειφδξακα (29/9-1γ)
ζεσξείνλ (29/9-1δ)
πνιπθιάδνπ ιπρλίαο (30/9-2δ)
θνξσλίδα (30/9-2δ)
κνπζηθάο ζπκθσλίαο (30/9-2ζη)

beau (15)
équipages (17)
avenue (17)
louis (18)
cercle (18)
ballon (19)
hamac (19)
seau (19)
veilleuses (20)
crayons (31)
chaises (31)
porte vitrée (31)
porte-plume (32)
plume (37)
quadrille (38)
cigare (39)
savetier (40)
concierge (40)
rendez-vous (40)
damas (40)
divan d'Orient (40)
Partitions de musique (40)
coffret (41)
titis (44)
fiacre (44)
la terrasse (44)
maître d'hôtel (44)
garçons (44)
sommeliers (44)
maître d'hôtel (45)
vitres (45)
parties de billard (46)
ouvreuse (49)
rideau (51)
chasse à courre (52)
la toile (54)
duo (54)
scène (54)
bouquetières (54)
rails (56)
fourgon (56)
cantine (57)
bruyère (58)
agioteurs (58)
gravure (59)
gantière (61)
bougeoir (65)
billets (65)

θαιισπηζηνχ (1/10-3β)
άκαμαη (1/10-3ε)
πάξνδνλ (1/10-3ε)
ινπδνβηθείσλ (1/10-3ε)
ραξηνπαίγληνλ (1/10-3ε)
αεξφζηαηνλ (1/10ζ-3η)
θξεκάζξαλ (2/10-4β)
ηβαλίνπ (2/10-4β)
θαλδήιαη (2/10-4γ)
κνιπβνθφλδπια (4/10-5δ)
θαζέθιαο (4/10-5δ)
παιφπνξηα (4/10-5ε)
θνλδπινθφξνο (4/10-5ε)
πέλλα (6/10-6α)
ηεηξάρνξνλ (6/10-6γ)
πνχξνλ (6/10-6δ)
εκβαισκαηήλ (6/10-6δ)
ζπξσξίο (6/10-6δ)
ζπλέληεπμηλ (6/10-6ε)
δακάζθν (6/10-6ε)
δηβαλίνπ αζηαηηθνχ (6/10-6ε)
κνπζηθαί ζειίδεο (6/10-6ε)
θηβσηίδηνλ (6/10-6ζη)
κάγθαη (7/10-9γ)
άκαμα (7/10-9γ)
αλδήξνπ (7/10-9γ)
μελνδφρνο (7/10-9δ)
γθαξζφληα (7/10-9δ)
μελνδφρνη (7/10-9δ)
δηεπζπληήο (7/10-9δ)
πάισλ (7/10-9ε)
παξηίδεο ηνπ κπηιιηάξδνπ (7/10-9ζη)
μελαγφο (8/10-9ε)
απιαία (9/10-11α)
θπλεγέζηνλ (9/10-11γ)
απιαία (9/10-11δ)
δησδίαλ (9/10-11ε)
ζθελνγξαθίαο (9/10-11ε)
αλζνπψιηδεο (9/10-11ε)
ησλ ζηδήξσλ (10/10-12β)
ε θνξηεγφο (10/10-12β)
βαιίηζα (10/10-12γ)
αγξηνπμχινπ (10/10-12γ)
θνιιπβηζηαί (10/10-12ε)
ιηζνγξαθίαλ (10/10-12ε)
γαληνπψιηδα (11/10-13γ)
θεξνπήγηνλ (12/10-15γ)
επηζηφιηα (12/10-15γ)

breaks (67)
omnibus (67)
vis-à-vis (68)
kiosque (70)
lampadaires (70)
portières (70)
sous (79)
topaze (80)
rubis (80)
émeraude (80)
porche (81)
terrasse (88)
dogue (101)
chaise (101)
vitre (107)
sels (118)
fourragère (139)
vaisselle (139)
porcelaines (144)
pliant (177)
jour anniversaire (187)
livre de messe (485)
papier à fleurs des murs (494)

ακάμαο (12/10-15δ)
ιεσθνξεία (12/10-15δ)
βηδαβί (12/10ζ-15η)
θηφζθηνλ (13/10-16γ)
δαδνχρνπο (13/10-16γ)
ζπξίδσλ (13/10-16δ)
ζνιδηά (15/10-18α)
ηνπαδίνπ (15/10-18γ)
ξνπβηλίνπ (15/10-18γ)
ζκαξάγδνπ (15/10-18γ)
πξφζηννλ (15/10-18δ)
απισηαξηά (17/10-20α)
ηαπξφζθπιινλ (19/10-22ζη)
ζθίπνδνο (20/10-23α)
χεινλ ηεο ζπξίδνο (21/10-24δ)
αξσκαηηθψλ αιάησλ (24/10-27α)
ραξηνζήθεο (28/10-31ζη)
ιεθάλε (28/10-31ζη)
θαξθνπξηψλ (30/10-33β)
πηπθηνχ ζθακλίνπ (6/11-40ε)
ακθηεηεξίδα (9/11-43α)
ζχλνςίλ (19/1-110ζη)
δηελζηζκέλνλ ηνηρφραξηνλ (22/1-113α)

4. Πνιηηηζηηθά
β) ελδπκαζία
livrée (1)
moustaches cirées (5)
l'olive (5)
brandebourgs (5)
l'éventail (9)
cendrés (10)
cravat (10)
frac (13)
garde-robe (15)
étuis (15)
fleurages (19)
cuir (31)
en brosse (32)
le cabinet de toilette (41)
toilettes (41)
gants (41)
épingle (41)
blouses (44)
le bonnet à coques (46)

νηθνζηνιάο (29/9-1α)
ζηδεξσκέλνπο κχζηαθαο (29/9β-1)
θνκβίνλ (29/9-1β)
θξεκακέλσλ ρσξίσλ (29/9-1β)
ξηπηδίνπ (29/9-1γ)
πνπδξαξηζκέλα (30/9-2α)
ιαηκνδέηε (30/9-2α)
θξάθνλ (30/9-2ε)
ηκαηηνθπιαθίνπ (1/10-3β)
ρεηξφθηηα (1/10-3β)
θιάξεο (2/10-4β)
βχξζαλ (4/10-5δ)
ελ είδεη ςήθηξαο (4/10-5ε)
θαιισπηζηήξηνλ (6/10-6ε)
ηνπαιέηηαλ (6/10-6ζη)
ρεηξφθηηνλ (6/10-6ζη)
θαξθίδα (6/10-6ζη)
βινχδαη (7/10-9γ)
ζθνχθηαλ κε ηαο ινθηάο (7/10-9ζη)

ςεθηξνεηδή (8/10-9β)
πνδφγπξνλ (8/10-9δ)
κφξηθνλ (9/10-11β)
θαπειιίλν (9/10-11γ)
βξαρηφιη (9/10-11γ)
δηφπηξαο (9/10-11ε)
καλδήιηα (9/10-11ζη)
βνζηξπρψδε (10/10-12γ)
κνχηζνπλνλ (10/10-12ε)
δαθηπιήζξαλ (10/10-12ε)
αζπξφξξνπρα (10/10-12ζη)
βνπδνάξ (11/10-13ζη)
εκβάδνο (12/10-15γ)
μαληφλ (14/10-17β)
θεθξχθαινλ (14/10-17β)
θνξζέλ (15/10-18ε)
ηξηράπησλ (15/10-18ε)
κάξζηππνλ (15/10-18ζη)
‘καηνγπάιηα (16/10-19β)
βεινχδηλα (17/10-20α)
παληεινλάθη (27/10-30ζη)
θνπζηίηζα (27/10-30ζη)
θεθξχθαινλ (28/10-31ζη)
Λνπζηξίληα (31/10-34ε)
πνπδξαξηζκέλνη (7/11-41β)

en brosse (47)
jupe (49)
moire (52)
petit lampion (52)
bracelet (53)
lorgnette (54)
mouchoirs (55)
bouclés (57)
masque (58)
tricot (59)
linge (59)
boudoir (63)
petit soulier (65)
charpie (75)
bonnet à coques (75)
corset (82)
dentelles (82)
sac de nuit (83)
lunettes (83)
velours (88)
culottes (135)
cotillon (135)
fichu (139)
souliers vernis (150)
saupoudrées (179)

4. Πνιηηηζηηθά
γ) ηξνθή
liqueurs (1)
chefs d'office (1)
déjeuners de soleil (9)
chopes (19)
chopes (25)
eau-de-vie (35)
le marchand de vins (40)
assiette (40)
poulet au blanc (40)
cafés (43)
nappe (45)
couvert (45)
côtelettes d'agneau (45)
pointes d'asperges (45)
pèches glacées (45)
Macédoine à la prussienne (45)
Bombe Magenta (45)
des pointes d'asperges (46)

εδχπνηα (29/9-1α)
αξρηηξηθιίλνπο (29/9-1α)
επηδφξπηα πξνγεπκάησλ εμνρηθψλ (29/9-1δ)
θχιηθαο (2/10-4β)
πνηήξηα (3/10-4γ)
ξαθή (5/10-6ε)
θαπειείνλ (6/10-6δ)
πηλάθηνλ (6/10-6ε)
θνηφπνπιν βξαζηφ (6/10-6ε)
θαθελείνπ (7/10-9β)
ηξαπεδνκάλδεινλ (7/10-9δ)
ζεξβίηζηα (7/10-9δ)
θνηνιέηηεο πξφβεηεο (7/10-9ε)
ζπαξάγγηα (7/10-9ε)
παγσηφ ξνδάθηλν (7/10-9ε)
ζαιάηα α ια πξνπζηέλ (7/10-9ε)
κπφκπα ηεο Μαγέληαο (7/10-9ε)
βιαζηάξηα απφ ζπαξάγγηα (7/10-9ζη)

pèches glacées (47)
tasse (48)
serviette (49)
les petits verres (59)
tasse de chocolat (67)
tranches de brioche (67)
plat (72)
dinde (73)
serviette (73)
truffes (73)
rissolée à point
verre de corton (73)
épinards au maigre (75)
une tarte aux quetsches (80)
patisserie (80)
curaçao (80)
crème d'angélique (80)
kirsch (80)
chopes (84)
glace (84)
bocks (88)
petit pain (101)
kirsch (103)
buffet (104)
omelette fumante (114)
pain bis (114)
beurre crémeux (114)
saucisse (114)
poêlons (139)
casseroles (139)
poulet au blanc, arrosé de Chablis
(148)
conserves (169)
alcool camphré (174)
bordeaux (181)

ηα ξνδάθηλα ηα παγσηά (8/10-9α)
θπαζίζθνλ (8/10-9γ)
πξνζφςηνλ (8/10-9δ)
ξαθνπφηεξα (10/10-12ζη)
θχαζνλ ηζνθνιάηαο (12/10-15ε)
ςσκνχο κεηά βνπηχξνπ (12/10-15ε)
πηαηέιιαλ (13/10-16ε)
γαινπνχιαλ (13/10-16ε)
πεηζέηαο (13/10-16ε)
χδλα (13/10-16ε)
θνθθηληζηή φζνλ πξέπεη (13/10-16ε)
ξαθνπφηεξνλ (13/10-16ζη)
ιαραληθψλ λεζηεζίκσλ (14/10-17β)
γαιαθηνκπνχξηθνλ (15/10-18γ)
νςνπνηίαο (15/10-18γ)
θεξαζφ (15/10-18γ)
θξέκα αληδέιηθα (15/10-18γ)
θεξαζφ (15/10-18γ)
αλαςπθηηθά (16/10-19β)
παγσηφλ (16/10-19γ)
πνηήξηα δχζνπ (17/10-20β)
ηζνπξέθη (20/10-23β)
θηξο (20/10-23δ)
θπιηθείνλ (20/10-23ζη)
αρλίδνπζαλ νκειέηηαλ (23/10-26β)
άξηνλ επηάδπκνλ (23/10-26β)
βνχηπξνλ αθξψδεο (23/10-26β)
ινπθάληθνλ (23/10-26β)
ηεγάληα (28/10-31ζη)
ρχηξαη (28/10-31ζη)
θνηφπνπια πνηηδφκελα κε θαιφλ γιπθφμηλνλ
θξαζί (31/10-34β)
παζηψλ (4/11-38ζη)
ζπίξην θαη θάκθνπξα (6/11-40α)
Βνξδψ (7/11-41δ)

bleu

blanc

rouge

vert

gris

4. Πνιηηηζηηθά
δ) ρξσκαηνιφγην
bleu: θπαλφο (1 | 29/9-1α), γιαπθνχ (19 | 2/10-4α) γαιάδηα (43 | 7/10-9β),
θπαλσπά (107 | 21/10-24ε)
bleu sombre: βαζπθχαλνλ (155 | 1/11-35δ)
bleu de ciel: νπξαλί (87 | 16/10-19ζη), θπαλνχλ νπξαλί (101 | 20/10-23α)
blanc: ρηνλφιεπθνο (16 | 1/10-3γ)
toute blanche: πάιιεπθνο (55 | 9/10-11ζη)
ivoire: ιεπθψλ (20 | 2/10-4γ)
d’ un blanc de lait bleuté: κε γαιαθηφρξνπλ θπαλφθιεβα ηελ επηδεξκίδα
(61 | 11/10-13γ)
rouge: εξπζξψλ (1 | 29/9-1α)
toute rouge: θαηαθφθθηλε (49 | 8/10-9δ)
rougeâtre: θνθθηλσπήλ (30 | 4/10-5δ)
rose: ξφδηλα (3 | 29/9-1α), ξνδφρξνπο (78 | 14/10-17ζη)
roux: ππξξά (19 | 2/10-4α), ππξξφμαλζνο (36 | 5/10-6ε),
ππξφρξνπλ (29 | 4/10-5δ), ππξξφηξηρνο (61 | 11/10-13γ)
pourpre: πνξθπξνχ (37 | 6/10-6α), νινπφξθπξνο (93 | 18/10-21β)
cerise: θεξαζφρξνπλ (40 | 6/10-6ε)
cramoisi: θαηαθφθθηλνο (105 | 21/10-24α)
violettes: ηφρξνπο (113 | 22/10-25ζη)
écarlate: θφθθηλνλ (67 | 12/10-15ε)
vert: πξάζηλνο (1/1α), πξαζηλσπφλ (43 | 7/10-9β)
vert clair: αλνηθηνπξάζηλνλ (87 | 16/10-19ζη)
vert de mer: ζαιαζζνπξάζηλα (58 | 10/10-12γ)
vert somber: βαζχ πξάζηλνλ (70 | 13/10-16δ)
gris: θαηφο (5 | 29/9-1β), ςαξά (13 | 30/9-2δ), ζηαρηί (61 | 11/10-13β),
ηεθξφλ (101 | 19/10-22ζη), νξθλήλ (85 | 16/10-19ε)
gris-perle: θαηνκάξγαξνλ (52 | 9/10-11β)
grisonnants: ςαξάο (18 | 1/10-3ζη)

4. Πνιηηηζηηθά
ε) ηδηαίηεξν ιεμηιφγην (ζηξαηησηηθή νξνινγία)
commandant (2)
ηαγκαηάξρεο (29/9-1α)
officier d'ordonnance (2)
δηαγγειεχο (29/9-1α)
chefs de division (2)
ηκεκαηάξρεο (29/9-1α)
duc (3)
ζηξαηεγφο (29/9-1α)
amiral (4)
λαχαξρνο (29/9-1β)
conseiller a la cour imperial (5)
ζχκβνπινλ παξά ησ απηνθξαηνξηθψ ζπλεδξίσ (29/9-1β)
le chassepot, la mitrailleuse,
ηα ζαζζεπψ, ηα κπδξνβφια, ηα νπινζηάζηα (29/9-1γ)
les arsenaux (7)
la garde mobile (7)
κεηαβαηηθή εζλνθπιαθή (29/9-1γ)
attaché d'ambassade (8)
αθφινπζνο πξεζβείαο (29/9-1γ)
adjudant-major à l'escadron des lanciers
ππαζπηζηήλ εηο ηελ ίιελ ησλ ινγρνθφξσλ ηεο
de la Garde, cantonnés (10)
ζσκαηνθπιαθήο ησλ ζηξαησληζκέλσλ (29/9-1δ)
commandeur (10)
ηαμίαξρνο (30/9-2α)

garde mobile (11)
chef d’ escadrons (12)
lieutenant (12)
zouaves (12)
poudre (13)
regiment (14)
soldat (14)
ordonnance (17)
factionnaire (18)
capitaine (18)
brigadier (18)
maréchal des logis (18)
sous-officier (18)
lancier en faction (19)
veston (19)
pantalon (19)
patrouille (20)
poudre (21)
sabre de lancier à dragonne d'or (21)
de la Legion d’ honneur (22)
sous-lieutenant (22)
d'artillerie (22)
batteries (22)
division (22)
pièces (22)
réserve (23)
l'infanterie (23)
la croix (23)
capitaine (23)
l’ etat major (23)
gouverneur (23)
hussards (23)
caporal (24)
fusil (24)
la prévôté (24)
garde d'écurie (26)
charges et les coiffures (28)
le manteau (28)
sabres (28)
lances (28)
lancier (28)
garnisons (28)
cavaliers, fantassins, artilleurs (28)
balle (29)
éclat d’ obus (29)
les obus et les cartouches (217)
cartouches et gargousses (223)
aides de camp (31)

εζλνθξνπξφο (30/9-2β)
ίιαξρνο (30/9-2γ)
ππνινραγφο (30/9-2γ)
Ενπάβνη (30/9-2γ)
ππξίηηο (30/9-2ε)
ζχληαγκα (1/10-3α)
ζηξαηηψηεο (1/10-3α)
αγγειηαθφξνο (1/10-3ε)
ζθνπφο (1/10-3ε)
ινραγφο (1/10-3ε)
αξρηθχιαμ (1/10-3ζη)
θαηαιπκαηίαο (1/10-3ζη)
ππαμησκαηηθφο (1/10-3ζη)
θξνπξνχληα ζθνπφλ (2/10-4α)
ακπέρνλνλ (2/10-4α)
πεξηζθειίδα (2/10-4α)
πεξηπνιία (2/10-4γ)
κπαξνχηη (2/10-4δ)
ηελ κεγάιελ ζπάζελ ηνπ κ’ επίρξπζνλ ιαβή (2/10-4δ)
ηνπ αξγπξνχ ζηαπξνχ ηεο Λεγεψλνο (2/10-4ε)
αλζππνινραγφο (2/10-4ε)
ππξνβνιηθφ (2/10-4ε)
ππξνβνιαξρία (2/10-4ζη)
ηαμηαξρία (2/10-4ζη)
ππξνβφια (2/10-4ζη)
εθεδξεία (2/10-4ζη)
πεδηθφλ (2/10-4ζη)
ην παξάζεκνλ ηεο Λεγεψλνο (2/10-4ζη)
ινραγφο (2/10-4ζη)
νη επηηειείο (3/10-4α)
ζηξαηάξρεο (3/10-4α)
νπζάξνη (3/10-4α)
δεθαλέαο (3/10-4β)
ηνπθέθη (3/10-4β)
ε κνηξαξρία (3/10-4γ)
ζηαπινθχιαμ (3/10-4ζη)
γπιηνχο θαη πειήθηα (4/10-5β)
ριαίλε (4/10-5β)
ησλ ζπαζίσλ (4/10-5β)
ιφγραη (4/10-5β)
ινγρνθφξνο (4/10-5β)
θξνπξέο (4/10-5β)
ηππείο, πεδνί, ππξνβνιεηαί (4/10-5β)
ζθαίξα (4/10-5γ)
ζξαχζκα νβίδνο (4/10-5δ)
νβνχδηα θαη θπζίγγηα (16/11-50α)
ππξηηηδνβνιάο θαη ζθαίξαο (17/11-51δ)
ππαζπηζηαί (4/10-5ε)

major general (33)
aides-majors généraux (33)
commandant de corps (33)
garde des sceaux (34)
l’épée (34)
services administratifs (35)
genie (35)
l'intendant general (35)
colonel (36)
capitaine-instructeur (38)
maréchal (39)
des manufactures d'armes (39)
colonne (44)
sergent de ville (44)
engagements volontaires (47)
attaché militaire (48)
mitrailleuses (48)
saintcyriens (49)
éperon (49)
éperons (93)
mobilisation (57)
la visière (58)
sergents et sergents-majors (60)
peloton (60)
bataillon (60)
revolver (61)
jumelle (61)
canons (63)
Quartier (75)
piquet (77)
les prescriptions du major general (79)
reconnaissances (79)
pointes de cavalerie (79)
coups de feu d'avant-postes (79)
escarmouches (79)
chefs de corps (84)
voltigeurs (87)
carabineer (87)
cuirassiers (88)
portée (90)
tir (90)
charge (90)
cavalerie(90)
des armes à feu (90)
commissaire de police (100)
convois (103)
dolmans (103)
dolman (198)

γεληθφο πνιέκαξρνο (4/10-5ζη)
γεληθνί ππαζπηζηαί (4/10-5ζη)
αξρεγφο ζψκαηνο (4/10-5ζη)
ηνπ θξαγηδνθχιαθνο (5/10-6β)
ην μίθνο (5/10-6β)
νη δηαρεηξηζηηθαί ππεξεζίαη (5/10-6δ)
κεραληθφλ (5/10-6δ)
ν γεληθφο επηκειεηήο (5/10-6δ)
ζπληαγκαηάξρεο (5/10-6ε)
ινραγφλ πξνγπκλαζηήλ (6/10-6β)
ζηξαηάξρεο (6/10-6γ)
νπινπνηεία (6/10-6δ)
θάιαγμ (7/10-9γ)
αζηπθχιαμ (7/10-9γ)
θαηαηάμεηο εζεινληψλ (8/10-9β)
ζηξαηησηηθφο αθφινπζνο (8/10-9γ)
κπδξνβφια (8/10-9β)
επέιπηδεο (8/10-9γ)
πηεξληζηήξ (8/10-9δ)
ζπηξνχληα (18/10-21β)
επηζηξάηεπζηο (10/10-12β)
πξνζθφπηνλ (10/10-12δ)
ινρίαη θαη επηινρίαη (11/10-13α)
νπιακφο (11/10-13β)
ηάγκα (11/10-13β)
πεξίζηξνθα (11/10-13γ)
δηφπηξα (11/10-13γ)
θάλλαο (11/10-13ζη)
ζηξαηαξρείνλ (14/10-17γ)
ίιε (14/10-17δ)
ηα ζεζπίζκαηα ηνπ γεληθνχ αληηζηξαηάξρνπ (15/10-18β)
θαηνπηεχζεηο (15/10-18β)
εμειάζεηο ηππηθνχ (15/10-18β)
ππξνβνιηζκνί ησλ πξνθπιαθψλ (15/10-18β)
αςηκαρίαη (15/10-18β)
ζσκαηάξραη (16/10-19γ)
αθξνβνιηζηαί (16/10-19ζη)
θαξαβηλνθφξνο (16/10-19ζη)
ζσξαθνθφξσλ (17/10-20β)
νιθή (17/10-20δ)
ξίκκαηνο (17/10-20δ)
επέιαζηλ (17/10-20δ)
ηππηθνχ (17/10-20δ)
ππξνβφια φπια (17/10-20δ)
δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο (19/10-22ε)
πξνπνκπαί εθνδίσλ (20/10-23δ)
ρηηψλησλ (20/10-23δ)
ληνπιακάλ (11/11-45δ)

poste de caserne (103)
réservistes (106)
tirailleurs (110)
brigade (111)
division (111)
batteries (118)
retranchement (119)
sapeurs (121)
baïonnette au fusil (124)
gouverneur (130)
fusils à tabatière (130)
canon (138)
gamelle (150)
pain de munition (150)
vitrier (155)
grenadiers (155)
fantassins (156)
étrier (157)
sangle (157)
lieutenant-colonel (158)
voltigeurs (160)
voltigeurs (294)
sous-intendants (164)
aumôniers (164)
vaguemestre (175)
intendance (175)
parcs (175)
sentinelles (180)
souliers (180)
vaguemestre (182)
cent-gardes (190)
caracolèrent (190)
bicorne (190)
de shakos (194)
conducteurs (195)
avant-trains (195)
hourra (198)
tresses (198)
montures de troupe (204)
harnachements (204)
en colonne par quatre (205)
fusillade (207)
canon des forts (224)
ses forts (256)
les compagnies (233)
gardes nationaux (247)
ministre de la guerre (269)
le fanion (281)

θπιαθείνλ ηνπ ζηξαηψλνο (20/10-23ε)
εθέδξνπο (21/10-24γ)
αθξνβνιηζηαί (22/10-25β)
ηαμηαξρία (22/10-25γ)
κεξαξρία (22/10-25δ)
θαλνληνζηνηρίαη (24/10-27β)
ραξάθσκα (24/10-27γ)
ζθαπαλέσλ (24/10-27ε)
κε εθ’ φπινπ ιφγρε (25/10-28δ)
ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο (26/10-29ε)
φπια κε ηζαθκάθη (26/10-29ε)
ηειεβφινλ (28/10-31ε)
θαξαβάλα (31/10-34ε)
θνπξακάλαλ (31/10-34ε)
λενζχιιεθηνο (1/11-35γ)
γξελαδηέξνπο (1/11-35δ)
θαληάξνη (1/11-35ε)
αλαβνιέα (2/11-36α)
ίγγιαλ (2/11-36β)
αληηζπληαγκαηάξρεο (2/11-36γ)
«ςηιψλ ή επδψλσλ» (2/11-36ε)
ησλ αθξνβνιηζηψλ (4/12-65ε)
ππεπηκειεηψλ (3/11-37ε)
εθεκέξηνη ηνπ ζηξαηνχ (3/11-37ε)
ππνθξνληηζηνχ (6/11-40β)
επηκειεηείαο (6/11-40β)
απνζπάζκαηα (6/11-40β)
ζθνπνί (7/11-41β)
αξβπιψλ (7/11-41γ)
ηξνθνδφηαο (7/11-41ζη)
ζσκαηνθχιαθεο (9/11-43ε)
επαξνπζίαζαλ φπια (9/11-43ε)
δίθσρνλ (9/11-43ε)
ηα πειήθηα (10/11-44ε)
ελίνρνη (10/11-44ζη)
ζπξκαγσγνί (10/11-44ζη)
ν π ξ ξ ά (11/11-45δ)
ζεηξήηηα (11/11-45δ)
ππνδχγηα νπιηηψλ (13/11-47β)
θάιαξα (13/11-47β)
θαιαγγεδφλ αλά ηεηξάδαο (13/11-47γ)
ηνπθεθνβνιηζκψλ (13/11-47ζη)
ηειεβφισλ ησλ θξνπξίσλ (17/11-51ζη)
νρπξψκαηά ηνπ (26/11-57α)
νη ιφρνη (21/11-54α)
εζλνθπιάθσλ (26/11-57α)
ππνπξγείνλ ησλ ζηξαηησηηθψλ (28/11-59ζη)
θιάκπνπξν (1/12-62ε)

5. Παξαιείςεηο
α) ζπληφκεπζε
Du Breuil regardait le dos voûté de Chenot, le Ο Γνπκπξέι εθχηηαδε ηελ θπξηήλ ξάρηλ ηνπ
bourrelet de sa nuque rouge, écrasant le col brodé ζηξαηεγνχ ελφ, ην πεξηιαίκηφλ ηνπ ην
d'or. (3)
ρξπζνθέληεηνλ. (29/9-1α)
Chenot, gourd, épais, mais très fin sous ses Ο ελφ φπσο ζπκπεξηεπάηεη θαη ζπλσκίιεη,
apparences de paysan du Danube, semblait... (3)
εθαίλεην... (29/9-1α)
M. La Véronnech, face glabre de Breton aux yeux Ο θ. Λαβεξνλέθ, Βξεηαλφο, κε θαηεθή ηελ φςηλ
couleur de grès, très triste (4)
(29/9-1β)
le fauteuil de rotin à bascule. (20)

ηελ πνιπζξφλα πνπ είρε. (2/10-4β)

d'où s'exhalaient des odeurs aigres. Après avoir
dépassé les cantines, ils arrivaient aux écuries. (26)
le troisième étendait des pieds rigides et poilus, à
corne jaune; on eût dit ceux d'un cadavre. (27)
Il indiquait, du doigt la porte de sa chambre, sur le
palier. (29)
Des plantons se rangèrent à son passage; un
escalier à monter. (37)

νπφζελ νμείαη νζκαί αλεδίδνλην, έθηαζαλ εηο
ηνπο ζηαχινπο (3/10-4ε)
ν ηξίηνο εηέλησλε πφδαο ηζρλνχο θαη ηξηρσηνχο.
(3/10-4ζη)

suivi d'un aide de camp éploré qu'il tançait. (37)
une caisse à réséda (40)
long corps aux cheveux filasse, dégourdi sous ses
manières gauches (40)
flacons en cristal de baccarat (41)
Pussent-ils se retrouver à l'unisson! (41)
La truite froide desservie, le maître d'hôtel - on
apportait un canneton à la rouennaise - vint
s'enquérir près de ces messieurs :
— Les côtelettes d'agneau? Les pointes d'asperges?
Et comme entremets? (45)
J'y étais, fit Du Breuil. Trois cents carnes, achetées
chez l'équarrisseur à 5 francs pièce, ont été
massées sur le plateau. Il y avait deux
mitrailleuses. (48)
Ils raccrochaient leurs sabres aux bélières, se
coiffaient de leurs shakos.(49)
Je montais derrière vous le large escalier droit,
entre la haie des cent-gardes et la rampe de fleurs.
(53)
Il sourit : — Les opales portent malheur. (53)

παξάιεηςε πεξηφδνπ (4/10-5β)
Αλέβε
κίαλ
ζθάιαλ.
(παξάιεηςε
ηεο
εκηπεξηφδνπ (5/10-6ζη)
αθνινπζνχκελνο απφ έλαλ ππαζπηζηήλ. (6/106α)
κίαλ θάζζαλ (6/10-6δ)
καθξφο ην ζψκα, κε ηξφπνπο ζθαηνχο (6/10-6ε)
θξπζηαιιίλσλ θηαιψλ (6/10-6ε)
παξάιεηςε πεξηφδνπ (6/10-6ζη)
Ο μελνδφρνο ήιζε λα πιεξνθνξεζή πιεζίνλ
απηψλ ησλ θπξίσλ.
— Οη θνηνιέηηεο νη πξφβεηεο; Σα ζπαξάγγηα;
(7/10-9ε)
Ήκνπλ εθεί, είπελ ν Γνπκπξέι. Ήζαλ δχν
κπδξνβφια. (8/10-9β)
Δμεθξέκαζαλ ηαο ζπάζαο ησλ, ηα θξάλε ησλ.
(8/10-9δ)
Αλέβαηλα φπηζζέλ ζαο ηελ κεγάιελ ζθάιαλ.
(9/10-11γ)

παξάιεηςε εκηπεξηφδνπ. (9/10-11γ)
Απηφ ηα εμαγνξάδεη φια... (παξάιεηςε ηεο
Du Breuil songea : Cela rachète tout!... (59)
εκηπεξηφδνπ) (10/10-12ζη)
Son chapeau gris en accordéon (61)
Σν θαπέιν ην ζηαρηί (11/10-13β)
un cuirassier qui portait une dépèche se haussa sur έλαο αγγειηνθφξνο ηππεχο, πςψζε επί ησλ
ses étriers (61)
αλαβνιέσλ ηνπ (11/10-13γ)
Pierre, debout, ponta sur le tableau de gauche. (62) Ο Πέηξνο, φξζηνο, επνληάξηζε. (11/10-13δ)

Le bistouri, rien de tel! (74)
Il était glabre, sans âge, la peau parcheminée, les
yeux vifs. (74)
Du Breuil vidait son verre: ce corton était chaud,
sec, de bouquet franc. (74)
Comme jadis, une guirlande de roses fleurissait la
nappe, et l'un des quatre compotiers contenait des
mirabelles confites. (74)
Boisjol répondit, en reprenant des asperges. (77)
j'ai vu conduire, à l'hôtel de Metz, où est le
grand prévôt, deux dragons allemands. (79)
Après une tarte aux quetsches, triomphe de la
patisserie de ménage, on achevait le dessert.
Lisbeth, selon la coutume, posa sur la table la cave
à liqueurs. (80)
Complet à carreaux, chapeau tyrolien, souliers
vernis. (82)
un lieutenant colonel à lunettes, grisonnant,
bedonnant, très peu militaire (83)
On regardait de travers un long garçon roux, aux
larges maxillaires, correspondant du London
Gazette. (88)

παξάιεηςε πεξηφδνπ (13/10-16ζη)
Ήην ηζρλφο, αγλψζηνπ ειηθίαο, αιιά κε φκκα
δσεξφλ. (13/10-16ζη)
παξάιεηςε εκηπεξηφδνπ (14/10-17α)
παξάιεηςε πεξηφδνπ (14/10-17α)
Ο Μπναδψι απήληεζελ. (14/10-17ε)
εγψ είδα λα νδεγνχλ εηο ηελ κνηξαξρίαλ δχν
Γεξκαλνχο δξαγφλνπο (15/10-18α)
Μεηά ην γαιαθηνκπνχξηθνλ, ην νπνίνλ ήην ν
ζξίακβνο ηεο νςνπνηίαο ηεο νηθίαο, ε Ληζβέηα,
θαηά ην έζνο, παξέζεζελ επί ηεο ηξαπέδεο ηελ
ζθεπήλ κε ηα εδχπνηα (15/10-18γ)
παξάιεηςε πεξηφδνπ (15/10-18ζη)
έλαο αληηζπληαγκαηάξρεο κε ‘καηνγπάιηα, πνιχ
νιίγνλ ζηξαηησηηθφο (16/10-19β)
Δθχηηαδνλ ινμά έλα καθξχλ λένλ ππξξφμαλζνλ,
αληαπνθξηηήλ ηεο Λφληνλ Γθαδέη. (17/10-20α)

Τπάιιεινη ησλ ηαρπδξνκείσλ, κε αξγπξφρξνα
Des employés des postes, vert et argent, galonnés
θαη πξάζηλα ζήκαηα, απεηέινπλ ρσξηζηήλ
sur toutes les coutures, faisaient bande à part. (88)
νκάδα. (17/10-20β)
Il avait des yeux ronds, des cheveux ébouriffés l'air Δίρε ζηξνγγπινχο νθζαικνχο, θαη ην ήζνο
à la fois niais et important. (91)
ειίζηνλ άκα θαη ζπνπδαηνθαλέο. (17/10-20ε)
Petit, brun, le visage intelligent, avec un front de Μηθξφζσκνο, κειαγρξνηλφο, κε ην πξφζσπνλ
sectaire, un feu noir dans le regard, le capitaine λνήκνλ, κε καχξν ππξ εηο ην βιέκκα, ν ινραγφο
Barrus ajouta (91)
Βαξξνχο επξφζζεζελ (17/10-20ζη)
des rouliers, des estafettes, des passants (97)
πνιινί δηαβάηαη (19/10-22γ)
Cette bataille, si attendue, si désirée (99)
Ζ κάρε αχηε, ε ηφζνλ πνζεηή (19/10-22ε)
Il lui fallait une cuisine sans assaisonnements, du Σνπ ερξεηάδεην ελ θαγεηφλ ρσξίο πνηθηιίαλ,
lait à tous ses repas, un rond de cuir sous ses γάια εηο φια ηα γεχκαηα θαη ηα δείπλα ηνπ.
lombes. (100)
(19/10-22ζη)
le matin, à cinq heures (101)
ην πξσί (20/10-23α)
Il reconnut un long personage à chapeau mou et
Αλεγλψξηζελ έλα καθξχλ άλζξσπνλ, κε πίινλ
complet de velours, des guêtres de cuir, une
καιαθφλ εθ βεινχδνπ, κε κίαλ δηφπηξαλ
lorgnette en bandoulière, une pochette gonflée de
θξεκαζηήλ (21/10-24δ)
calepins (107)
Droits en selle sur leurs chevaux couverts de boue, Δπζπηελείο εηο ηαο ζέιιαο ησλ επάλσ, εηο ηνπο
avec leurs basanes raidies, leurs manteaux blancs ίππνπο ηνπο ιαζπσκέλνπο, κε ηνπο καλδχαο ηνπο
(109)
πφηε ιεπθνχο (21/10-24ζη)
A gauche, sur un contrefort de la forêt de Forbach, Αξηζηεξά, ελ κέξεη θαιππηνκέλαο απφ ην δάζνο
masquées à demi par les bois (110)
(22/10-25γ)
vers sa monture, une jolie bête alezane. (111)
εηο ηνλ ίππνλ ηνπ. (22/10-25δ)
sévère et bon, avec sa barbiche grisonnante déjà, απζηεξνχ θαη αγαζνχ, κε ην πςειφλ κέησπνλ
son haut front dégarni (111)
γπκλφλ (22/10-25ε)
une bordure de gazon et de géraniums, une grosse πεξίθξαγκα ριφεο θαη γεξαλίσλ, θαη ε νηθία

boule de verre bleu, et la maison crépie à neuf
(113)
afin de tondre les branches basses, mâchant, avec
le mors, les feuilles et l'écume. (119)
Il s'arrêta court, campé sur ses quatre
pattes, hennit avec force. (120)
le roulement sec des mitrailleuses, les coups de
grosse caisse des canons (122)
Ivres de fatigue et de faim, ils chantaient à pleine
gorge (126)
avec son veston civil, son pantalon de toile grise,
sa petite casquette (136)
Oui, il y avait, il devait y avoir un malheur dans
cette maison. (136)
Les journaux de tous les partis, dans toutes les
provinces appelaient la France (138)
un vieil officier à balafre dont l'oeil droit était
crevé. (153)
il avait reconnu, coiffé d'un chapeau melon, sous
un cache-poussière mastic, le gros maître d'hôtel de
Sainl-Cloud (153)
L'un d'eux, glissant entre les sangles du cacolet à
chaque minute, allongeait ses jambes jusqu'à racler
terre (154)
Un officier à spencer bleu galopait à travers
champs. (155)
Un bidon fut troué, par terre. (157)

λεσζηί ρξσκαηηζκέλε (23/10-26α)
δηά λα θζάζνπλ ηνπο θαησηέξνπο θιψλαο ησλ
δέλδξσλ, καζψληεο ηα θχιια. (24/10-27γ)
Αίθλεο εζηακάηεζελ, ερξεκέηηζε ζθνδξψο.
(24/10-27δ)
ηελ μεξάλ βνήλ ησλ κπδξνβφισλ θαη ησλ νβίδσλ
(25/10-28α)
Μεζχνληεο απφ θφπσζηλ θαη πείλαλ έςαιινλ.
(26/10-29α)
κε ην θφξεκά ηνπ ην αζηηθφλ, κε ηελ πεξηζθειίδα
ηνπ, κε ην πειήθηφλ ηνπ (28/10-31β)
Ναη, ππήξρελ δπζηχρεκα εηο ηελ νηθίαλ ηαχηελ.
(28/10-31γ)
Αη εθεκεξίδεο εηο φιαο ηαο επαξρίαο εθάινπλ
ηελ Γαιιίαλ (28/10-31ε)
γέξσλ αμησκαηηθφο κε ηνλ δεμηφλ νθζαικφλ
εμσξπγκέλνλ. (1/11-35α)
είρελ αλαγλσξίζεη ηνλ ρνλδξφλ αξρηηξίθιηλνλ
ησλ αλαθηφξσλ ηνπ αηλ Κινπ (1/11-35β)
Ο εηο ηνχησλ είρε ηαο θλήκαο θξεκακέλαο
ζρεδφλ έσο ηελ γελ θάησ (1/11-35γ)

Δηο αμησκαηηθφο εθάιπαδελ αλά ηνπο αγξνχο
(1/11-35δ)
παξάιεηςε πεξηφδνπ (3/11-37α)
Ωρξφλ
πξφζσπνλ
ππξξνμάλζνπ
κνξθήο
Un visage pâle, de Christ roux, s'éclaira soudain à
εθσηίζζε αίθλεο εηο ηελ ιάκςηλ ηνπ θαλαξίνπ
la lueur de la lantern (167)
(4/11-38γ)
des fourragères, des prolonges chargées
ακάμηα κε θνξβήλ έλα ζσξφλ αλήθνπζηνλ (5/11d'avoine et de vivres, un entassement inouï (170)
39α)
Mais au matin, elle s'est rattrapée. (174)
παξάιεηςε πεξηφδνπ (6/11-40α)
la soupe des escouades cuisait. (180)
ε ζνχπα έβξαδε (7/11-41γ)
Ils s'engagèrent sur une voie romaine qui accédait Δηξάπεζαλ αξραίαλ ηηλά ξσκατθήλ νδφλ, ήηηο
au plateau plus directement que la route. (183)
έθεξε πιένλ εηο ην νξνπέδηνλ. (8/11-42α)
Adieu, Metz! dit-il, après quelques secondes. (183) Τγίαηλε, Μεηδ, είπε. (8/11-42β)
il aperçut sur le versant qu'ils venaient de quitter,
βιέπεη εηο ην πιαγηλφλ ηνπ ιφθνπ νπφζελ είρνλ
commodément posté à cinq cents mètres, le long
θαηέιζεη, έλαλ άλζξσπνλ φζηηο επέδεπζελ απφ
d'un bois, un individu qui braquait une
ηνλ ίππνλ ηνπ (8/11-42γ)
jumelle.(184)
quelques blessés, des morts, jalonnant le passage πιεγσκέλνη, λεθξνί, ζηξψλνπλ ην έδαθνο εδψ θη
d’un troupe (195)
εθεί (10/11-44ε)
Grisé par la course, tète nue, balafré de la tempe à Εαιηζκέλνο απφ ην ηξέμηκν, αζθεπήο, έπαιιελ
l’ oreille, il pointait encore un tronçon de sabre. αθφκε εηο ηελ ρείξα ηεκάρηνλ ζπάζεο. (11/11(198)
45δ)
le maréchal s’ arrêta. Laune et Du Breuille étaient ν ζηξαηάξρεο εζηάζε. Πξνο ηελ δηεχζπλζε ηνπ
derrière lui. Dans la direction de Metz (231)
Μεηδ (20/11-53γ)
«états de services? ricanait Floppe: - Des tas de «Γηθαηψκαηα ππεξεζίαο; Έιεγελ ν Φινπ. –

services!» Le mot fit fortune. Floppe était la bête
noire de ces messieurs (333)
l’ acceptation de l ‘ Impératrice sauverait tout.
Nous ne sommes pas déliés de notre serment. Nous
n’ avons reçu aucune communication du
Gouvernement provisoire.(393)
Il jeta son caoutchouc ruisselant, posa des papiers
sur une table. (412)
Dies irae, dies illa
Solvet soeclum in favilla (426)

Κακψκαηα ππεξεζίαο!». O Φινπ ήην ην
θφβεηξνλ απηψλ ησλ θπξίσλ (13/12-74ε)
ε απνδνρή ηεο Απηνθξαηείξαο ζα έζσδε ην παλ.
Γελ έρνκελ ιάβεη θακκίαλ αλαθνίλσζηλ ηεο
Πξνζσξηλήο Κπβεξλήζεσο. (28/12-88δ)
Έξξηςελ έγγξαθα επί ηεο ηξαπέδεο. (2/1-92ε)
Dies irae, dies illa …
(Ζκέξα νξγήο ε εκέξα εθείλε…) (6/1-97α)

5. Παξαιείςεηο
β) ηδενινγία
Secourable, elle ne se faisait, d'ailleurs, jamais prier
παξάιεηςε πεξηφδνπ (29/9-1β)
longtemps (4)
Il se l'avouait avec ennui. Franc, droit, léger,
enfant à ses heures, heureux de vivre au jour le
παξάιεηςε ρσξίνπ. (29/9-1δ)
jour, il regardait l'amour comme une chose, ou très
frivole, ou très sérieuse. (9)
...l'amour profond, qui pèse sur une
ν έξσο ν βαζχο δελ είρε ηίπνηε ην θνηλφλ (29/9destinée, n'avait rien de commun... (9)
1δ)
Ce qui lui était à charge, dans sa liaison avec Mme
Σελ θπξίαλ Γθπγηνλίθ επί καθξφλ ηελ είρελ
de Guïonic, c'était de l'avoir trop longtemps aimée
αγαπήζεη σο θίιελ (29/9-1δ)
(9)
Le don généreux qu'elle avait fait d'elle-même était
venu bien tard, suivi de regrets, sinon de remords. παξάιεηςε πεξηφδνπ (29/9-1δ)
(9)
Serrer la main du comte, qu'il savait pourtant bien Να ζιίβε ηελ ρείξα ηνπ θφκεηνο ήην σο
n'être le mari d'Isaure que de nom, était, pour sa βαζαληζηήξηνλ δηα ηελ εηιηθξίλεηαλ ηνπ
loyauté, un supplice. (9)
ραξαθηήξνο ηνπ. (29/9-1δ)
Le pointillé de sa chair parut, sous le bas
παξάιεηςε πεξηφδνπ (12/10-15γ)
blanc à jour. (65)
elle se jeta contre lui. Il la tenait toute, plongeant
ses lèvres dans ses cheveux. Ce fut elle, la εθείλε έπεζελ εηο ηαο αγθάιαο ηνπ, είηα ηνλ
première, qui le repoussa doucement. Elle avait une απψζεζε. Δίρελ έθθξαζηλ ηαιαηπσξίαο θαη
expression de souffrance. Mais, comme il lui serrait άιγνπο. Αιιά ην βιέκκα ηεο αλέιαβελ αίθλεο
les mains, peu à peu ses traits se détendirent. Son αλδξηθήλ γελλαηφηεηα. (12/10-15γ)
beau regard prit une vaillance virile (66)
Mme de Guionic apparaissait; Il revoyait le pointillé Ζ θπξία Γθπγηνλίθ επεθαίλεην, δεηθλχνπζα εηο
de son bas à jour, son cou nu et frais. (339)
απηφλ ηα ζέιγεηξά ηεο. (15/12-76α)

6. Πξνζζήθεο
α) επεμεγήζεηο
Πνιινί ησλ απιηθψλ θαηά ηελ επνρήλ εθείλελ,
Plus d'un courtisan, par cette démarche, croyait θαζψο ην πάιαη, νη θφιαθεο εηο ηελ Απιήλ ηνπ
imiter celle de l'Empereur. (3)
Γηνλπζίνπ ησλ πξαθνπζψλ εκηκνχλην νχησ πσο ην
βάδηζκα ηνπ απηνθξάηνξνο (29/9-1α)
Αη Ρφδαη Ννέι, πεξί ησλ νπνίσλ νκίιεη πξν κηθξνχ ν
Les Rose Noël lui faisaient l'effet... (9)
Ενπδέλ, ήζαλ σο... (29/9--1δ)
-- Καιψο ήιζεο, είπελ. Δίηα ζηξαθείο πξνο ηνλ
Bonjour, dit-il.... Soyez là dans une demi-heure
ζηξαηηψηελ. – Να μαλαξζήο εηο κηζήλ ψξαλ (2/10(19)
4β)
Σψξα, εηο ηελ δχζηλ ηεο εκέξαο ηνπ ρσξηζκνχ κε
Par cette lourde fin de journée, ... (59)
ηνλ παηέξα ηνπ, ... (10/10-12ζη)
φηη ζπλσκίινπλ γχξσ ηνπ, ρσξίο λα πξνζέρε.
qu'on causait autour de lui. (62)
(11/10-13δ)
Κ' ελψ εμεθνινχζεη λα νκηιή, δελ έραλελ νχηε
Il n'en perdait pas une bouchée (67)
βνπθηάλ (12/10-15ε)
Φξηθίαζηο πξνζνρήο δηέηξεμε ηελ νκήγπξηλ. (13/10Un frémissement d'attention courut. (69)
16β)
είρε θάκεη ηελ παξαηήξεζηλ φηη "θάπνηνο ιείπεη".
en avait fait la remarque. (80)
(15/10-18δ)
Par suite, la feuille quotidienne de
renseignements, composée d'informations de
Σνηαχηα έιεγελ ν αξιήο. (πξνζζήθε ηεο πεξηφδνπ
seconde main, jointes à celles que les chefs de
κεηά ην ρσξίν) (16/10-19γ)
corps fournissaient chaque jour, no pouvait
mentionner aucun fait important. (84)
ηεο Λφληνλ Γθαδέη (Δθεκεξίδνο ηνπ Λνλδίλνπ).
du London Gazette. (88)
(17/10-20α)
Ο δ' Αβφι εμεθνινχζεζε. (πξνζζήθε ηεο πεξηφδνπ
et le capitaine Laprune.(90)
κεηά ην ρσξίν) (17/10-20δ)
εηο ην θέληξνλ ηνπ Ρφηεκπεξγ, ην Δπξνφλ, ηνλ
au centre du Rotheberg, l'Éperon, s'avançant
θεξψλπκνλ ζπηξνπλνεηδή ιφθνλ, πξνρσξνχληα εηο
dans le vallon qui sépare Spickeren et
ηελ θνηιάδα ήηηο ρσξίδεη ην πηθεξέλ θαη ην
Sarrebruck. (110)
αξξεβξψθ. (22/10-25γ)
θάηνηθνλ ηνπ Φνξκπάρ, ηνλ θ. Μπξηάλ. -Θξίακβνο,
...habitant de Forbach, le sieur Briand. Il
εθψλαμελ νχηνο, άκα είδε ηνλ λένλ. Έθεξε απφ ην
rapportait de Sarreguemines...(116)
αξγθεκέλ... (23/10-26ε)
Ζ καθξά εθείλε παξέιαζηο, ε ζεηξά ησλ αλζξψπσλ
Défilé grotesque, qui ne donnait envie de rire à
θαη ησλ θηελψλ θαη ησλ ακαμψλ, ήην ηφζνλ ζιηβεξά,
personne. (139)
ψζηε θαλείο δελ εηφικα λα γειάζε. (28/10-31ζη)
νςψληα ηα νπνία είρε θάκεη εηο Παξηζίνπο πξν ηεο
ses achats avant le depart (149)
αλαρσξήζεσο (31/10-34β)
Ah! Mon brave monsieur, il s’en passe, allez, -Α! Καιέ κνπ θχξηε, ηξέρνπλ θάησ εηο ηνλ
dans le ravin de Gréyère! (205)
κπνχραβν, λα ζαο ραξψ, ζηεο Γθξεγηέξαο ην ξέκκα!
(13/11-47β)
La brûlure… (243)
Ω, ε ζιίςηο, ν πφλνο ηεο ςπρήο ηνπ..(22/11-55ε)
Il songea à la vieille Mutte fameuse, qui, aux Αλεινγίζζε ηνλ παιαηφλ πεξίθεκνλ θψδσλα, ηνλ
jours de solennité, ébranlait la tour de sa voix θαινχκελνλ ρατδεπηηθψο ε Μνχηηα, ν νπνίνο θαηά
puissante. (266)
ηαο εκέξαο ησλ κεγάισλ ενξηψλ ζπλέζεηε ηνλ

πχξγνλ δηά ηεο ηζρπξάο θσλήο ηνπ. (28/11-59β)
«Le rappel! Le tocsin! Aux armes! Aux -χλαμε! επηθήδεηνλ ζάιπηζκα! ηα φπια! ηα
armes!...» (456)
φπια!... (13/1-104β)
6. Πξνζζήθεο
β) δηαηχπσζε άπνςεο
un sourire de cour (16)
απιηθφλ παγσκέλνλ κεηδίακα (1/10-3γ)
ηνλ πφλνλ εθείλσλ πνπ κέλνπλ νπίζσ, πνπ ηνπο
à la douleur de ceux qui les ont aimés, en
αγαπνχζαλ, κε ηελ ςπρήλ ηνπ θαη ηελ ζπλείδεζίλ
son âme et conscience, ne suffît-il pas d'accepter ηνπ, δελ αξθεί λα δέρεηαί ηηο ηελ κάζηηγα ηαχηελ
ce fléau, sans le désirer? (25)
σο αλαγθαίνλ θαθφλ, ρσξίο λα ηελ επηζπκή; (4/105δ)
Marqis! (294)
Ο Μαξθήο ν ςεπηνθπιιάδαο! Παληνχ έθζαλελ ε
ράξε ηνπ. (4/12-65 ε)
7. Δπηηπρήο απφδνζε ηδησκαηηζκψλ
nous aurons du travail sur les bras (3)
ζα έρσκελ δνπιεηέο (29/9-1α)
bras dessus, bras dessous (3)
κε ηνπο βξαρίνλαο ζπκπεπιεγκέλνπο (29/9-1α)
έπαζρελ απφ κίαλ "ρξπζήλ" ή θηηξηλίιαλ θζφλνπ
était affligée d'une jaunisse d'envie (4)
(29/9-1β)
la rouait le coups (5)
ηελ εζθφησλε ζην μχιν (29/9-1β)
se séparer d'elle (5)
λα ηελ μεθνξησζή (29/9-1β)
ne me donnât raison (6)
λα κε βγάιε πξνθήηελ (29/9-1γ)
Ο Γνπκπξέι ην είδε θαη εζζάλζε ηνλ
Du Breuil en fut obscurément troublé. (13)
αληίθηππνλ. (30/9-2ε)
où neigeaient des fleurs (14)
έπηπηνλ βξνρεδφλ άλζε (30/9-2ζη)
l'encens des Te Deum (16)
ην ζπκίακα ησλ Γνμνινγηψλ (1/10-3γ)
bombant le torse (16)
θπξηνχληεο ηελ ξάρηλ (1/10-3γ)
paient de mine (25)
θαίλνληαη αλζεξά εηο ηελ φςηλ (3/10-4δ)
Δίδακελ πνιινχο άιινπο, αο έιζε θη απηφο.
On en a vu bien d'autres, on se débrouillera. (26)
(3/10-4ε)
était sur les dents (32)
έραλε ηνλ λνχλ ηνπ (4/10-5ε)
Qu'il se débrouille! (36)
Αο ελζπκεζή θαιιίηεξα (5/10-6ε)
d'une voix de rogomme (44)
κε θσλήλ δηεξξεγκέλεο ζάιπηγγνο(7/10-9γ)
bien malin (46)
ζα είλαη κάλλαο γπηφο (8/10-9α)
Σν βνπιεβάξηνλ ήην γεκάηνλ απφ θφζκνλ.
Le boulevard était noir de monde. (49)
(8/10-9δ)
ήξρηζε ην ραξηνπαίγληνλ, έθακε κπάγθνλ
Le baron Lapoigne taillait une banque. (62)
(11/10-13δ)
A son tour de prendre la main (62)
λα ιάβε ηνλ κπάγθν (11/10-13δ)
Il n'y a qu'à foncer! (76)
κφλνλ ελ λεχκα ρξεηάδεηαη (14/10-17γ)
les Prussiens auront beau jeu!... (91)
ζα καο θαηαθέξνπλ κηα ραξά (17/10-20ε)
Le dernier mot n'est pas dit. (95)
ην πξάγκα δελ εηειείσζε (18/10-21ε)
qu'il n'eût pas à coeur (100)
λα κελ έρε ππνθάξδηνλ (19/10-22ζη)
le jargon le plus grotesque (100)
ην ηδίσκα ην πιένλ θνξαθηζηηθφλ (19/10-22ζη)
Ο ζηξαηφο πξέπεη λα εβξάρε σο ην θφθθαινλ.
L'armée doit être trempée comme une soupe. (107)
(21/10-24δ)

à travers l'ombre imprégnée d'eau! (109)
Frossard allait peut-être donner un pendant à
l'éclatant succès de Mac-Mahon. (117)
tirer son épingle du jeu! (143)
Il l’a échappé belle aujourd'hui, murmura Restaud.
(161)
il y a eu des moments où ça chauffait! (172)
il eut le coeur aux lèvres (179)
tous deux avaient taillé plus d'une banque au
Sporting-Club (181)
les conseilleurs ne sont pas les payeurs... (186)
la gorge sèche (200)
Ses mains croisées en abat-jour (205)
et que nous sommes à muser là (229)
-A toi le Frisée! ordonnait la voix calme. Des rires
s’éleverent, et le soldat chauve...(236)
La main en abat-jour (245)
-Je n’invente rien! (264)
«Compte dessus, et bois de l’eau!» (278)
Le maréchal- le père L’as-tu vu ? (290)
Car le premier aide de camp de Bazaine portait,
depuis hier, les étoiles. (333)
Son compte est bon.(334)
gardait la chambre (346)
Il avait vieilli, le père Coupe-Toujours: le surmenage,
trop d’amputations! (401)
Coupe-toujours (74)
-Je m’en fiche, dit Chagres (421)
il psalmodia, d’ une voix de plain-chant (427)
Mais le comble (442)
voyage humaine (446)
-Je joue ma tête, mais je m’ en f… ! (459)
Des filles crottées se ruaient.. (476)
déchirer en frémissant (481)
les trentes officiers […] griffonnaient (487)
Et fichez-nous la paix, espèce de gobe-la-lune! (502)

κέζσ ηεο ζθηάο ηεο δηαβξφρνπ θαη θαηαξξχηνπ
εμ χδαηνο (22/10-25α)
Ο Φξνζζάξ ίζσο ζα εδεπγάξσλε ηελ ιακπξάλ
επηηπρίαλ ηνπ Μαθ-Μαψλ. (23/10-26ζη)
λα βγάδε θαλείο ηελ νπξά ηνπ απ' έμσ... (30/1033α)
Φζελά ηελ εγιχησζε ζήκεξνλ, εςηζχξηζελ ν
Ρεζηψ. (3/11-37α)
κεξηθάο ζηηγκάο κάιηζηα, ηνπο έηζνπδε πνιχ
(5/11-39δ)
εζζάλζε κεγάιελ αεδίαλ εηο ηα έγθαηα (7/1141α)
νη δχν ηα είρνλ θφςεη πνιιέο θνξέο εηο ην
πφξηηλ-Κινκπ (7/11-41δ)
νη ζπκβνπιάηνξεο δελ πιεξψλνπλ ηίπνηε απ'
ηελ ηζέπε ... (8/11-42ζη)
αλππφκνλνο (12/11-46β)
κε ρείξαο ζπκπεπιεγκέλαο ελ είδεη πξνζθνπίνπ
(13/11-47β)
θ’ εκείο ράθηνκαη κχγεο εδψ (20/11-53α)
-Δζχ ηψξα Κοςπεμμέν! Δπξφζηαηελ ε αηάξαρνο
θσλή. Γέισηεο εγέξζεζαλ, θαη ν θαιαθξφο
ζηξαηηψηεο..(21/11-54ε)
κε ηε ρείξα σο πξνζθφπηνλ (23/11-56β)
-Γελ παξαπαλίδσ ηίπνηε. (27/11-58ζη)
-Όπνπ αθνχο πνιιά θεξάζηα… (1/12-62β)
Ο ζηξαηάξρεο, ν Γηάλλεο ν Άπηαζηνο (3/1264ζη)
Καζ’ φηη ν πξψηνο ππαζπηζηήο ηνπ Βαδαίλ είρε
πξνβηβαζζή «πιάθα ηα γαιφληα» απφ ηεο ρζεο.
(13/12-74δ)
Ο ινγαξηαζκφο ηνπ είλαη λέηνο.(14/12-75α)
έκελε θιηλήξεο (16/12-77γ)
Δίρε γεξάζεη ν γέξσλ Παληαθφθηεο, φπσο ηνλ
έιεγαλ, απφ ηνλ πνιχλ θφπνλ, θαη ηνπο
αθξσηεξηαζκνχο! (30/12-90γ)
γεξν-Κνθηέξαο (13/10-16ζη)
-Λεπηφλ δε δίδσ, είπε (5/1-96α)
Δίηα έςαιε κε ηφλνλ ινγατδηθφλ (6/1-97γ)
Αιιά ην άθξνλ άσηνλ (10/1-101β)
εηκαξκέλελ πνξείαλ (10/1-101ε)
-Παίδσ ην θεθάιη κνπ κά λά ην!... (13/1-104ζη)
Γπλαίθεο ηεο απσιείαο ιαζπσκέλεο έηξερνλ..
(18/1-109α)
λα ζρίδε κεηά ξηγειήο θξίθεο (19/1-110β)
νη ηξηάληα αμησκαηηθνί […] εθαθφγξαθνλ (20/1111δ)
Καη μεθνξηψζνπ καο πιένλ ζαριακάξα! (25/1115γ)

8. Αηζζεηηθέο πθνινγηθέο επηινγέο
α) πνιπζεκία
ηνπο ηέζζαξαο πςεξεθείο
ζαιάκνπο (29/9-1α)
Ήην εμεκκέλε ηα ρξψκαηα (29/9Elle était haute en couleur (4)
1β)
toutes les têtes étaient hautes et droites φιαη αη θεθαιαί πςειαί θαη επζείαη
(60)
(11/10-13β)
hauts dignitaires (69)
ηξαλνί αμησκαηηθνί (13/10-16α)
θαζαξάλ έρνπζαλ ηελ ςπρήλ θαη
l 'âme pure et haute (75)
πςειφθξνλα (14/10-17β)
d'uniformes chamarrés (1)
ησλ δηθζεξσηψλ ζηνιψλ (29/9-1α)
ησλ ζηνιψλ ησλ ρξπζνθφξησλ
des uniformes chamarrés (16)
(1/10-3γ)
θνξησκέλνπο κε παξάζεκα (9/10chamarrés de croix (51)
11α)
ελψπηνλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ
devant le groupe chamarré (110)
επσκηδνθφξσλ (22/10-25β)
il savait tout ce que contenaient ces
απηφο ήμεπξε ηη ελέθιεηελ ε αθσλία
silences, entre deux êtres qui
εθείλε κεηαμχ δχν φλησλ, ηα νπνία
s'adoraient (12)
ειάηξεπνλ άιιεια (30/9-2γ)
θφζκνο φινο κπζηηθψλ εθάλε λα
un monde de secrets parut tenir dans
θξχπηεηαη εηο ηελ ζησπήλ ηνπ
son silence (15)
(1/10-3α)
Au milieu d'un grand silence (16)
ελ κέζσ κεγάιεο ζηγήο (1/10-3δ)
une pluie de balles (23)
βξνρή ζθαηξψλ (2/10-4ζη)
Qu'il embroche donc des obus, qu'il
Αο ζνπβιίζε ινηπφλ νβνχδηα, αο
fende des balles, avec son tranche-lard! ζπάζε κπάιιεο, κε ηελ ζαθαξάθα
Il m'en dira des nouvelles! (93)
ηνπ θαη λα ηνλ ηδνχκε! (18/10-21β)
φια ηα βφιηα δε ζθνηψλνπλ (20/10toutes les balles ne tuent pas (102)
23γ)
les sabres et les brides (28)
ζπάζαη θαη θεκνί (4/10-5β)
les chevaux à la bride (44)
η’ άινγα απφ ηα γθέκηα (7/10-9γ)
A toute bride (116)
απφ ξπηήξνο (23/10-26ε)
par la bride (126)
απφ ηνπ ραιηλνχ (25/10-28ζη)
l'agitation des rues, le délire patriotique
ν νξγαζκφο εηο ηνπο δξφκνπο, ν
(34)
παηξησηηθφο παξνμπζκφο (5/10-6β)
εηο ηελ αηαμίαλ θαη ηνλ
dans le désordre et l'agitation forcée de
αλαβξαζκφλ ηεο ηειεπηαίαο ψξαο
la dernière heure (67)
(12/10-15ε)
κεγάιε θίλεζηο θαη ζφξπβνο
une agitation, un brouhaha (70)
(13/10-16δ)
le même décousu, la même agitation
ε ηδία αθαηαζηαζία, ε ηδία
(83)
ζχγρπζηο (16/10-19β)
l'air martial (69)
κε ην ήζνο αξεηκάληνλ (13/10-16β)
Όινη είρνλ ήζνο αξείθηινλ (22/10Tous avaient un air martial (109)
25α)
les quatre hautes pieces (1)

haute

chamarré

silence

balle

brides

agitation

martial

foin

Il’ n’y avait plus de foin pour les
chevaux (290)
l’odeur de foin coupé? (291)

fourrage

avoine
bivouac

de requérir en ville tout le fourrage
existant (303)
le fourrage (355)
d’avoine (342)
Les musettes d’avoine ou la botte de
fourrage (347)
d’ avoine (405)
à son bivouac (347)
au bivouac (348)
Il hasarda (386)

hasarder

Il hasarda (393)
Il hasarda (406)
Une foule en délire (127)

en délire

ces brutes en délire (211)
en délire (459)
le jargon le plus grotesque (100)

grotesque

capuchon

dans la grotesque resemblance de cette
voix étouffée (474)
dos courbés et capuchons pointus
(415)
un capuchon rabattu de médecin (446)

Γελ είρε πιένλ θνξβήλ δηά ηνπο
ίππνπο (4/12-65α)
απφ ηελ νζκήλ θνκκέλνπ αρχξνπ;
(4/12-65β)
λα θαηάζρε εηο ηελ πφιηλ φιελ ηελ
ππάξρνπζαλ θνξβήλ (7/12-68α)
ε πξνλνκή (18/12-79δ)
θνξβήλ (15/12-76ε)
Σελ κεξίδα ηεο βξψκεο ή ην
ρφξηνλ θαη ηνλ ζαλφλ (16/12-77δ)
ζαλφ (31/12-91δ)
εηο ηα έπαπια ηνπ (16/12-77δ)
εηο ην θαηαχιηζκα (16/12-77ε)
εηφικεζε λα εθθέξεη κία εηθαζία
(25/12-86ε)
έξξηςελ έλαλ ιφγνλ (28/12-88δ)
απεηφικεζε λα είπε (31/12-91δ)
Έλα πιήζνο ελ παξνμπζκψ
(26/10-29β)
ηα ζεξία εθείλα ηα καηλφκελα
(14/11-48ζη)
ελ παξνμπζκψ θαη ιήξσ
(14/1-105α)
ην ηδίσκα ην πιένλ θνξαθηζηηθφλ
(19/10-22ζη)
ην άθνκςνλ νκνίσκα ηεο
ζβεζζείζεο εθείλεο θσλήο
(17/1-108δ)
κε ξάρεηο θπξηάο θαη θνξδχιαο
νμείαο (3/1-93δ)
κία θαηαβηβαζκέλε θαηζνχια
ηαηξνχ (10/1-101ε)

8. Αηζζεηηθέο πθνινγηθέο επηινγέο
β) κνλνιεθηηθφηεηα
aux yeux de génisse (5)
βνψπηδα (29/9-1β)
toujours battante (31)
αείθηππνο (4/10-5ε)
sur la pointe du pied (114)
αθξνπνδεηί (23/10-26β)
le bruit croissant de la fusillade (118)
αθαηάπαπζηνλ ηνπθεθίδη (24/10-27α)
sans bruit (136)
αςνθεηί (28/10-31β)
qui allait s'éteindre (165)
εηνηκφζβεζηνλ (4/11-38α)
à pleins bords (170)
ππεξρεηιήο (4/11-38ζη)
encastres l'un dans l'autre (170)
ζπκπεθπξκέλαο (5/11-39α)
Souffles courts (215)
θνληαλαζαζκνί (15/11-49δ)
Les balles tournoyaient par essaims. (235)
Αη ζθαίξαη εζηξνβηιίδνλην ζκελεδφλ. (21/11-54δ)
avec une sorte d’hébétement sournois (247)
κε ήζνο βιαθνπνλεξίαο (23/11-56ε)
Bien miserable spéculation! (409)
Αζιηεζηάηε θεξδνζθνπία! (1/1-92γ)
tout grèlé de petite vérole (248)
βινγηνθνκκέλνλ (23/11-56ζη)

leurs chemises rudes tachées de sang (285)
les pales mains veinées de bleu comme les doigts
rouges piqués d’aiguille (287)
et ses moustaches de crin blanc (288)
par un jardin minuscule (293)
d’une petite pièce (293)
ce personnage de troisième ordre (324)
ou étaient ses joues de pomme rose ? (371)
avec le doigt de la bague (503)

κε ηα ρνλδξά ππνθάκηζα αηκαηνβαθή (2/12-63ζη)
αη ρείξεο αη σρξαί, αη θπαλφθιεβνη, θαζψο θαη ηα
θφθθηλα δάθηπια, ηα βεινλφζηηθηα (3/12-64α)
θαη ηνπο κχζηαθαο ηνπο ιεπθνιίλνπο (3/12-64γ)
δηα θεπαξίνπ (4/12-65ε)
ελφο ζαιακίζθνπ (4/12-65ε)
Ο αθαλήο ηξηηαγσληζηήο εθείλνο (11/12-72δ)
πνπ ήζαλ ηα κάγνπιά ηνπ ηα ξνδνθφθθηλα;
(22/12-83γ)
κε ηνλ δαθηπιηψηελ (25/1-115ζη)

8. Αηζζεηηθέο πθνινγηθέο επηινγέο
γ) πθνινγηθφ επίπεδν (register)
Απηή ε ηήισζηο είλε κηα γθνπηακάξα ζνθαξά,
Cette téclaration est une crave imbrutence. Elle fa
κπνιχ ζνθαξά! Θα ηξνκάδε φιελ ηελ Δθξψπε.
évrayer l'Eurobe. Chai ententu tire à l'ampassadeur
Άθνπζα λα ιέγε ν κπξέζβπο κηαο κεγάιεο
d'une crante buissance gu'il serait bien révéraple
Σπλάκεσο, θαιιίηεξνλ ζα ήηνλ ν ηηπισκαηηθφο
d'embloyer la foie diblomadigue. On ne cagne
ηξφπνο ελεξγείαο. Σίκπνηε δελ θεξδίδεη θαλείο κε
chamais rien à prusquer les choses! (4)
ηνλ άζθεκνλ ηξφπνλ. (29/9-1β)
Σελ ζεκαίλεη. Απηφ ηα πε φηη θηάδνληαη πνιχ
C'est écal. C'est aller trop fite en pesogne (5)
(29/9-1β)
tenait comme glu (5)
εθφιια σο ςαξφθνιια (29/9-1β)
l'autre s'est sauvé (20)
ην έθνςε ιάζπε (2/10-4γ)
un travail fou (38)
δνπιεηά ζθπιιίζηα (6/10-6β)
ζα ηνπο ηζεθνπξψζεηε, θνκκάηηα, θνκκάηηα,
Vous allez les hacher en morceaux, ces grosses
εθείλνπο ηνπο ρνλδξνχο Πξψζζνπο, πνπ κνηάδνπλ
saucisses? (40)
ζαλ ινπθάληθα; (6/10-6ε)
« ...le roi d'Prusse! » (47)
...ν Βαζηιηάο ηζ' Μπξνπζζίαο! (8/10-9β)
encombrant (48)
κπαηάιηθν (8/10-9γ)
dogue (58)
o βσδφζθπινο (10/10-12δ)
Enfin, j'espère que notre tour va venir! Ces Σέινο, ειπίδσ φηη θ’ ε αξάδα καο ζα έξζε! Δθείλα
canailles de Badois, qui ont fait sauter le pont de ηα βξσκφζθπιια, νη Βαδαίνη πνπ αλεηίλαμαλ ηελ
Kehl! (68)
γέθπξαλ ηνπ Κιε! (12/10-15ζη)
Vous n'allez pas chômer, docteur! (74)
Γελ ζα έρεηε θεζζάηηα, γηαηξέ! (13/10-16ζη)
Ah ben! y en a un qu'est trop jeune (77)
εηλ' έλαο πνιχ λεηφο (14/10-17ε)
καο παξαζθφηηζαλ θη απηνί, νη ςεπηνθπιιάδεο
En voilà des bavards! (83)
(16/10-19α)
« comme au moulin! » (83)
εκβάηε, ζθχινη, αιέζεηε (16/10-19α)
θφθηεη θαλείο πέξα πέξα ηνλ άλζξσπφλ ηνπ ζαλ
on traverse son homme comme du beurre. (92)
ζθεξδνχθιη (18/10-21β)
Qu'il embroche donc des obus, qu'il fende des Αο ζνπβιίζε ινηπφλ νβνχδηα, αο ζπάζε κπάιιεο,
balles, avec son tranche-lard! Il m'en dira des κε ηελ ζαθαξάθα ηνπ θαη λα ηνλ ηδνχκε!
nouvelles!... (93)
(18/10-21β)
γθαινχο, πνιχ γθαινχο λένπο! αιιά ην εκκπφξηνλ
des pons cheunes chens ! Mais le gommerce
δελ εκπήγαηλε γθαιά, α! κα ηνλ Θεφλ ηνπ Ηζξαήι!
n'allait bas, ah! Dieu d'Israël! bas du tout... (94)
ηηφινπ γθαιά... (18/10-21δ)

Des pelles pagues? De ponnes pagues? (94)
Ce n'est pas le moment de s'abandonner! (133)
— C'est rapport à Louise, expliqua-t-il. Elle dit
comme ça qu'elle mettrait au monde un enfant qui
ressemblerait à un Prussien, si par malheur elle en
voyait seulementun. Elle a voulu s'ensauver à toute
force. (134)
— Bien sûr que je ne veux pas les voir, cria-t-elle
avec énergie. Des sauvages pareils qui achèvent
les blessés, qui brûlent les maisons! A
Wissembourg, le beau-frère de notre oncle Thomas
les a vus larder à coups de baïonnette
un officier couché sur la paille! C'est des sauvages!
des sauvages!... (135)
Ils disent qu'ils sont trop vieux pour bouger, ils
gardent la ferme. Ils vous envoient ces beaux
poulets, et puis ces oeufs frais. (135)
voilà notre lot (146)
Je casserais bien une croute. (154)
Cette fois, précisait Floppe, il a chaussure à son
pied... (173)
l's'gène pas! fit le chasseur. (184)
— Bien le bonsoir! reprit Jubault. Il y en a partout!
Ils la connaissent! Ils s'déguisent en forains; ils
nous suivent à cheval, avec des blouses blanches et
des sabots... (184)
— Sale nuit, dit-il. Debout depuis deux heures...
on s'astique! Bien la peine... pour déguerpir...
(189)
Bougre d’imbécile (200)
écloppé (200)
-Et dur! (207)
-Cette figure poupine! (212)
Dame! mon cher, s’avouait vaincus, quand on est
vainqueurs!(219)
Frossard aplati (224)
«Vorwaertz! Vorwaertz! » (236)
-Françose, françose! […]
(248)

-Danke ihnen!

Il avait redressé sa haute taille (248)
-Ça va chauffer ! disait l’un. (253)
Titan etait mort. (255)
La terre, défoncée (258)

γθαιά ηαρηπιίδηα; σξαία κπνιχ; (18/10-21δ)
Γελ είλαη ε ψξα λα ην ξίρλε θαλείο έμσ!
(27/10-30δ)
Απηή ε Λνπίδα ηα θηαίεη φια, εμήγεζε. Λέεη, έηζη
ηεο έξρεηαη, πνηνο μέξεη; ην πσο ζα γελλνχζ' έλα
παηδί πνπ ζα σκνίαδε κε Πξψζζνλ, εάλ δπζηπρψο,
έβιεπε έλα κφλνλ απ' απηνπλνχο. Ήζειε, θαιά θαη
ζψλεη, λα θχγε απν ην ρσξηφ. (27/10-30ζη)
Βέβεα πσο δελ ζέισ λα ηδψ ηα κνχηξα ηνπο,
εθψλαμελ αχηε κεηά δεσξφηεηνο. Σέηνηνπο
αγξηαλζξψπνπο,
πνπ
απνηειεηψλνπλ
ηνπο
ιαβσκέλνπο, πνπ θαίγνπλ ηα ζπίηηα! ην
Βηζζεκπνχξγν, ν θνπληάδνο ηνπ κπάξκπα καο ηνπ
Θσκά ηνπο είδε κε ηα κάηηα ηνπ πνπ ηξππνχζαλ κε
ηηο κπαγηνλέηηεο έλαλ αμησκαηηθφ πιαγηαζκέλνλ
ζην άρπξν! Αγξηάλζξσπνη! Θεξία! (27/10-30ζη)
Λέλε εκείο γέξνη άλζξσπνη δελ κπνξνχκε λα
ζαιέςνπκε, ζα θπιάκε ην θαιχβη. αο ζηέιινπλ
απηά ηα θνηφπνπιηα, θη' απηά ηα θξέζθα απγά.
(27/10-30ζη)
απηά ρνξηαίλνπκε (30/10-33ε)
Να είρα λα καζήζσ κηα βνπθηά. (1/11-35γ)
Απηήλ ηελ θνξάλ, ζπλεπιήξσζελ ν Φινπ, έρεη
παπνχηζη ζην πνδάξη ηνπ. (5/11-39ζη)
Καξθί δελ ηνπο θαίγεηαη! είπελ ν κηθξφο θπλεγφο.
(8/11-42γ)
Καιφ μεζβέξθσκα! επαλέιαβελ ν Ενπκπψ. Όπνπ θη
αλ παο, ηνπο βξίζθεηο! Μαζθαξεχνληαη ρίιησλ
ινγηψλ! Πφηε κε κπινχδα ηνπο βιέπεηο, πφηε κε
ηζαξνχρηα... (8/11-42γ)
Νχρηα άραξε, είπε. ην πφδη απ’ ηηο δχν... μπιηάδεη
θαλείο! Πνιχο θφπνο... γηα λα μεθνπκπηζηή...
(9/11-43δ)
βιαθφκνπηξν (12/11-46α)
μεγνθηαζκέλνο (12/11-46α)
Καη γηεξά! (13/11-47ζη)
Απηή ε φςηο, ε θάπσο θνθθσλίζηα! (15/11-49α)
Α! καζέο, λα νκνινγνχκελ ηνλ εαπηφλ καο
ληθεκέλνπο ελψ είκεζα ληθεηαί! (16/11-50ε)
O Φξνζζάξ θη’ απηφο ηα εθθνθάισζε (17/11-51ε)
«Φνξβαίξηο! Φνξβαίξηο! » (Δκπξφο! Δκπξφο!)
(21/11-54δ)
-Φξαληζέδ, Φξαληζέδ! […] -Νηάγθε ίλε! (αο
επραξηζηψ). (24/11-57α)
Δίρε θνξδψζεη ην πςειφλ αλάζηεκα ηνπ
(24/11-57β)
-Θα ην βξνληήμνπκε! έιεγε ν είο. (25/11-58γ)
o Σηηάλ είρε ηηλάμεη ηα πέηαια. (25/11-58ε)
Ζ γε, μεθνπλησκέλε (26/11-57γ)

Gugl, devant la surprise de Du Breuil, marmonna:
-On a pien du mal à cagner sa bauvre fie. (259)
-Nous sommes vendus! […] «A Berlin! A Berlin!»
(295)
de pain blanc (307)
On devrait defender ce trafic. (307)
Je ne sers pas la gueuse, moi! (308)
-Che suis innocent, criat-il d’une voix déchirante
en essayant d’échapper à ses gardiens. Foyez ! le
gommandant ne gonnait, che le gonnais, che lui ai
monté une pelle pague en or! Che suis un honnète
home, un pon bère de famille, tout le monde beut
le dire. Che le chure sur la tête de mes enfants!
(335)
Bons Frantsous, camarates, nix capout! (348)
on les basculait par tombereaux, tout nus, en
salade (358)
trois nourrissons étaient morts (371)
attelé de deux rosses(421)
pas de coup de tête (431)
Car on avait beau parler (433)
-Drôle de pistolet, grommela Carrouge. (449)
Je ne mange pas de ce pain-là! (455)
Gratt! Gratt!... J’ ai du bon tabac, tu n’ en
aur…Ratapoil!... Joue, feu!... (474)
-J’ ai frappé plusiers fois, reprit Mme Guimbail, j’
étais inquiète de voir qu’ il ne voulait pas dîner. Et
tout à coup, Jubault monte quatre à quatre, en
criant: - Il paraît que les Prussiens vont arriver
ici…- Cinq secondes, oui, cinq secondes après, j’
entends une explosion. Et Frisch et Jubault
deviennent tout blancs. Je m’ appuie au mur pour
ne pas tomber. Nous avions tous le
pressentinement du malheur… (481)
-Cette racaille pullule (485)
de cette foule galonnée (501)

Ο Γνχγιεο, βιέπνληαο ηελ έθπιεμηλ ηνπ Γνπκπξέι,
εκνξκχξηζε˙
-Μπνιχ θνκπηάδεη θαλείο λα βγγάιε ην κπδσκί ηνπ.
(26/11-57ε)
-Ν ν χ ζ φ κ κ’ β α λ η ν χ! (Δίκεζα πσιεκέλνη)
[…]
«Α
Μπεξιέλ!
Α
Μπεξιέλ!»
(5/12-66α)
κε ςσκί ράζηθν (7/12-68ζη)
Έπξεπε λα απαγνξεπζνχλ απηά ηα παδαξιίθηα.
(7/12-68ζη)
Σελ ςσκνδήηξα, δελ ηελ ππεξεηψ εγψ! (8/12-69γ)
-Δίκαη αζψνο, έθξαμε κε ζπαξαθηηθήλ θσλήλ,
πξνζπαζψλ λα εθθχγε απφ ηνπο θξνπξνχο ηνπ.
Φιέπεηε, ν ληαγκαηάξρεο κε θλσξίδεη, θ’ εθψ ληνλ
θλσξίδσ, ηνπ έδεζα έλα σξαίν ηαρηπιίδη θξπζφ!
Δίκαη θαιφο άλζξσπνο, γθαιφο θακειίηεο, φινη κε
θδέξνπλ. Οξθίδνκαη έηζη λα θαξψ ηα παηηηά κνπ!
(14/12-75α)
«Μπνλ Φξαληζνχ, θακαξάη’, λημ θαπνχ!»
(16/12-77ζη)
ηνπο έξξηπηνλ κέζα εηο ηνπο ιάθθνπο, νιφγπκλνπο,
ζσξνδεκάηη! (19/12-80β)
ηξία βπδαζηάξηθα είραλ απνζάλεη (22/12-83γ)
ζπξφκελνλ απφ δχν ςνθάινγα (5/1-96β)
αο ιείςνπλ νη αλαθεθαιηέο (7/1-98γ)
Γηφηη ηνπ θάθνπ ζα σκηινχζαλ (7/1-98ζη)
-Ση ζθνπξνθνπκπνχξαο, ππέγξπμελ ν Καξξνχδ.
(11/1-102δ)
Δγψ ηέηνηα θαξβέιηα δελ ηα ηξψγσ! (12/1-103ζη)
Δηο
έθνδνλ!...Ρα-ηα-πιάλ!...
θνπεχζαηε!
(17/1-108δ)
-Δθηχπεζα πνιιέο θνξέο, ππέιαβελ ε θπξία
Γθηκπάι, αλεζπρνχζα λα βιέπσ πσο δελ ήζειε λα
θάεη. Κ’ έμαθλα, ν Ενπκπψ, αλεβαίλεη ηέζζαξαηέζζαξα ηα ζθαινπάηηα θ’ εθψλαδε· Φαίλεηαη πσο
νη Πξψζζνη ζα έιζνπλ εδψ… ’ έλα κηλνχην
απάλσ, αθνχσ κηα πηζηνιηά. Κη ν Φξηο θη ν Ενπκπψ
έγηλαλ θαηαθίηξηλνη. Δγψ αθνχκπεζα ζηνλ ηνίρν
γηα λα κελ πέζσ. Δίρακε φινη ην πξναίζζεκα ηνπ
θαθνχ… (19/1-110α)
-Απηή ε βξψκα πιενλάδεη (20/1-111β)
ηνπ πιήζνπο ησλ γαινλλάησλ (23/1-114ζη)

8. Αηζζεηηθέο πθνινγηθέο επηινγέο
δ) παξερήζεηο
la rumeur grondait (114)
ε βνή εβφκβεη (23/10-26β)
claque amicale (174)
θηιηθνχ θνιάθνπ (5/11-39ζη)
jetés au feu… pétillaient, fusaient (220)
ξηπηφκελνη εηο ην πχξ… εθξφθηδαλ, εζπαξηίληδαλ
(16/11-50ζη)
me
Etait- ce le frou-frou léger de la robe de M de
Ήην άξα γε απφ ην ειαθξφλ ζξνχλ ηεο έζζεηνο ηεο
Fontades (291)
θπξίαο Φνληάδ (4/12-65β)

9. Μεηάθξαζε πνίεζεο
L’ amour s’ enfuit, le temps s’ envole;
Ο έξσηαο θεχγεη, πεηά ν θαηξφο.
Le temps emporte nos plaisirs
καδή ηνπ ζα πάξεη θαη ηηο ραξέο
Comme les flots notre gondole! (51)
[καο,
φπσο ην θχκα παίξλεη ηε βάξθα
[καο!
(9/10-11α)
Le général Frossard
ν ζηξαηεγφο Φξνζζάξ
N'est qu'un sal'rossard ! (126)
έλα ρνληξφ γνκάξ' ! (26/10-29α)
Ah! Quel est donc, quel est donc
Α! πνηνο εηλ’ απηφο, πνηνο είλ’ απηφο
Celui qu’on aime,
Πνπ αγαπηέηαη;
C’est le dou…, c’est le douzième! (194)
Εκείνορ πος, εκείνορ πος ξεσνιέται! (10/11-44δ)
Il y a la goutte à boire
Γξνζηά ζα βξνχκε ‘πάλσ ‘θεη,
Là haute!
Δπάλσ ‘θεη
Il y a la goutte à boire ! (281)
Γξνζηά λα πηνχκε! (1/12-62ζη)
Malbrough s’en va- t’en guerre,
Ο Μαιβξφο πάεη ζηνλ πφιεκν,
Dans une bouteille !
Μέζα ‘ο έλα βαγφλη,
Mais il en reviendra dans un panier…
Θα ηνλ ηδήο πίζσ λαξζή
Dans un panier percé! (322)
‘ο έλα ηξχπην παλέξη! (11/12-72β)

10. Γηαθεηκεληθφηεηα
α) εκθαλήο
Octave Feuillet (40)
Figaro (45)
Masaniello (50)
la Muette, Fenella (50)
Robert-Fleury (52)
Jules Thédenat (57)
Victor Hugo (57)
Quinet (57)
Rubens (64)
Don Quichotte (84)
Standard (88)
London Gazette (88)
Bossuet (92)

Οθηαβίνπ Φεγηέ (6/10-6ε)
Φηγαξψ (7/10-9δ)
Μαδαληέιινλ (8/10-9ε)
ε «Βσβή», ε Φελέιια (8/10-9ε)
Ρνβέξ-Φιεξχ (9/10-11β)
Ηνχιηνλ Σεδελά (10/10-12γ)
Βίθησξνο Οπγθφ (10/10-12γ)
Κηλέ (10/10-12γ)
Ρνχβελο (12/10-15α)
Γνλ Κηρψηνλ (16/10-19γ)
εκαίαο (17/10-20α)
Λφληνλ Γθαδέη (17/10-20α)
Βνζζνπέηνλ (18/10-21α)

Alfred de Musset (223)
La chartreuse de Parme, de Stendhal, 25 centimes !
(223)
-Oui, Picrohole! murmura Floppe, qui avait lu
Rabelais. (251)
avec sa face enluminée de Polichinelle (288)
l’ Indépendant de la Mosselle (305)
silhouette à la Don-Quichotte (406)

Αιθξέδνο Μπζζέ (17/11-51γ)
«Ζ Καιφγξεα ηεο Πάξκαο», ηνπ ηελδάι, 25
ιεπηά! (17/11-51δ)
-Μάιηζηα Π η θ ξ φ ρ ν ι ε! εκνξκχξεζελ ν Φινπ,
φζηηο είρε αλαγλψζεη ηνλ Ραβειαί (24/11-57ζη)
κε ην πξφζσπφλ ηνπ ην σο γεισηνπνηνχ (3/12-64γ)
ν Αλεμάξηεηνο ηνπ Μνδέιια (7/12-68δ)
ηνλ έθακλε λα νκνηάδεη σο Γνγθηζζψηνο
(31/12-91ε)

10. Γηαθεηκεληθφηεηα
β) αθαλήο
ζθχιεπζηο, ειψξηνλ θαη ζπάξαγκα βαζηιείσλ
curée de royaumes (16)
(1/10-3γ)
cette buée lourde! (275)
Σν ιχζξνλ εθείλν θαη ν βφξβνξνο! (30/11-61β)
Garçon! un bock! (279)
Γθαξζφλ! κία κπίξα! (1/12-62γ)
Mais va-t’ en voir s’ ils viennent (492)
Αιι’ απηφ ήην αιεζέο κνξκνιχθεηνλ (21/1-112ε)
11. Rewriting
Les Messins ergotent et se disputent comme les Οη θάηνηθνη ηνπ Μεηδ αξγνινγνχλ θαη
Grecs de Byzance. (398)
ινγνκαρνχλε φπσο νη ρνιαζηηθνί ηνπ Μεζαίσλνο.
(29/12-89ε)

