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Introduction au recueil de contes d’Octave Mirbeau
Le présent recueil contient des contes d’Octave Mirbeau, traduits en grec et parus dans deux revues
néohelléniques de contenu divers. La version grecque de contes est mise en lumière grâce à la Collection
Digitale «Plias» de revues historiques grecques, datant du 19ème siècle jusqu’à l’époque de l’entre-deux
guerres (décennies 1920, 1930). Cette collection, élaborée par le Centre d’Information de l’Université de
Patras, est considérée comme un effort continu et vivant de digitalisation ou/et de classification de revues
néo-helléniques importantes (surtout de titres littéraires), qui ont circulé en Grèce, mais aussi dans la Grèce
majeure (Constantinople, Smyrne etc)
La plupart des contes apparaissent dans Bouquet {Μπουκέτο}, une revue grecque semestrielle
illustrée, dirigée par un groupe de lettrés de 1924 en 1946 et publiée à Athènes. Sa publication est classée
en quatre périodes dont la première et la plus longue à la fois, qui nous intéresse ici, a duré jusqu’en 1935.
La revue comprenait en moyenne 15-20 pages pendant les deux premières années de sa publication tandis
que par la suite le nombre de pages a presque été doublé. Bouquet circulait dans la Grèce majeure, mais
aussi en Europe, en Amérique et en Afrique, où il y avait des communautés grecques importantes. Son
objectif était de plaire le public en s’adressant à toute la famille. Sa matière riche, une variété de nouvelles
étranges de par le monde entier, d’articles historiques et de lectures grecques et étrangères considérables,
ainsi que son illustration excellente ont réussi à lui attribuer la première place dans les revues de matière
diverse pendant l’entre deux-Guerres.
De plus, un seul conte apparaît dans Klio [Κλειώ], une revue grecque bimensuelle illustrée, publiée
par PD Zygouris à Leipsick de 1885 en 1891. C’était une revue artistique imprimée sur une feuille
typographique très soignée, avec des couvertures luxueuses et, par conséquent, des abonnements annuels
très chers. Elle avait des collaborations originales envoyées par la Grèce et consacrait plusieurs pages à des
sujets sociaux et féminins. Klio ne favorisait pas les nouveaux talents, mais elle a tenté de suivre l’art
contemporain allemand et, en général, de promouvoir la culture allemande à travers la publication d’images
et de tableaux de peinture d’artistes allemands ou grecs ayant reçu une éducation allemande.
Au total, il s’agit des 16 contes mirbelliens, qui ont été traduits sans avoir aucune information sur
leur(s) traducteur(s) en raison de la politique adoptée par les revues ci-dessus. On ne peut pas aboutir à des
conclusions concernant les sources des traducteurs ou les critères de leur sélection de contes. Certains
contes apparaissent deux fois sous un titre différent et il existe un conte dont l’original français ne peut pas
être identifié. Le traducteur peut probablement avoir traduit des contes parus dans des revues françaises de
l’époque. Donc, la thématique choisie, celle du meurtre cruel et abominable commis par des gens de tous
les jours dans la société actuelle, est destinée à susciter la curiosité et l’horreur du lecteur qui demande un
passe-temps aussi agréable qu’utile dans une revue de littérature populaire. Au début de chaque conte
traduit est notée la date de sa publication en grec et est suivie du titre de la revue grecque. À la fin du conte
figure le titre du conte original français, accompagné du titre de la revue française et de sa date de
publication.
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Εισαγωγή στη συλλογή διηγημάτων του Οκτάβιου Μιρμπό
Η παρούσα συλλογή διηγημάτων περιλαμβάνει διηγήματα του Οκτάβιου Μιρμπό, μεταφρασμένα
στα ελληνικά, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε νεοελληνικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Η ελληνική έκδοση των
διηγημάτων ήρθε στο φως χάρη στη βασική Ψηφιακή Συλλογή ιστορικών Ελληνικών περιοδικών Πλειάς
που χρονολογούνται από το 19ο αιώνα μέχρι την εποχή του Μεσοπολέμου (δεκαετίες 1920-1930). Αυτή η
συλλογή, που αποτελεί έργο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Πατρών (ΒΚΠ) έχει ως στόχο τη συστηματική ψηφιοποίηση ή/και ευρετηρίαση σημαντικών νεοελληνικών περιοδικών (κυρίως φιλολογικών και λογοτεχνικών τίτλων) που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό
κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κλπ)
http://www.lis.upatras.gr/digitalcollections/
Τα περισσότερα διηγήματα εμφανίζονται στην εβδομαδιαία εικονογραφημένη φιλολογική
επιθεώρηση Μπουκέτο, η οποία δημοσιευόταν από μια ομάδα λογίων από το 1924 έως το 1946 στην
Αθήνα. Η δημοσίευσή του χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους εκ των οποίων η πρώτη και η πιο μακρά που
μας ενδιαφέρει εδώ, διήρκεσε μέχρι το 1935. Το περιοδικό περιείχε 15-30 σελίδες κατά τα δύο πρώτα
χρόνια της έκδοσής του, ενώ στη συνέχεια ο αριθμός των σελίδων σχεδόν διπλασιάστηκε. Το Μπουκέτο
κυκλοφορούσε στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, αλλά επίσης στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αφρική,
όπου υπήρχαν σημαντικές ελληνικές κοινότητες. Σκοπός του περιοδικού που απευθυνόταν σε όλη την
οικογένεια ήταν να ευχαριστήσει το κοινό του. Η πλούσια ύλη του, μια ποικιλία παράξενων ειδήσεων από
όλο τον κόσμο, ιστορικών άρθρων και εκλεκτών λογοτεχνικών αναγνωσμάτων, ελληνικών και ξένων,
καθώς και η εξαιρετική του εικονογράφηση κατάφεραν να το καθιερώσουν ως το πρώτο περιοδικό
ποικίλης ύλης του Μεσοπολέμου.
Επίσης, ένα μοναδικό διήγημα έχει δημοσιευτεί στο διμηνιαίο εικονογραφικό περιοδικό Κλειώ, του
οποίου η έκδοση από τον Π.Δ. Ζυγούρη λάμβανε χώρα στη Λειψία από το 1885 έως το 1891. Πρόκειται
για ένα καλλιτεχνικό περιοδικό που τυπωνόταν σε χαρτί ανώτερης ποιότητας, με πολυτελή εξώφυλλα και
συνεπώς με πολύ ακριβές συνδρομές. Αφιέρωνε αρκετές σελίδες σε κοινωνικά και γυναικεία θέματα κι
είχε πρωτότυπες συνεργασίες από την Ελλάδα. Η Κλειώ δεν ευνοούσε τα νέα ταλέντα, αλλά προσπάθησε
να ακολουθήσει τη γερμανική σύγχρονη τέχνη και να προωθήσει τη γερμανική κουλτούρα μέσω της
δημοσίευσης εικόνων και έργων τέχνης Γερμανών καλλιτεχνών ή Ελλήνων που είχαν γερμανική παιδεία.
Πρόκειται για 16 διηγήματα στο σύνολό τους, τα οποία μεταφράστηκαν χωρίς να διαθέτουμε
οποιαδήποτε πληροφορία για τον μεταφραστή τους εξαιτίας της πολιτικής που υιοθετούσαν τα παραπάνω
περιοδικά. Δε μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τις πηγές των μεταφραστών ή τα
κριτήρια της επιλογής των διηγημάτων που μετέφραζαν. Κάποια διηγήματα εμφανίζονται δυο φορές με
διαφορετικό τίτλο και υπάρχει ένα διήγημα, το γαλλικό πρωτότυπο του οποίου δεν είναι ταυτοποιημένο. Ο
μεταφραστής ενδεχομένως μετέφρασε διηγήματα που ήταν δημοσιευμένα σε γαλλικά περιοδικά της
εποχής. Κατά συνέπεια, η θεματική που επιλέχτηκε, αυτή του άγριου και αποτρόπαιου φόνου που
διαπράττεται από ανθρώπους της καθημερινής ζωής στη σύγχρονη κοινωνία, έχει ως στόχο να προκαλέσει
την περιέργεια και τον τρόμο του αναγνώστη, ο οποίος καταφεύγει σ’ένα περιοδικό λαϊκής λογοτεχνίας για
λόγους τόσο πνευματικής καλλιέργειας όσο και ψυχαγωγίας. Στην αρχή κάθε μεταφρασμένου διηγήματος
σημειώνεται η ημερομηνία της έκδοσής του στα ελληνικά και ακολουθείται από τον τίτλο του ελληνικού
περιοδικού. Στο τέλος του διηγήματος εμφανίζεται ο τίτλος του πρωτότυπου γαλλικού μυθιστορήματος
συνοδευόμενος από τον τίτλο του γαλλικού περιοδικού και της ημερομηνίας έκδοσή του.
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Σύντομη παρουσίαση του Οκτάβιου Μιρμπό
Ο Οκτάβιος Μιρμπό γεννήθηκε το 1848 στο Καλβαντός και απεβίωσε το 1917 στο Παρίσι. Το
1872, εγκαθίσταται στο Παρίσι, όπου, ασκώντας λογοτεχνική κριτική σε εφημερίδες, υπερασπίζεται με
πάθος τους ιμπρεσιονιστές Μανέ, Σεζάν και Μονέ. Το 1883 εκδίδει ένα συλλογικό εβδομαδιαίο έντυπο,
τους Μορφασμούς. Έρχεται αντιμέτωπος με την πλουτοκρατία και επιτίθεται κατά των Εβραίων. Το 1887
δημοσιεύει 21 διηγήματα. Με το μυθιστόρημά του Ο Γολγοθάς το 1887 ο Μιρμπώ μεταμορφώνεται,
περιγράφοντας τις απογοητεύσεις και την απομυθοποίηση του εθνικισμού που έχει ως κατάληξη τον
πόλεμο. Με τον Αβά Ζυλ γίνεται όμως ο Μιρμπώ το 1888 ένας σημαντικός συγγραφέας. Την επόμενη
χρονιά δημοσιεύεται ο Σεβαστιανός Ροκ, ένα έργο αυτοβιογραφικής έμπνευσης και ταυτόχρονα με έντονα
αντιπολεμικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια τάσσεται υπέρ της "επανακατάκτησης του ατόμου" και πιστεύει
μόνο σε μια ατομικιστική οργάνωση. Στην υπόθεση Ντρέιφους το 1896, ο Μιρμπώ παύει να είναι
αντισημίτης και υπερασπίζεται τον Εμίλ Ζολά. Ξεκινά την καριέρα του στο θέατρο με το έντονα
απαισιόδοξου περιεχομένου και ύφους έργο Κακοί Ποιμένες το 1897. Στα έργα του Ο κήπος των
μαρτυρίων (1899) και Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας (1900) διαφαίνεται η υπαρξιακή και φιλολογική
κρίση που διανύει ο συγγραφέας, η οποία τον απομακρύνει από τη μυθιστoρηματική γραφή. Η οριστική
ρήξη επέρχεται όμως με το καυστικό έργο του Οι 21 ημέρες ενός νευαρασθενικού (1901), όπου κάνει
συστηματική χρήση της τεχνικής του κολάζ. Το έργο του Οι υποθέσεις είναι οι υποθέσεις γνώρισε το 1903
παγκόσμια επιτυχία. Το 1904 με τον τίτλο Φάρσες και ηθικολογίες δημοσίευσε 6 θεατρικά μονόπρακτα
παιδαγωγικού και ηθικολογικού χαρακτήρα. Το Νοέμβριο του 1907 δημοσίευσε στον εκδοτικό οίκο
Φασκέλ ένα πρωτότυπο έργο με αινιγματικό τίτλο Το αυτοκίνητο 628-Ε8. Πρόκειται για ένα έργο που
παρουσιάζεται ως ένα από τα πρώτα ταξιδιωτικά αφηγήματα με αυτοκίνητο. Το 1908 ανέβασε στην
Κομεντί Φρανσέζ ένα θεατρικό έργο, την Εστία, που σκανδάλισε το κοινό με το θέμα ταμπού που έθιξε,
την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση των εφήβων σε μια φιλανθρωπική εστία. Επίσης με το έργο
του Ντίνγκο το 1913, αφηγηματικού χαρακτήρα, κλείνει τον κύκλο του ως συγγραφέας μυθιστορημάτων
και επικεντρώνεται στην αφήγηση προσωπικών του εμπειριών, χρησιμοποιώντας τόσο τη φαντασία του
όσο και τη σατιρική του διάθεση απέναντι στην εποχή του. Τα άρθρα του για την τέχνη, στα οποία
υποστήριζε πολλούς νέους καλλιτέχνες, συχνά περιφρονημένους, συλλέχθηκαν και δημοσιεύτηκαν το
1993 με τον τίτλο Αισθητικές διαμάχες. Επίσης τα λογοτεχνικά και δημοσιογραφικά άρθρα του
δημοσιεύτηκαν το 2006 στις Λογοτεχνικές διαμάχες.
Αρχικά βασιλικός, καθολικός και αντισημίτης, ο Μιρμπό υποστήριξε στη συνέχεια τις πιο
προοδευτικές ιδέες στα άρθρα του, στα μυθιστορήματά του και τα θεατρικά του έργα, καταλήγοντας να
υπερασπίζεται αναρχικές ιδέες και ερχόμενος έτσι σε αντίθεση με όλες τις παραδοσιακές αξίες. Πνεύμα
ανήσυχο που επιζητούσε τις καινοτομίες, ενδιαφέρθηκε ιδιαιτέρως για τη μοντέρνα τέχνη, και συχνά για
πολλούς ζωγράφους και γλύπτες (Μονέ, Ροντέν) ως ένας αλάνθαστος κριτικός τέχνης. Πρόκειται για ένα
συγγραφέα που συμμετείχε με οξυδέρκεια, έντονη κριτική και καυστική διάθεση, αλλά και συγχρόνως
μεγάλη ευαισθησία σε όλες τις μεγάλες πνευματικές, αισθητικές, κοινωνικές και πολιτικές διαμάχες της
εποχής του με σκοπό να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των συγχρόνων του.
Το 2017 συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατό του συγγραφέα και στη μνήμη του
διοργανώνονται συνέδρια, ημερίδες μελέτης και ανάγνωσης του έργου του κυρίως σε γαλλικές πόλεις
(Παρίσι, Ανζέ), αλλά και στην Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Τυνησία και Αμερική.
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29 Ιουνίου 1924

Μπουκέτο

Avant l'enterrement in La Vie populaire 5-2-1891
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2.
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27 Απριλίου1924

Μπουκέτο

Histoire de chasse in Gil Blas 21-9-1886
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3.
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6 Ιουλίου 1924 Μπουκέτο

La chambre close in Paris-Journal 9-5-1882
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4. 13 Ιουλίου 1924

Μπουκέτο

La folle in L’Écho de Paris 30-8-1892
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5. 12 Φεβρουαρίου 1932 Μπουκέτο

13

La tête coupée in Le Gaulois 9-3-1885
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6. 1 Ιανουαρίου 1927 Μπουκέτο

15

La tête coupée (autre version en grec)
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7.

10 Οκτωβρίου 1929

Μπουκέτο

Le pauvre sourd in Gil Blas 7-6-1887
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8. 1/13 Οκτωβρίου1889 Κλειώ
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19

Le pauvre sourd (autre version en grec)
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9. 28 Φεβρουαρίου 1935 Μπουκέτο

21

Le Polonais in Le Journal 13-1-1895
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10. 12 Οκτωβρίου 1924 Μπουκέτο

23

Les âmes simples in Le Journal 5-5-1895
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11.

12 Ιουλίου 1928 Μπουκέτο

L'octogénaire in L’Écho de Paris 11-1-1889
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12. 26 Ιουλίου 1928 Μπουκέτο

26

Paysage de foule in L’Écho de Paris 30-12-1894
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13. 3 Αυγούστου 1924

28

Μπουκέτο

Rabalan in Gil Blas 30-11-1886
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14. 18 Μαΐου 1924 Μπουκέτο

Pas identifié en français
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5 Απριλίου 1934

Μπουκέτο

Un gendarme in L’Écho de Paris 1-10-1889
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16.
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20 Ιουλίου 1924

Μπουκέτο

Un gendarme (autre version en grec)
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