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La posición y la presencia  

de los actualizadores en la perspectiva 

contrastiva: análisis de textos traducidos 

(checo y español)1 

MIROSLAVA AUROVÁ  
(>eské BudNjovice) 

THE POSITION AND PRESENCE OF RHEMATIZERS  
IN THE CONTRASTIVE PERSPECTIVE: AN ANALYSIS  
OF TRANSLATED TEXTS (CZECH AND SPANISH) 
This contribution is focused on the comparison of focus particles in 
Spanish and Czech. Firstly, some conceptual asymmetries between the 
Czech and Spanish linguistic conceptions of focus particles are 
presented. Then, on the basis of the case of the Czech particle alespoO 
(al menos, por lo menos in Spanish), the positional differences are 
pointed out, and consequently the insertion or omission in the 
translation are discussed. It is also pointed out that there are some 
relatively apparent tendencies: namely the tendency to omit the 
particles and to extend their operative scope in translations into 
Spanish, and the tendency to insert them and restrict the operational 
scope of particle in translations into Czech. 

                                                           
1  Laăinvestigaciónăqueăsubyaceăaăesteăproyectoăhaăsidoăfinanciadaămedianteălaăbecaă
deă investigaciónă żAČRă P4Ń6/ń7-205535. Deseamos expresar nuestros 
agradecimientosăaălosăevaluadoresăanónimosăporălosăexcelentesăcomentarios,ăqueă
permitieron mejorar el texto. 
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KEYWORDS: focus particles, rhematizers, translated texts, corpus 
analysis 

PALABRAS CLAVES: adverbios de foco, actualizadores, 
rematizadores,ătextosătraducidos,ăanálisisădelăcorpus 

A MODO DE INTRODUCCIÓN  

Los llamados actualizadores, conocidos generalmente en la 
lingüísticaăhispánicaăcomoăadverbios de foco, gozanădelă interésăporă
parte de los lingüistasă desdeă queă seă haă desarrolladoă elă estudioă
detalladoă yă sistemáticoădelă ordenă deă palabrasă y,ă enă especial,ă deă losă
elementos focales. La variedad conceptual que ha surgido en 
diferentes “escuelas”ă lingüísticasă seă haă reflejadoă enă laă variedadă deă
denominacionesăqueărecibenăestosăelementos;ăasí,ăparaăalgunos,ăsonă
partículas, para otros, adverbios de foco Ěsobreătodoăenălaălingüísticaă
hispánicaě,ă oă rematizadores (rhematizers)2 oă tambiénă focalizadores 
(focus particlesě.ăLoăqueăcompartenăestosătérminosăesăqueăremitenăaă
laă funciónă queă cumplenă estosă elementos:ă acompañară yă enfatizară laă
informaciónăfocal/remática.ăSinăembargo,ălaăinformaciónăremáticaănoă
esălaăúnicaăqueăpuedaăestarăreforzadaăporălosă focalizadores; sino que 
sonă tambiénă elă temaă contrastivoă yă elă temaă baseă losă queă aparecenă
acompañadosă deă talesă elementos,ă deă ahíă queă prefiramosă utilizară elă
términoă actualizador.ă Paraă elloă nosă apoyamosă enă laă característicaă
básicaă deă laă perspectivaă funcională deă laă oración,ă denominadaă
originalmente como división actual, que se entiende como un recurso 
mediante el cual el hablante adjudica a algunos elementos de la 
comunicaciónă ciertaă importanciaă informativaă Ěloă cuală constituyeă elă
llamado dinamismo comunicativo); en otras palabras, el hablante 
actualiza ciertaă informaciónă expresadaă lexicalmente.ă Losă sistemasă
lingüísticos,ă paraă estaă función,ă ofrecenă ună repertorioă deă recursosă
variado:ălaăentonación,ăelăordenădeăpalabrasăyălosăelementosăléxicosă– 
los actualizadores (por ejemplo již, dokonce, jenom, pouze etc., o 
solo, por lo menos, particularmente, ni siquiera etc.). 

                                                           
2  TérminoăpropuestoăporăŻirbas (1974). 
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źlăobjetivoădeălaăpresenteăcontribuciónăesăexponer,ăalămenosăenă
rasgos muy generales, algunas diferencias relacionadas con los 
actualizadores en la perspectiva contrastiva. Se empezaráă señalandoă
lasăasimetríasăconceptualesăentreălaălingüísticaăchecaăyălaăespañola;ăloă
hacemosădeăformaămuyă intorductoriaăparaăcentrarnosădespuésăenădosă
tendenciasămarcadasăqueăseăhanăreveladoăenănuestrosăanálisisădeătextosă
traducidos (anteriormente en AUROVÁă 2Ńń7ě,ă contenidosă enă elă
corpus paralelo Intercorp (ČźRMÁKă2Ńń6ě: una tendencia en cuanto 
aă laă ubicaciónă deă losă actulizadores,ă yă unaă tendenciaă enă cuantoă aă laă
presencia de estos.3 

1.  Asimetrías conceptuales y delimitativas 

Unoă deă losă obstáculosă sustancialesă paraă laă comparaciónă
interligüísticaăesălaădelimitaciónăfuncional,ăcriterialăyăterminológicaădeă
losă actualizadores,ă laă cuală ală repasară laă producciónă literariaă deă lasă
lingüísticasăchecaăeăhispánica,ăresultaămuyăvariadaăeăincompatible en 
algunosăpuntosăconcretos.ăAmbasălingüísticasăsiguen,ăgrosso modo, el 
mismoăcaminoăevolutivo:ădespuésădeădarseăcuentaădeălaăexistenciaădeă
lasă partículasă modificadorasă delă enunciadoă Ěoă deă laă enunciacióně,ă
como son p. ej. los adverbios de frase, los operadores de la modalidad, 
etc.,ă seă llegaă aă estableceră unaă categoríaă lingüísticaă deă losă elementosă
queă siă enă elă casoă deă apareceră enă laă oración,ă esă porqueă delimitan,ă
modifican y refuerzan al foco (rema). Puede constatarse al respecto 
que las tradicionesă lingüísticasă checasă seă alejană solo durante las 
últimasădécadas,ăyaăque laăespañolaăsigueămásăelăcriterioăformalăyăseă
alejaămásădeălaătradiciónăterminológicaăcontinuaădesdeălaăantigüedad,ă
mientrasăqueălaăchecaăesămásăfuncional. 

Laă lingüísticaă checaă Ěmásă reciente y exhaustivamente  
enă ŠTDPÁNKOVÁ, 2Ńń4ěă defineă aă losă actualizadoresă aă raíză deă 

                                                           
3  Paraălosăobjetivosădeălaăpresenteăcontribución,ăseăhanăutilizadoăresultadosădeădosă
análisisă parciales:ă elă primeroă observaă laă traducciónă delă actualizadoră alespoO de 
textosă originalesă checosă ală español,ă elă segundoă examinaă cuálesă hană sidoă lasă
secuenciasăoriginalesăespañolasăqueăhanădadoăelăresultadoăalespoO en checo. Para 
ambos casos, se han analizado 117 unidades de textos de la literatura moderna. 
Véanseălasătablasăalăfinalădelăartículoăparaălaăcuantificaciónădeălosăresultados.  
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lasă característicasă básicasă queă podríană resumirseă deă laă siguienteă
manera:4 

 
(1) i. El actualizador se relaciona con el foco. 
 ii.  De (i) se deduce que el actualizador actualiza el foco, 

conăelăqueăentraăenăunaăestrechaărelación. 
 iii.  Ală seră operador,ă elă actualizadoră tieneă suă ámbitoă

operativoă enă elă queă actúa;ă poră loă cuală laă secuenciaă
actualizador-elemento actualizado goza de cierta 
variabilidad posicional dentro del enunciado. 

 iv.  Aă nivelă deă semántica,ă conă elă actualizadoră seă
desencadenaă laă presuposiciónă sobreă laă existenciaă delă
conjunto.5 

 v. źlăactualizadorănoăestableceălaărección. 
 
źlăactualizadorădebería,ăalămenosăparaăalgunosăautores,ăcumpliră

todasă lasăcaracterísticasă aă laăvez,ăperoăenăcuantoăaăestaă condiciónănoă
hayăunăacuerdoăcomúnăentreălosă lingüistasăchecos;ădeăestaămaneraăseă
cuestionan algunos elementos concretos. Para dar un ejemplo, la 
partículaăpUece6 es actualizador para Daneš (1985), UhlíUováă(1987) y 
para los autores de Mluvnice češtiny 3. Skladba, mientras que 
ŠtEpánkováă (2014: 32ěă loă excluyeă deă suă análisis,ă señalandoă suă
deficienciaăenăcuantoăaălaăcondiciónăĚiiiě.ăSuăargumentaciónăseăbasaăenă
laă observaciónă delă hechoă deă queă elă usoă deă estaă partículaă fallaă Ěo es 
discutible, al menos) en contextos de foco antepuesto, como se ve  
 

                                                           
4  Laă listaă enă Ěńěă haă sidoă extraídaă deă lasă característicasă queă vană apareciendoă aă loă
largoădeăsuămonografíaăyănoăsoloăenălaădefiniciónăpropuestaăenălaăpáginaă22ăĚestaă
corresponderíaăaălosăpuntosăii-iv). 

5  Añadamosăalămargenăqueădebidoăaăestaăcaracterística,ăalgunosăautoresădefinenăaă
los actualizadores como operadores de foco o cuantificadores presuposicionales 
(conf. FERRARI et al., 2Ńńń,ă SÁNCHźZă LÓPźZ, 1999). LAGUNILLA y de 
MIGUEL (1999), por atribuirlesă carácteră cuantificional,ă losă denominană
cuantificadores focales.  

6  Esta “partículaămodificadora” (modifikační částiceěănoătieneăsuăhomólogoăléxicoă
equivalenteă enă español:ă suă funciónă esă remitiră ală enunciadoăprevioă conămatiză deă
objeción,ă adversación;ă suă interpretaciónă estáă condicionadaă poră elă sentido del 
enunciado,ăprecisándoseăasíăsuăfuerzaăilocutiva. 
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claramente si se comparan las construcciones paralelas con el 
actualizador jen (“solo”ě: 

 
(2) a.  Tomuărozumíăjen Honza.  
 b.  NaăJižnímăpóluăžijíăpUece tučnáci. 
 
 a´.ă Jen Honza tomuărozumí. 
 b´.  PUece tučnáci žijíănaăJižnímăpólu. 
 
Similarmente,ăenălaălingüísticaăespañolaăseădiscuteăelăestatusădeă

algunasăpartículas.ăPorăejemplo,ăenălaăNueva gramática de la lengua 
española, laă expresiónă al menos (a lo menos, por lo menos) se 
considera como adverbio de foco de tipo escalar, mientras que no se 
menciona en la Gramática descriptiva (KOVACCI, 2000). A estos 
desacuerdosăparcialesăenălasălingüísticasădeăambasălenguasăseăsumaălaă
discordanciaă entreă laă lingüísticaă checaă yă laă españolaă enă general. 
Como ejemplo tomemos el adverbio témEU (“casi”ěă queă apareceă enă
contextosăidénticosăconăelăadverbioăcasi; pero mientras que la Nueva 
gramática de la lengua español considera el vocablo casi como 
adverbioă deă foco,ă paraă laă lingüísticaă checa,ă ală menosă como lo 
entiendeă ŠTDPÁNKOVÁă Ě2Ńń4ě,ă esteă elementoă noă esă capază deă
desencadenară laă presuposiciónă sobreă laă existenciaă delă conjunto,ă
aunqueăseaăindiscutibleăsuădirectaăyăestrechaărelaciónăconăelăfoco.ăAlă
contrario, en la lista de adverbios de foco que se ofrece en la Nueva 
Gramática de la lengua española y en FERRARI et al. (2011) faltan 
algunos elementos que son considerados actualizadores en la 
lingüísticaăcheca,ăp.ăej.ălosăincluyentesăconăelăsemaădeăejemplaridadă
(napUíklad, kupUíkladu – “porăejemplo”ě. 

Para definirădeămaneraăunánimeă losăactualizadores,ă ¿esăposibleă
aplicar los criterios establecidos para una lengua (el checo) a la lengua 
comparadaăĚelăespañolě?ăTalăcomoăvemos,ălaărespuestaăseríaănegativa;ă
losăcriteriosăcomoălosăenăĚńěăderivanădeălasăcaracterísticasătipológicasă
del checo y no son aplicables universalmente a otras lenguas. Por  
ună lado,ă laă condiciónă Ěńvěă seă observaă tambiénă enă laă lingüísticaă
española,ă queă distingue,ă poră ejemplo,ă laă preposiciónă hasta del 
adverbio de foco hasta aăraízădeălaărección,ăcomoăestáăindicadoăenăĚ3ě.ă
Similarmente,ă laă recciónă esă condiciónă excluyenteă paraă losă
actualizadores en el checo (4): 
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(3) a.  hastaămí =ăpreposición 
 b.  hasta yo = adverbio de foco = actualizador 
 
(4) a.  Matematiceă rozumíă celáă tUída,ă [ă s výjimkou [ GEN 

nEkolikaăžák]]]ă ≠ăactualizador 
 b.  Matematiceă rozumEjíă [ă jen [ NOM nEkteUíă žáci.]] = 

actualizador 
 
Poră otroă lado,ă elă criterioă Ěńiiiěă quedaríaă muyă limitadoă paraă elă

español,ă puestoă queă elă ordenă deă palabrasă enă estaă lenguaă noă permiteă
variaciones posicionales tală comoă síă ocurreă enă elă checo.ă źlă típicoă
ejemplo de ello son los predicados en posicines finales del enunciado, 
donde se ubican como portadores del foco propio, lo cual es imposible 
enălasăoracionesăespañolasăqueăcontienen,ăaălaăvez,ăobjetosădirectosăenă
formasănoăclíticas.ăLasărestriccionesăqueănoăpermitenăalăverboăespañolă
ocuparălaăposiciónăfinalădeălaăoración,ăintervienenătambiénăenălosăcasosă
de predicados compuestos, como se ve en el ejemplo (5), donde en la 
oraciónă checaă esă elă verboă enă infinitivoă vidEt (“ver”ěă elă queă llevaă laă
informaciónă focală yă va,ă poră tanto,ă precedidoă delă actualizadoră pouze 
(“tanăsólo”ěăqueăleăseparaădelănúcleoădelăpredicadoăĚchce “quiere”ě. 

 
(5) a.  […]ă aleă nepotUebujeămluvit,ă žeămneă chce pouze vidEt, 

jakăjsemăseăzapojilă[…]7 
 b.  […]ăniănecesitaăhablarăconmigo,ăqueătan sólo quiere ver 

cómoămeăheăintegradoă[…] 
 
Noăseăpretendeăexponerăahoraă todasă lasăasimetríasăconceptuales,ă

primeroă porqueă quedaă fueraă delă objetivoă deă laă presenteă contribución;ă
segundo, porque el tema es excesivamente complejo y exige mucho 
másă espacioă delă queă seă disponeă aquí.ă Seă puedeă concluiră esta parte 
constatando que estas divergencias dificultan considerablemente la 
delimitaciónă delă tertium comparationis. En el texto siguiente, por lo 
tanto,ă seă comentaránă algunosă ejemplosă concretosă sină examinară siă lasă
“partículas”ă enă cuestiónă Ěentiéndaseă ahoraă la palabra partícula como 
hiperónimoěăsonăactualizadoresăyăsegúnăquéăcriteriosăloăsonăoănoăloăson.ă 

                                                           
7  Corpus paralelo Intercorp: B. Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále / Yo que 

he servido al rey de Inglaterra,ătrad.ăJ.ăMlejnkováăyăA.ăOrtiz,ăBarcelonaăńřŘř. 
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2.  Posición del actualizador 

Laă importanciaă delă estudioă yă delă análisisă deă losă actualizadores 
tieneă suă relevanciaă sobreă todoă paraă finesă deă laă traducción,ă yaăque la 
presencia/ausenciaă deă estosă elementosă yă suă posiciónă modificană
considerablemente el sentido del enunciado, produciendo inferencias 
diferentes.ăAăveces,ăcambiaăalgúnă tipoădeăpresuposición,ăcomoăsueleă
suceder con los actualizadores excluyentes: 

 
(6) a.  Juan sabe hacerlo.   “El que sabe hacerlo es 

Juan (y otras personas).” 
 b.  Solo Juan sabe hacerlo.  “Juanăesăelăúnicoăquienă

sabe hacerlo.” 
 
otrasă vecesă laă posiciónă delă actualizadoră influyeă enă laă

interpretaciónă delă foco.ăAsíă enă elă ejemploă Ě7ěă laă interpretaciónă deă laă
oraciónă españolaă puedeă seră múltiple,ă segúnă lasă variantesă Ě7a-c), 
mientrasă queă enă elă checoă laă posiciónă delă actualizadoră yă elă ordenă deă
palabrasăhanădeăajustarseăaălasădiferentesălecturas,ăcomoăestáăindicadoă
en el ejemplo (8), donde las versiones (a-c) corresponden con las 
interpretaciones (7a-cěădeălaăoraciónăenăespañol: 

 
(7) Losăniñosătambién han hecho los deberes. 
 a.  “Losăniñosă también han hecho los deberes,ă ademásădeă

leerăunălibro…” 
 b.  “Losăniñosă también han hecho los deberes,ă ademásădeă

hacerăunădibujo…” 
 c.  “Losă niños también hană hechoă losă deberes”ă =ă “Los 

deberes han hecho otras personas  
  yălosăniñosătambién.” 
 
(8)  a.  DEtiătaké udElalyăúkoly. 
 b.  DEtiăudElalyătaké úkoly.ă 
 c.  Také dEtiăudElalyăúkoly.ă 
 
En estos casos, una de las diferencias sustanciales entre el 

españolă yă elă checoă consisteă enă queă enă lasă oracionesă españolasă esă
posibleă laă interpretaciónă múltipleă aă partiră delă mismoă ordenă deă
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palabras, mientras que el checo prefiere ubicar el actualizador 
directamente delante del foco propio,8 lo cual no significa, por 
supuesto,ă queă laă oraciónă ĚŘaěă noă permitaă tambiénă otrasă
interpretaciones. Sin embargo, esta tendencia de la lengua checa se ve 
comprobadaăporăelă análisisădeă textosă traducidosădelăespañolăală checoă
Ěyăalărevés,ădelăchecoăalăespañolě:ăenăunoădeălosăanálisisăparcialesăenăelă
queănosăhemosăcentradoăenălaătraducciónădelăactualizadorăalespoO (“al 
menos”ě, se han identificado cambios posicionales del actualizador, 
acompañadosăconăunăcambioădeăsuăámbitoăoperativo.9 Estos cambios 
constituyen un 13% de las posibles traducciones identificadas en el 
análisis;ă aă suă vez,ă enă dosă tercerasă partesă deă estosă cambios,ă elă
actualizadoră integraă enă suă ámbitoă operativoă elă verbo.ă Así,ă enă elă
ejemploăĚřěăobservamosălosăactualizadoresăenăposicionesăidénticas en 
ambas lenguas, mientras que en el ejemplo (10) el actualizador sube a 
laă izquierda,ă delanteă delă verbo,ă loă cuală aumentaă noă soloă suă ámbitoă
operativoă sinoă tambiénă elă númeroă deă lasă posiblesă interpretaciones,ă
como se ha visto en (7) y (8).10 Observemos que los contextos 
sintácticosădeă lasăoracionesăĚa-a´ěăyă Ěb-b´ěăsonă idénticosăenăĚŘěăyăĚřě,ă
respectivamente,ăporăloăcualălaăposiciónădelăactualizadorănoăpareceăseră
regida por condiciones/restricciones estructurales. Y recordemos que 
este tipo de “cambio”ăposicional representa un 13% de los casos (los 
resultadosă delă análisisă seă recogenă enă lasă tablasă ńă yă 2ă ală finală delă

                                                           
8  Foco propio,ătérminoăacuñadoăen laălingüísticaăcheca,ăcorrespondeăalăfoco estrecho. 
9  Por el ámbito operativo del actualizador entendemosăaquellaăparteădeălaăoraciónă
queăesărelevanteăparaălaăselecciónădeălasăalternativasădelăconjunto.ă 

10  Apuntamosăalămargenăqueăaquíăseăplanteanădosăinteresantísimasăpreguntas:ăprimero,ă
comoăseñalóăyaăDANźŠăĚńřŘ5ě,ăoracionesăqueăcontienenăunăactualizadorărestrictivoă
(p.ej. solo) tienen lectura solo restrictiva, pero las oraciones sin el mismo 
actualizador suelenăinterpretarseăcomoăsiăesteăestuvieraăpresente.ăAsí,ălaăoraciónăenă
ĚiěăpuedeăinterpretarseăcomoălaăenăĚiiě,ăperoănoăalărevés: 

  (i)  Este tren va los domingos. 
  (ii)  Este tren va solo los domingos. 
 Laă segundaă cuestiónă estáă relacionadaă conă laă interpretaciónă delă focoă propioă

Ěestrechoěăenăespañol:ălaăoraciónăĚiiiěăpresentaălaămayoríaădeălosăcasosăenălosăqueă
elă focoă estrechoă noă estáă precedidoă poră elă actualizadoră inmediatamente,ă loă cuală
podríaă conduciră aă laă interpretaciónă múltiple,ă sină embargoă “son tan escasos 
proporcionalmente los contextos en los que existe verdadera ambigüedad a los 
ojos del hablante”ă ĚRAźă yă AALźă 2ŃŃř: 40.5e; el siguiente ejemplo tomado 
ibidem): 

 (iii)  Pablo solo tiene un hijo. 
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artículoě.ăźstáămásăqueăclaroăqueălaăcuestiónăcrucialăesăsiătalesăcambiosă
posicionalesă revelană tendenciasă sistémicasădeă laă lenguaăoă siă Ěyă hastaă
qué puntoěă reflejană otrosă factoresă comoă sonă preferenciasă estéticasă
personalesădeălosătraductores,ăelăestiloăyălaătradición. 

 
(8) a.  RozhodlăseăprotoăzhubnoutăaăstalăseăzănEhoăzáhyăštíhlýă

muž,ăkterý,ăiăkdyžăužănebylăkrásný,ă 
      [ Vmod mohl [ Act alespoO [ INF vyvolávată[ăSN vzpomínkyă

naăsvouănEkdejšíăkrásu.]]]] 
 a´.ă Poră esoă decidióă adelgazară yă prontoă seă convirtióă enă ună

hombre delgado que, aunque ya  
       no era bello, [ Vmod podíaă [ăAct al menos [ INF despertar  

[ SN el recuerdo de su antigua  belleza.]]]]  
 b.  Dokudă žilă človEkă naă vesnici,ă vă pUírodE,ă obklopenă

domácímiăzvíUaty,ăvănáručíăročníchă 
      dobă aă jejichă opakování,ă [ă SV z]stávală să nímă stáleă [ă Act 

alepoO [ SN odleskătéărajskéăidyly.]]] 
 b´.ă Mientrasăelăhombreăvivióăenăelăcampo,ăenălaănaturaleza,ă

rodeadoădeăanimalesădomésticos, 
       enă elă regazoă deă lasă épocasă delă añoă yă deă suă repetición,ă 

[ SV quedabaăaúnădentroădeăélă [ Act al menos [ SN un 
reflejoădeăeseăidilioăparadisíaco.]]] 

 
(9) a.   […]ă aleă [ă Vmod  m]žemeă seă tomuă [ă Act alespoO [ INF 

pUibližovat ]]]. 
 a´.ă […]ăperoă[ăAct al menos [ Vmod  podemos INF acercarnos  

[ NP a ese objetivo.]]]  
 b.   […]ă aă musiliă jsmeă spoléhat,ă žeă seă jimă doă rukouă 

[ V dostane [ Act alespoO [ SN ústUedníă list,ă abyă seă jímă
Uídili.]]] 

 b´. […]ăyăteníamosăqueăesforzarnosăparaăqueă[ăAct al menos  
[ V recibieran [ SN elăórganoăcentral,ă para seguir sus 
directivas.]]]11 

źlă análisisă “inverso”, es decir, laă observaciónă delă actualizadoră
alespoO comoăresultadoădeă laă traducciónădeăTO-Es (Textos Origen –
źspañolěăalăcheco,ăparecenăconfirmarălaătendenciaădelăchecoădeăubicară

                                                           
11  Todos los ejemplos en (8) y (9) han sido tomados del corpus paralelo InterCorp. 
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el actualizador justo delante del elemento actualizado, a diferencia del 
español,ăqueăprefiereăcolocarălosăactualizadoresăbienăenălaăperiferiaădelă
enunciado, bien delante del sintagma verbal,ă aumentandoă elă ámbitoă
operacional. La tendencia, vista en las traducciones al checo, por 
permitirămásăvariabilidadădelăordenădeăpalabras,ăestáărepresentadaăporă
unăporcentajeămásăelevado:ăunăń7șădeălosăcasos. 

3.  Presencia y ausencia del actualizador 

Paraăelăprocesoădeălaătraducciónăesăindispensableătenerăenăcuentaă
queăcualquierăomisiónăĚeăinsercióněădeăunăelementoăléxicoăconăfunciónă
actualizadora (en el sentido de la división actual) puede, en diferente 
medida,ăinfluirăenălaăinterpretaciónădeăloăqueăseăestáăemitiendo.12 Por 
lo tanto, resulta interesante observar otra tendencia identificada en 
nuestroă análisis:ă algunasă deă lasă secuenciasă traducidasă delă checoă ală
españolăcarecenăcompletamenteădeăalgúnăelementoă léxicoăenă funciónă
del actualizador. Con lo cual del enunciado desaparece el sema de 
valoră mínimoă deă “un conjunto de alternativas que quedan 
virtualmente irrealizadas en alguna escala potencial”ăĚRAźăyăAALźă
2ŃŃř,ă §ă 4Ń.řxě.ăDeă estaămanera,ă enă elă ejemploă ĚńŃě,ă elă actualizadoră
alespoO actualiza al complemento directo alespoO nEco (“al menos 
algo”ě,ă conă loă cuală laă noă conservaciónă delă actualizadoră enă laă
traducciónă ală españolă conduceă aă laă pérdidaă delă semaă deă “valor 
mínimo”ă ĚńŃbě,ă aă diferenciaă delă ejemploă ĚńŃcěă queă conservaă laă
realizaciónă léxicaă delă actualizadoră deă losă TO-Ch (Textos Origen-
Checoě.ăUnaăsituaciónăsimilarăseăobservaăenăĚńńě: 
                                                           
12  Poră ejemplo,ă losă focalizadoresă “particularizadores”,ă comoă particularmente, 

especialmente Ěetc.ěă noă sonăomisibles,ă dadoăqueă suăposibleă supresiónă cambiaríaă
completamenteăelă sentidoădelăenunciado.ăAsí,ăenăelăejemploăĚiě se establece una 
relaciónădeăcoordinaciónăentreăelăelementoădestacadoăĚactualizadoěăyăelăconjunto,ă
enăelăqueălaăfísicaăesăunaădeălasăcienciasănaturales.ăPeroăalăomitirăelăactualizadoră
enă Ěiiě,ă seămodificaă considerablementeă elă valoră veritativoă delă texto:ă laă físicaă no 
perteneceríaă lasă cienciasă naturalesă Ěconf. KOVACCI, 2000: 776; ejemplos 
tomados ibidem). 

  (i)  Sus cualidades y aficiones le inclinaban hacia las ciencias naturales y en 
particular hacia la física. 

  (ii) Sus cualidades y aficiones le inclinaban hacia las ciencias naturales y hacia 
la física. 
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(10) a.  JeštEă pUedă chvílíă miă dávalaă copatáă soudružkaămožnostă 
[ alespoO nEcoă]ăuhájit. 

 b.  Hasta hacer un rato la camarada de la trenza me daba la 
posibilidad de [ salvar algo].13 

 c.   Hasta hacer un rato la camarada de la trenza me daba la 
posibilidad de [ salvar [ al menos algo]. 

 
(11) a.  “Chceteă tímă snadă Uíci,ă žeă dEdečekă svouă pomatenostă

pouze pUedstíral? ” ptal jsem se udiven. 
 b.  ¿Acasoă pretendeă deciră queă elă abueloă ha fingido su 

locura? -preguntéăasombrado.14 
 
źsă deă interésă queă losă casosă deă “noă conservación” de los 

actualizadores en los TM-Es (Textos Meta-źspañolěă llegueă hastaă ună
ńřș,ă segúnă muestrană nuestrosă análisis.ă Aună másă llamativaă esă estaă
tendenciaă enă losă textosă traducidosă ală revés,ă esă deciră delă españolă ală
checo, como se ve en la tabla 2. En un 19% de losăcasos,ălaăexpresiónă
alespoO en los textos checos no tiene su equivalente original en TO-
źs,ăloăcualănoăseăpuedeăinterpretarăsinoăcomoălaădecisiónădelătraductoră
explicitară yă marcară laă informaciónă remática,ă apoyándoseă enă unaă
soluciónă aă nivelă léxico,ă comoă lo demuestran los siguientes ejemplos 
obtenidos en el corpus: 

 
(12) a.  […]ăMr.ăStaceyăleăpreguntóăsiăhabíaăpodidoădescansarăalgo. 
 a´. […]ă aă pană Staceyă seă zeptal,ă zdaă siă alespoO trochu 

neodpočinul.ă 
 b.  Yoăloăesperoăaquí,ăaprovechandoăparaăleerătodoăconămásă

detenimiento. 
 b´.ă Jáă tuă naă vásă počkámă aă alespoO siă všechnoă pozornEă

pUečtu. 
 c.  […]ă deă formaă que,ă siă volvíaă laă cabeza,ă creíaă ver,ă ală

remirarla,ăaăunaănuevaăMónica. 
 c´.ă […]ă takžeă kdykoliă jsemă seă otočila,ă vidElaă jsemă zaseă

novouăMónicu,ăalespoO jsem si to myslela.  

                                                           
13  Ejemplo tomado del corpus paralelo InterCorp. 
14  Ejemplo tomado del corpus paralelo InterCorp. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

źlă espacioănoănosăpermiteăpresentară yă comentarămásăcasos,ă noă
obstante creemos que se ha indicado, al menos, la complejidad del 
tema,ăelăcualămereceăserăestudiadoăminuciosaăyăsistemáticamente.ăSină
embargo, en este momento,ă aă travésă deă losă análisisă presentadosă seă
revelan algunas tendencias relativamente marcadas. Primero, en los 
textosă traducidosă delă checoă ală españolă seă tiendeă aă ampliară elă ámbitoă
operativo del actualizador (11,11 % de los casos) y a omitir el 
elementoă léxicoă conă funciónă actualizadoraă ĚńŘ,ŘŃă șă deă losă casosě;ă
segundo,ă enă losă textosă traducidosă delă españolă ală checoă seă tiendeă aă
restringiră elă ámbitoă operativo,ă ubicandoă elă actualizadoră
inmediatamenteădelanteădeălaăexpresiónă“actualizada” (17,10 % de los 
casos) y tambiénă aă insertară elementosă léxicosă enă funciónă deă
actualizadoră Ě3Ń,77ășă deă losă casosě.ă źstosă análisisă preliminaresă nosă
proporcionanăciertosădatos,ăperoăestánăporăvenirălaăinterpretaciónăyălasă
respuestasă aă todaăunaă serieădeăpreguntas:ă ¿Hastaăquéăpuntoă afecta la 
presencia/ausenciaă aă laă interpretaciónă deă loă enunciado?ă ¿Poră quéă seă
produceă estaă asimetríaă entreă dosă lenguasă enă cuantoă ală usoă deă losă
actualizadores?ă ¿Quéă factoresă sonă decisivos,ă enă elă procesoă deă laă
traducción,ă paraă conservară oă noă losă semasă expresadosă por los 
actualizadores?ăY,ă¿quéăfactoresă sonădecisivosăparaăelegirăunaăuăotraă
formaă delă actualizadoră enă elă procesoă deă laă traducción?ă ¿Sonă másă
importantesălosăpragmáticos,ălosăsemánticosăoălosăestructurales? 

Tabla 1. AlespoO traducidoădelăchecoăalăespañol 

sin equivalente 
léxico con equivalente léxico 

otra  
solución 

22 
(18,80 %) 

posición 
idéntica 

cambios  
posicionales 

1 
(0,85 %) 

79 
(67,52 %) 

ampliación del 
ámbito operac. 

restricción del 
ámbito operac. 

13 
(11,11 %) 

3 (cambio total) 
(2,56 %) 

15 
(12,82 %) 

94 
(80,34 %) 

TOTALă…ăńń7ăcasosăanalizados 
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Tabla 2. AlespoO comoătraducciónădelăespañolăalăcheco 

sin equivalente 
léxico con equivalente léxico 

otra  
solución 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 
(30,77 %) 

posición 
idéntica 

cambios posicionales = 
restricción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

(1,71 %) 

 
 
 

59 
(50,43 %) 

perif. izq.15   pospos.16 

13 
(11,11 %) 

7 
(5,98 %) 

20 
(17,1 %) 

79 
(67,52) 

TOTALă…ăńń7ăcasosăanalizados 

BIBLIOGRAFÍA 

AUROVÁ,ă Miroslavaă Ě2Ńń7ě: [en prensa] Srovnání aktuálního členEní v 
češtinE a španElštinE: textovE lingvistický pUístup. Českéă BudEjovice,ă
Jihočeskáăuniverzita,ăźpisteme. 

ČźRMÁK,ă Petră Ě2Ńń6ě: Korpus InterCorp – španElština, verze 8 z 4. 6. 
2015.ăÚstavăČeskéhoănárodníhoăkorpusuăŻŻăUK,ăPrahaă2Ńń5.ăDostupnýăză
WWW: http://www.korpus.cz 

DANźŠ,ăŻrantišekăĚńřŘ5): VEta a text. Praha, Academia. 
DANźŠ,ă Żrantišek,ă żRźPL,ă Miroslava,ă HLAVSA,ă ZdenEkă ĚńřŘ7ě:ă

Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha, Academia. 

                                                           
15  Sonăcasosăenălosăqueăelăactualizadorăqueăocupaălaăposiciónăinicial en en los TO-Es 

pasa delante del foco en los TM-Ch, como en el siguiente ejemplo: 
  (i)  a. [...] al menos, el suscrito pudo dejar en claro, mediante bromas y  
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La imagen lingüística  

del lobo y de la liebre:  

un enfoque comparativo  

en español y polaco 

MAGśALENA SŁOWIK  
(Cracovia) 

A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPTION OF THE 
WOLF AND THE HARE IN SPANISH AND POLISH 
The study is focused on cognitive linguistics, i.e, the conceptualization 
of reality. We present the position of the wolf and the hare in the 
linguistic conception of the world of the Spaniards and the Poles. We  
showcase the connotations associated with the animals, in which 
context they are used, and what we express by using them based on 
the examples sourced from phraseology and paremiology. Moreover, 
it is interesting to note that animalistic vocabulary is used to describe 
human beings as well as our traits and behaviours; in consequence, we 
examine the relationship between humankind and the aforementioned 
animals. 

 

KEYWORDS: linguistic conception of the world, wolf, hare, 
phraseology, Polish, Spanish. 

 

PALABRAS CLAVE: visiónă lingüísticaă delă mundo, lobo, liebre, 
fraseología,ăpolaco,ăespañol. 
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INTRODUCCIÓN 

Unaă deă lasă suposicionesă másă importantesă deă laă lingüísticaă
cognitivaăparteădeălaăbaseădeă“unaăopiniónădeăqueălaălenguaăconstituyeă
unaă parteă integrală delă conocimientoă humano”ă ĚTAYLOR,ă 2ŃŃ7:ă 4ě1. 
Laăvisiónălingüísticaădelămundo,ăunaădeălasănocionesăprincipalesădeălaă
lingüísticaă cognitiva,ă constituyeăunaămaneraădeă conceptualizaciónădeă
la realidad por la lengua (GRZEGORCZYKOWA, 2010: 188). 

źlă temaădelăpresenteăartículoăseăbasaăenăunăanálisisăcontrastivoă
deălaăimagenălingüísticaădelălobo y de la liebre enăpolacoăyăenăespañol.ă
Laăinvestigaciónălaăhaăsidoărealizadaăbasándonosăenălasăcaracterísticasă
semánticasă yă pragmáticasă deă estosă vocablos.ă Asíă pues,ă intentaremosă
aproximarnosă aă ună estudioă centradoă enă cómoă seă considerabană
antiguamenteă yă cómoă sonă consideradosă hoyă díaă estosă animales,ă
relativamente comunes, tanto en el paisaje de Polonia como en el de 
źspañaăyăqueăaunăviviendoăenăunăentornoăcercanoăalăhombre,ăresultană
ser salvajes. 

Lasă unidadesă fraseológicasă sonă deă utilidadă enă elă ámbitoă deă losă
estudiosăsociolingüísticos,ădadoăqueăponenădeămanifiestoălaăinfluencia 
del idioma en la sociedad, pues conllevan consigo significados 
implícitos,ă valoresă yă evaluacionesă concernientesă aă losă objetosă queă
describen.ă Losă fraseologismosă transmitidosă deă generaciónă enă
generaciónă enă ună idiomaă construyenă lasă opinionesă deă losă usuarios 
acercaădeălosădistintosăfenómenosăyăobjetosăaălosăqueăseărefieren.ăPoră
consiguiente, en nuestras investigaciones aprovechamos las unidades 
fraseológicasăyăproverbiosărelacionadosăconăelăloboăyălaăliebre. 

Laă inspiraciónă paraă preparară esteă trabajoă seă basaăen un cuento 
ruso titulado El lobo y la liebre, en el que un lobo malvado persigue a 
unaă liebreă deă buenă corazón.ă Aă baseă delă mismo,ă hemosă intentadoă
verificar si en la lengua polaca estos animales se perciben del mismo 
modoăqueăenălaălenguaăespañola. 

 

                                                           
1  Todas las citas de autores no hispanohablantes son traducciones propias (N. de la 

Aut.). 
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Muchosă lingüistasă eminentesă seă hană ocupadoă deă laă visiónă
lingüísticaă delă mundo,ă entreă losă cuales,ă poră ejemplo,ă destacană W.ă
Humboldt,ăź.ăSapir,ăB.L.ăWhorf,ăJ.ăBartmiMskiăoăR.ăTokarski.ăźxistenă
numerosasă definicionesă deă estaă nociónă y,ă comoă indica 
Grzegorczykowa (2010: 189), los investigadores entienden su alcance 
diversasăformasăyărealizanăsuăreconstrucciónădeădistintosămodos.ăă 

BartmiMskiăĚ2Ńń2:ă66ěăopinaăqueălaăvisiónălingüísticaădelămundoă
esă “ună conjuntoă deă juiciosă másă oă menosă arraigadosă en el idioma, 
incluidosă enă elă significadoă deă palabrasă oă inferidosă poră laă semántica,ă
queăinformaădeălasăcaracterísticasăyăformasădeăexistenciaădeăobjetosădeă
laărealidadăextralingüística”. 

SegúnăHumboldt,ă Sapiră yăWhorf,ă diferentesă lenguasă contienenă
distintas imágenesă deă laă realidad.ă Comoă esă bienă sabido,ă elă idiomaă
actúaă comoă ună filtroă culturală poră medioă delă cuală unaă comunidadă
percibeăelămundoăĚBARTMILSKI,ă2Ńń2:ăń4ě.ăTodasălasăcomunidadesă
lingüísticasăposeenăciertoă tipoădeăconocimientoăacercaădeă losăobjetosă
pertenecientesăaălaărealidadăextralingüística,ăconăloăqueăsuăsignificadoă
abordaănoăsóloăelăsentidoăléxico,ăsinoătambiénădiversasăconnotacionesă
semánticasăqueăPutnamăĚńř75:ă247ěădeterminaăcomoăestereotipo.ăPoră
consiguiente,ăelăvocabularioădeăună idiomaănoăsóloădescribe, sino que 
tambiénăvaloraăespecíficamenteăelementosădelămundoăextralingüístico.ăăă 

Laămaneraă deă conceptualizară elă mundo,ă expresadaă aă travésă deă
rasgosăgramaticalesăyă léxico-semánticosădelă idioma,ăvaliéndoseădeă laă
acciónă deă indicară objetosă concretosă y, relacionados con ellos, los 
rasgos,ă conviccionesă eă imágenes,ă creaă unaă visiónă lingüísticaă delă
mundoăcaracterísticaăparaăcadaăidioma.ăLasăpalabrasăqueăcuentanăconă
ună significadoă simbólicoă oă metafórico,ă conă muchaă frecuenciaă
constituyen la causa de la existencia de dificultades en la 
comunicaciónă entreă personasă queă hablană lenguasă diferentes,ă
especialmenteă enă elă campoă relativoă aă laă valoración.ă Poră eso,ă lasă
investigaciones llevadas a cabo con el fin de conocer y entender la 
diversidad de las visiones del mundo, ocultas en los idiomas dados, 
sonă muyă importantesă noă sóloă conă respectoă aă diversosă objetivosă
científicos,ăsinoătambién,ăalămenosărelativamente,ăparaăelădesarrolloădeă
unaă mejoră comunicaciónă interpersonal,ă especialmenteă entreă losă
usuarios de idiomas diferentes.ă Loă difícilă consisteă enă que,ă tală comoă
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subrayaă żrzegorczykowaă Ě2ŃńŃ:ă ńř5ě,ă lasă visionesă lingüísticasă delă
mundoă podemosă reconstruirlasă adecuadamenteă únicamenteă
refiriéndonosă aă nuestroă propioă idioma,ă dadoă queă paraă hacerloă esă
indispensableăunaăintuiciónălingüísticaăespecial. 

 

ANÁLISIS 

Duranteă elă análisisă queă pretendemosă llevară aă caboă enă esteă
artículo,ănosă centraremosăenă lasă siguientesă cuestiones:ă ¿cómoăhablană
del lobo y de la liebre enăźspañaă yă enă Polonia?,ă ¿laă visiónă deă cadaă
animalăseădesarrollaăpositivaăoănegativamente?,ă¿laăimagenădelă lobo y 
de la liebre enă estosă dosă idiomasă esă igual?,ă ¿laă visiónă lingüísticaă deă
estosă animalesă concuerdaă conă suă percepciónă enă realidad? De esta 
forma, el objetivo de realizar las oportunas comparaciones y 
contrastesă planteadosă consistiráă enă verificară siă lasă dosă lenguasă
estudiadasă puedenă teneră algoă enă comúnă conă respectoă aă nuestraă
hipótesisădeă trabajoăyăsiă losăusuariosă tienenă laămismaăvisiónădeăestosă
animales.ăAsimismo,ănosăfijaremosăenălaărelaciónă“animal-hombre”,ăesă
decir,ă enă elă fenómenoă deă denominaciónă delă comportamiento,ă deă
característicasă físicasă oă deă característicasă mentalesă deă unaă personaă
utilizandoăexpresionesăzoonímicas. 

 Con respecto a la metodología,ă aplicaremosă elă métodoă
comparativoă desdeă elă puntoă deă vistaă deă laă visiónă lingüístico-cultural 
delămundo,ăposeyendoăelăanálisisăunăcarácterăcualitativo-cuantitativo. 
źlă corpusă deă investigaciónă seă componeă deă proverbios,ă dichosă yă
fraseologismos que incluyen las palabras lobo y liebre, realizado a 
baseă deă diccionariosă deă laă lenguaă españolaă yă laă lenguaă polaca,ă
diccionariosă fraseológicos,ă diccionariosă deă proverbios,ă dichosă yă
refranesăyădeădiversasăpáginasădeăinternetăĚvéase:ăBibliografía). Estas 
expresiones sonă portadorasă deă laă visiónă lingüísticaă delă mundoă yă
permiten reconstruir las opiniones arraigadas en el idioma con 
referenciaă aă losă objetosă aă losă queă seă refieren.ă Ademásă deă laă
paremiologíaă yă deă laă fraseología,ă ofreceremosă definicionesă
lexicográficasă deă losă vocablosămencionadosă yă tambiénă analizaremosă
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cómoăseăplanteaăelăsimbolismoădelă lobo y de la liebre en la cultura y 
tradiciones. 

1. En torno a la imagen del lobo 

Tanto el Słownik jCzyka polskiego ĚBALKO,ă 2ŃŃ7ěă comoă elă
DRAE Ě2Ńń7ě,ă asíă comoă elăDiccionario de la naturaleza ĚÁNżźL,ă
CIŻUźNTźS,ă żONZÁLźZ,ă MATAS,ă ńřř5ěă informană queă elă
significadoă básicoă deă laă palabraă lobo (pol. wilk) es el siguiente: un 
animal feroz, semejante a un perro grande, con pelaje oscuro de color 
gris y cola larga, que vive en manadas y caza otros animales. 

Laăpercepciónăsobreă losă lobosăhaăsidoăcambianteăaă loă largoădelă
tiempo, dependiendo de factores tales como la sociedad, sus creencias, 
momentosă yă eventosă históricos.ă Losă lobosă hană fascinadoă aă laă genteă
desdeă siempre,ă suscitandoă admiraciónă poră su coraje y fuerza. El 
hombreăprehistóricoăcreíaăqueăestosăanimalesăteníanăunăpoderămágicoă
yăprotegíanădeă lasăenfermedadesăyădelămalădeăojo,ă loăcualăconfirmană
amuletos hechos con dientes del lobo encontrados en las tumbas 
infantiles.ă źlă loboă tambiénă figuraba en el emblema de las legiones 
romanas. Para las primeras civilizaciones, el lobo fue el prototipo de 
macho,ăpuesăopinabanăqueălosădiosesăproveníanădeăestosăanimales;ănoă
obstante, entre los romanos simbolizaba el sacrificio materno y el 
amor (CHARRO GORGOJO,ăenălínea:ăŘě:ălaăLobaăCapitolinaăeraăparaă
elă diosă deă laă guerra,ă Marte,ă ună animală sagradoă porqueă habíaă
alimentadoă aă susă hijos,ă Rómuloă yă Remo,ă fundadoresă deă Romaă
ĚKOPALILSKI,ă2ŃŃ3:ăń42řě.ăAăpesarădeătodo,ăestaăinicialăpercepciónă
positiva se fue modificando en andando el tiempo: es especula con 
queă unoă deă losă posiblesă motivosă deă esteă hechoă podríaă seră queă enă
épocasădifícilesădeăhambreăyăepidemias,ăelăloboăcomíaăcarneăhumana. 

En los mitos y creencias paganas relacionadas con el 
cristianismo, el lobo era un emisarioă deă Dios,ă elă cuală teníaă comoă
misiónă castigară aă lasă personasă devorandoă lasă ovejasă sină buenă pastoră
ĚCHARROă żORżOJO,ă enă línea:ă řě.ă Poră suă parte,ă enă laă tradiciónă
cristiana, el lobo simboliza dos pecados capitales: la avaricia y la gula 
y, de esta manera, en la Edad Media, el lobo va a sufrir una nueva 
evolución,ă convirtiéndoseă enă ună tipoă deă monstruoă apocalíptico,ă
trasunto del diablo. Los magos en forma del lobo viajaban al sabbath 
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mientras que las brujas, para llegar a ese encuentro pagano, utilizaban 
los lobos como medios de transporte. 

Conă respectoă ală ámbitoă narrativo,ă tambiénă elă loboă esă
protagonistaănegativoădeămuchosăcuentos,ăinclusoădeălosămásăantiguos,ă
tales como las Fábulas de Esopo,ăasíăcomoădeăcuentosămásămodernos,ă
como por ejemplo, Caperucita Roja o Los tres cerditos. Tales cuentos 
transmiten el miedo, se convierte en una advertencia para los lectores 
yămuestranălaăcaraămásăcrudaădelădolorăyădeălaăviolencia. 

Actualmente el lobo despierta connotaciones negativas en 
general,ă noă sóloă desdeă elă puntoă deă vistaă cultural,ă sinoă tambiénă
lingüísticoăĚtantoăenăelăespañolăcomoăenăelăpolacoěăyaăqueăsimbolizaălaă
ferocidad, lo sanguinario o la voracidad. Dado que se trata de un 
animal peligroso, causa pavor en el hombre, pues, entre otras 
cuestiones, se dice que cuandoăaúllaăoăapareceăenăunălugarăconstituyeă
ună mală augurio,ă deă ahíă queă enă polacoă yă enă españolă funcionenă
proverbios que muestran temor, p.ej: 

 
 (1)  Nie wywołuj wilka z lasu Ěesp.ă‘noăllamesăalăloboăqueăestáăenăelă

bosque’ěăcuyoăequivalenteăespañolăpuedeăser:ăNo despiertes a la 
bestia Ěpol.ă‘nieăbudaăbestii’ě; 

 

 (2)  No te metas en la boca del lobo (pol. IWć jak wilkowi w gardziel). 
 

Deăhecho,ăenăépocasăpretéritasăhabíaăpersonasăqueăinclusoăteníană
miedoădeăqueălaăpronunciaciónădelăvocabloălobo pudiera provocar que 
esteăanimalăapareciera,ă fenómenoăasociadoăalădenominadoăporăPennyă
“tabúă delă miedo”ă Ě2ŃŃ5:ă 33ńě,ă hechoă queă seă puedeă apreciară enă elă
siguiente dicho: 

 
 (3) O wilku mowa, a wilk tuc tuc / pod drzwiami. 
 
 Por otro lado, escapar de un lobo puede convertirse en una 

tareaămuyădifícilă oă imposible,ă loă cuală seăhaceăpatenteă aă travésădeăună
proverbioăespañol: 

 
 (4)  Si el escorpión viera y el lobo olfateara, no habría cosa que se 

salvara.ă Ěpol.ă ‘nică siCă nieă ukryjeă przedă skorpionemă iă przedă
wilkiem’ě. 



 MáGDáLENáàSŁOWIK 23 

 L;àｷﾏ;ｪWﾐàﾉｷﾐｪ┑ｹゲデｷI;àSWﾉàﾉﾗHﾗà┞àSWàﾉ;àﾉｷWHヴWぎà 
 ┌ﾐàWﾐaﾗケ┌WàIﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗ﾗàWﾐàWゲヮ;ﾓﾗﾉà┞àヮﾗﾉ;Iﾗ 

Además,ă enă Poloniaă existeă unaă maldiciónă queă poneă deă
manifiesto las emociones que el lobo despierta en el ser humano 
cuandoăestáăenfadado: 

 
 (5)  Bodaj CiC wilcy zjedli! Ěesp.ă‘¡QueăteăcomanălosălobosĄ’ě. 

 
Podemos apreciar que es principalmente en la lengua polaca 

dondeă seă hană arraigadoă unidadesă fraseológicasă concernientesă ală
aspectoăfísicoăyăalăcomportamientoădelălobo,ălasăcualesănosăpermitenă
describiră tambiénă elă aspectoă yă elă comportamientos humanos,  
como p.ej.: 

 
 (6)  Oczy błyszcz> jak wilkowi =ă peligrosamenteă Ěesp.ă ‘losă ojosă deă

unaăpersonaăbrillanăcomoăojosădelălobo’ě; 
 

 (7)  Spogl>dać wilkiem =ăconăhostilidadăyădesconfianzaă Ěesp.ă ‘mirară
comoăunălobo’ě; 

 
 (8)  Poruszać siC wilczym chodem = moverse con sigilo, cuidado y en 

silencio (esp. Tener pasos de lobo). 

 
Además,ă losă portesă humanosă comparadosă conă elă

comportamiento de los lobos encuentran reflejo en fraseologismos 
polacos como: 

 
 (9)  Skowyczeć jak ranny wilk = terriblemente (esp. ‘aullarăcomoăună

loboăherido’ě; 
 

(10)  SprCcyć siC jak wilk do skoku =ăadoptarăunaăposiciónătípicaădeăună
lobo cuando se prepara para saltar; 

 
(11)  Targać siC jak wilk na łaMcuchu = cuando alguien quiere  

librarse. 

 
Laă imagenă delă loboă estáă presenteă enă fraseologismos y 

proverbios,ălosăcualesădescribenădistintosărasgosădeăcarácterăyăformasă
de comportamiento del hombre: 
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a)  No alteración de la naturaleza/del carácter, p.ej.Ś 

(12)  Natura ci>gnie wilka do lasu Ěesp.ă ‘elă lobo,ă poră suă naturaleza,ă
sempreăquiereăvolverăalăbosque’ě; 

 

(13)  Trudno z wilka uczynić barana (esp. ‘ună loboănuncaăseráăcomoă
unăcordero’ě; 

 

(14)  Póki Wwiat Wwiatem, wilk owcy nie bCdzie bratem (esp. ‘elă loboă
nuncaăseráăhermanoădeălaăoveja’ě 

 
źsteă fenómenoă tambiénă puedeă seră observadoă enă proverbiosă

españoles,ăp.ej.: 
 
(15)  El lobo muda el pelo, mas no el celo; 
 

(16)  Pierde el lobo los dientes, mas no las mientes Ě‘aunqueă unoă
procure disimular su naturaleza, siempre sale a la luz, no cambia 
conăelăpasoădeătiempo’ě; 

 

(17)  Quien lobo nació, lobo murió Ě‘elă loboă noă cambiaráă nuncaă suă
carácter’ě. 

b) Hipocresía / Falsedad, p.ej.Ś 

Los siguientes proverbios y fraseologismos se utilizan para 
describir a una persona que esconde sus malas intenciones: 

 
(18) Wilk w owczej skórze (esp. ‘elăloboăenăpielădeăoveja’ě; 
 

(19)  Miłuje go jak wilk barana Ěesp.ă‘amorăfalso’:ăalguienăamaăaăotraă
persona como un lobo a un cordero); 

 

(20)  Wilcza przyjaaM Ěesp.ă‘amistadădeălobo’ă=ăamistadăfalsaě 
 

(21)  Debajo de la piel de oveja, está el lobo robador Ěpol.ă‘wăowczejă
skórzewilkăzłoczyMca’ě; 
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(22)  Lobo con piel de oveja no prepara cosa buena Ěpol.ă ‘wilkă wă
owczejăskórzeănieăszykujeănicădobrego’ě. 

c)  Desconfianza frente al lobo, p.ej.: 

(22)  Quien se fía del lobo entre sus dientes muere Ěpol.ă ‘ktoă zaufaă
wilkowi,ăwăjegoăpaszczyăzginie’ě; 

 

(23)  Tonta es la oveja que al lobo confiesa Ěpol.ă ‘głupiaă jestă owca,ă
któraăwilkowiăzaufa’ě; 

 

(24)  Por fiarse del perro duerme el lobo en el pajar (pol.’wilkăzaufałă
psuăiăWpiăwăstodole’; 

 

(25)  No soy cordero bobo que me deje comer del lobo Ěpol.ă ‘nieă
jestemăgłupimăbaranem,ăktóryădaăsiCăzjeWćăwilkowi’ě. 

 

d)  Gula / Codicia, p.ej.: 

(26)  Chytry jak wilk na owce; 
 

(27)  Ama el lobo al cordero para comerlo (pol. ‘wilkămiłujeăbarankaă
tylkoăpoătoăabyăgoăzjeWć’ě; 

 

(28)  Es más carnívoro que un lobo (pol. ‘ktoWă jestă bardziejă
miCsocernyănicăwilk’ě; 

 

(29)  El hambre saca de la selva al lobo Ěpol.ă‘głódăwywabiaăwilkaăz 
lasu’ě; 

 

(30)  El hambre mete al lobo en poblado Ěpol.ă‘głódăpopychaăwilkaădoă
ludzi’ě; 

 

(31)  Esperar del lobo carne Ěpol.’oczekiwaćă miCsaă odă wilka’ă =ă
esperarăalgoădeăquienăquiereătodoăparaăsíě. 
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Teniendo en cuenta los ejemplos abordados en ambos idiomas, 
inferimos sin lugar a dudas que la imagen del lobo es negativa. Sin 
embargo, en cada una de las lenguas analizadas se pueden observar 
algunosă ejemplosă deă carácteră positivoă oă neutro,ă aă saber:ă enă polaco 
puedeă apreciarseă estaă circunstanciaă aă travésă deă losă siguientesă
fraseologismos: byc na coW wilkiem (esp. ‘gustarămuchísimoăalgo’ěăoă
nie taki wilk straszny jak go maluj> (esp. ‘aă vecesă elă miedoă esă
infundado’ě.ă źsteă últimoă fraseologismoă tieneă ună parangón con 
situaciones reales que se relacionan con los casos de doma de 
animales salvajes, entre ellos, el lobo. 

Poră suăparte,ă enă españolă seădanăproverbiosă relacionadosăconăelă
lobo que sirven para subrayar la experiencia, p.ej.: lobo viejo no cae 
en la trampa (pol. ‘staryăwilkănieăwpadaăwăpułapkC’ěăoăel lobo viejo 
caza a la espera Ěpol.ă‘staryăwilkăpolujeănaăpoczekaniu’ě. 

2. En torno a la imagen de la liebre 

źlăotroăanimalăcuyaăimagenălingüísticaăhemosădecididoăanalizară
esălaăliebre.ăLasădefinicionesălexicográficas ĚSOBOL,ă2ŃŃ2;ăBALKO,ă
2007; JUNCEDA, 1998; DRAE, 2017) de la palabra liebre son 
semejantesătantoăenăpolacoăcomoăenăespañol.ăIndicanăqueăesăunăanimală
herbívoro,ădeătamañoămedio,ăposeeăorejasălargasăyăpiesăalargados,ăunaă
colaăcorta,ăblancaăporădebajo,ăasíăcomo un pelaje muy suave de color 
pardoărojizoăoăamarillento.ăAdemás,ăesămuyăcorredorăyăveloz. 

SegúnălaămitologíaăĚKOPALILSKI,ăńřřŃ:ă4Ř4;ăKOPALILSKI,ă
2ŃŃ3:ăń46Řě,ălasăbrujasăseăconvertíanăenăliebres,ădeăahíăelăorigenădeălaă
supersticiónă queă consisteă enă queă cuando una liebre se atraviesa en 
nuestroăcamino,ăseătendráămalaăsuerteăoăvaăaăacontecerăunaădesgracia.ă
źnă laă źdadă Mediaă seă considerabaă aă laă liebreă comoă elă animală másă
melancólico. 

Poră otraă parte,ă laă liebreă esă tambiénă protagonistaă deă cuentosă eă
historias diferentes,ă comoă poră ejemplo,ă enă unaă fábulaă deă źsopo,ă
dondeă unasă liebresă cansadasă deă unaă vidaă terroríficaă permanenteă
queríanăahogarseăenăunăestanque,ăaunqueăsinăembargo,ăcuandoăunasă
ranas asustadas se metieron en el agua, las liebres decidieron seguir 
viviendo, dadoă queă habíană llegadoă aă laă conclusiónă deă queă alguienă
teníaămiedoădeăellas.ăPorăsuăparte,ăenăelăcuentoăEl lobo y la liebre, el 
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cuală hemosă mencionadoă enă laă introducción,ă podemosă apreciară queă
apareceă unaă liebreă muyă listaă yă hábil,ă laă cuală esă ună seră tácticoă
experimentado, lleno de bondad, recelo, astucia y velocidad. Por 
último,ă enă elă cristianismo,ă laă liebreă seă relacionaă conă laăPascuaă yă laă
primavera, siendo este hecho es un vestigio de antiguos rituales 
paganos. 

A pesar de que la liebre no es un animal tan peligroso como el 
lobo,ă tambiénă despiertaă aă vecesă connotacionesă negativas,ă yaă queă
frecuentemente se le atribuye la cobardía. Los proverbios y 
fraseologismos con el lexema liebre (pol. zaj>c) en polaco se emplean 
con referencia a personas temerosas, p.ej.: 

 
(32)  NzajCcze serce Ěesp.ă‘corazónădeăliebre’ě, 
 

(33)  Zaj>c wlazł mu w nogi (esp. ‘alguienăseăasustaăyăhuye’ě; 
 

(34)  Jak zaj>c na bCbnie Ěesp.ă‘tieneămiedoăyătiembla’ě; 
 

(35)  Zaj>czek wtenczas Wmiały jak lew w klatce Ěesp.ă ‘laă liebreă seă
atreveăcuandoăelăleónăestáăenălaăjaula’ě; 

 
źnăespañolăesteăequivalenteăseăpuedeăapreciarăenăfraseologismosă

como, p.ej.: 
 
(36)  El cobarde es león en su casa y liebre en la plaza Ěpol.ă ‘tchórză

jestălwemăwăswoimădomu,ăaăzaj>cemăpozaănim’ě; 
 

(37)  Cuanto más pequeño es el bosque, más corre la liebre Ěpol.ă‘imă
mniejszyălas,ătymăbardziejăzaj>căbiega’ě. 

 
Lasă connotacionesă negativasă aparecenă tambiénă enă proverbiosă

polacos,ăsegúnălosăcuales,ălaăliebreăconlleva la mala suerte, p.ej.: 
 
(38)  Z zaj>cem sie spotkać, gotowe nieszczCWcie Ěesp.ă ‘elă encuentroă

conăunaăliebreăvaăaătraerăunaădesgracia’ě; 
 

(39)  Zaj>c drogC przeszedł, wiCc wróćmy siC raczej Ěesp.ă‘siăunaăliebreă
atravesaănuestroăcaminoădeberíamosădarălaăvuelta’ě.ă 
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Estos proverbios aluden a la imagen de la bruja anteriormente 
mencionada, que se esconde en forma de liebre. En el material 
españolăanalizadoănoăhanăaparecidoădichosăoăproverbiosădeăcarácteră
semejante. 

Poră otroă lado,ă tambiénă presentană connotacionesă negativasă
diversos fraseologismos polacos como, p.ej.: mieć zaj>czki w głowie 
Ěesp.ă‘alguienătieneăliebresăenălaăcabeza’ă=ăestáălocoě.ăAăesteărespecto,ă
enăespañolănoăhemosăencontradoăexpresionesăequivalentesăenălasăqueă
laă liebreă aparezcaă relacionadaă conă losă conceptosă deă ‘tontería’ă oă
‘imprudencia’. 

En general, las expresiones en las que aparece el lexema liebre 
con connotaciones neutras/positivas suelen informar de la rapidez, el 
recelo o de momentos que pasan y tienden a ser fugaces: 

a) Rapidez, p.ej.: 

(40)  Czmychn>ł jak zaj>c i tyle go widzieli Ěesp.ă ‘haă huídoă
rápidamente’ě; 

 

(41)  Juc zaj>c za gór> (esp. ‘yaăesătarde’ě; 
 
źnă loă queă respectaă ală español,ă hemosă encontradoă formasă

semejantes, tales como las siguientes: 
 
(42)  Saltar la liebre (producirse un seceso inesperado) (pol. 

‘wyskoczyćăjakăzaj>c’ě; 
 

(43)  Al mejor cazador se le va la liebre Ěpol.ă ‘najlepszemuă
myWliwemuămoceăuciecăzaj>c’ě. 

b) Recelo, p. ej.: 

Antiguamenteăseăpensabaăqueăliebresădormíanăconăojosăabiertos.ă
En la lengua polaca se dice que ktoW Wpi jak zaj>c Ěesp.ă ‘alguienă
duermeăcomoăunaăliebre’ă=ăenăcadaămomentoăpuedeădespertarseě.ăSină
embargo,ăenăespañol,ăelăfraseologismoăel sueño de la liebre, se refiere 



 MáGDáLENáàSŁOWIK 29 

 L;àｷﾏ;ｪWﾐàﾉｷﾐｪ┑ｹゲデｷI;àSWﾉàﾉﾗHﾗà┞àSWàﾉ;àﾉｷWHヴWぎà 
 ┌ﾐàWﾐaﾗケ┌WàIﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗ﾗàWﾐàWゲヮ;ﾓﾗﾉà┞àヮﾗﾉ;Iﾗ 

a las personas que fingen o disimulan, por lo que cuenta con una 
connotaciónăpeyorativa. 

 
Existen muchos proverbios que reflejan la realidad 

extralingüística,ăesădecir,ălasăsituacionesăenălasăqueălaăliebreăesătratadaă
como objeto de caza y por ello se convierte en mero elemento 
alimentaria, como, por ejemplo, en: 

 
(44)  Strzelać do ludzi jak do zajCcy Ěesp.ă ‘disparară aă lasă personasă

comoăaălasăliebres’ě; 
 
(45)  Liebre que huye, galgo la sigue Ěpol.ă ‘chartă goniă uciekaj>cegoă

zaj>ca’ě. 

CONCLUSIONES 

La visiónălingüísticaădelălobo,ătantoăenăpolacoăcomoăenăespañol,ă
seă diferenciaă desdeă elă puntoă deă vistaă deă losă rasgosă semánticos,ă sină
embargo,ă enă laă predominanteă mayoríaă deă losă casosă poseeă
connotaciones negativas. El estereotipo arraigado en ambos idiomas 
presenta al lobo como un animal peligroso debido a que destaca 
característicasă talesă como:ă laă voracidad,ă laă codicia,ă laă gula,ă laă
hipocresíaă yă laă ausenciaă deă cambioă enă suă naturaleza.ă Losă rasgosă
enumerados provocan en el hombre un miedo justificado ante el 
encuentroăconăesteăanimal,ăasíăcomo la falta de confianza con respecto 
ală mismo.ă Tantoă enă españolă comoă enă polaco,ă lasă característicasă delă
lobo generalmente se usan con referencia a un hombre cuya 
concepciónă oă percepciónă esă peyorativa.ă Subjetivamente,ă hemosă
constatado que son muy pocos casosă enă laă fraseologíaă enă losăqueă seă
produzcaăunaăexcepciónăaăestaăregla,ămercedăaălaăcualăelă loboăcuenteă
con connotaciones neutras o positivas. En este sentido, en cada uno de 
los idiomas analizados existen referencias a diferentes campos 
semánticos:ăenăpolacoăseăcentranăenălasăaficionesăyăaălaămitigaciónădeă
laă imagenădelă lobo,ămientrasăqueăenăespañolă indicanăexperiencia.ăDeă
elloăhemosădeă inferirăqueă laărepresentaciónădelă loboăcomoăunaăbestiaă
peligrosaăyăunăenemigoădelăhombreăquizásănoăseaăjusta,ăyaăqueăelăser 
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humanoălimitaăelăespacioăvitalădeăesteăanimalăque,ăparaăsobrevivir,ăestáă
obligado a acercarse a asentamientos poblados. Dicho esto, habremos 
deăconcluirăenăqueălaăimagenălingüísticaădelăloboăpareceăserăigualăaălaă
deălaărealidadăextralingüística. 

źlă número total de las expresiones investigadas con el lexema 
‘lobo’ ascienden a 133 [en polaco hallamos 60, las cuales se 
desglosan en 36 fraseologismos (60%) y 24 proverbios (40%), 
mientras que en español 73 encontramos 11 fraseologismos (15,1%) y 
62 proverbios (84,9%)]. 

Además,ă hemosă encontradoă expresionesă deă connotaciones 
negativas, que en polaco ascienden a 56 casos (93,3%) y en 
españolă sonă 6řă ejemplosă Ěř4,6șě.ă Además,ă ahondandoă enă loă
señalado,ăhemosăregistradoă4ăcasosăenăpolacoăĚ6,7șěăyă4ăcasosăăenă
españolă (5,4%) de expresiones neutras/positivas. Entre las 
emociones negativas a las que refieren los fraseologismos y 
proverbios analizados en polaco, la mayor cantidad se centra en la 
hipocresíaă yă falsedadă Ě2Ńă casosě, la gula y codicia (14 casos) o el 
aspectoăfísicoăĚńŃăcasosě.ăźnăelăcasoădelăespañolăsaltanăaălaăvistaălaă
gulaă yă codiciaă Ě2řă casosě,ă laă hipocresíaă yă falsedadă Ěń3ă casosěăoă laă
ausencia de cambio de en su naturaleza.  

Asíă pues,ă nosă encontramosă conă queă lasă estadísticasă referidasă aă
las situaciones referidasăenăelăpárrafoăanteriorăpuedenăserădesgranadasă
estadísticamenteădelăsiguienteătenor:ăńŃăejemplosăĚń6,6șěăenăpolacoăyă
ńă Ěń,37șěă enă españolă estánă relacionadosă conă elă aspectoă físicoă yă elă
comportamiento del lobo que se proyecta en el ser humano. 3 casos 
(5%) enăpolacoăyă4ăcasosăĚ5,4șěăenăespañolăexpresanăelămiedoăfrenteă
al lobo. Las expresiones que relacionan directamente al lobo con el 
hombre ascienden, por ende,  a un total de 43 ejemplos en polaco 
Ě7ń,7șěă[incluyendoă laănoăalteraciónădeăsuănaturaleza,ăală respecto de 
loăcualăencontramosă5ăexpresionesăĚŘ,4șě,ălaăhipocresíaăyăfalsedadăenă
la que hallamos 20 expresiones (33,33%) o la desconfianza, donde 
hemosă detectadoă 4ă expresionesă Ě6,7șě,ă asíă comoă enă elă ámbitoă deă laă
gula y la codicia existen 14  expresiones (23,33%)]. Con respecto al 
español,ă hemosă documentadoă 6Ńă casosă ĚŘ2,3șěă [dondeă laă noă
alteraciónă deă suă naturalezaă cuentaă conă ń2ă expresionesă Ěń6,5șě,ă laă
hipocresíaă yă falsedadă apareceă enă ń3ă expresionesă Ěń7,Řșěă laă
desconfianzaă enă ńŃă Ěń3,Řșěă y,ă poră último,ă laă gula y la codicia se 
documenta en 29 expresiones (39,72%)]. 
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źnăcuantoăaălaăvisiónălingüísticaădeăla liebre, en ambas lenguas 
podemosă afirmară queă constituyeă unaă situaciónă variada.ă źnă nuestraă
opiniónă seă distinguenă dosă estereotiposă delă conceptoă ‘liebre’:ă unoă
negativoăqueăseăbasaăenălosărasgosădeăcobardía,ă-aăloăqueăañadiremosă
queă enă laă lenguaă polacaă tambiénă seă daă laă tonteríaă oă laă imprudenciaă
Ěnoăobstante,ăesteăúltimoăconceptoăhemosădeăaclararăqueănoăseărefiereă
aălaăpercepciónădeălaăliebreăenărealidadě-, relacionándoseătambiénăconă
laămalaă suerte.ăOpinamosăqueă atribuiră aă laă liebreă laă cobardíaă desdeă
unaăperspectivaă fraseológicaănoăpareceăunăhechoă justo,ă dadoăqueă laă
únicaă defensaă deă esteă animală enă unaă situaciónăpeligrosaă esă laă fuga,ă
debido a que la naturaleza no le ha dado otras herramientas. Por el 
contrario,ăunaăserieădeăestereotiposădeăcarácterăpositivoădevienenădeă
establecer las bases de que la liebre apareja la rapidez, el recelo y la 
astucia. 

Asíă pues,ă aă tenoră deă loă señalado,ă enă polacoă funcionană
fraseologismos que, dependiendo del contexto, son positivos o 
negativos: praca nie zaj>c, nie ucieknie Ěesp.ă ‘elă trabajoă noă esă unaă
liebre,ă noă vaă aă huir’ě,ă loă cuală puedeă interpretarseă comoă unaă excusaă
paras no realizar en un momento determinado un trabajo o bien una 
invitaciónă aă descansar;ă otroă ejemploă esămieć swojego zaj>czka (esp. 
‘tenerăsuă liebre’ă=ăseră aficionadoăaă algo,ăestară locoăporă algoěăqueănoă
necesariamente tiene que ser peyorativo. 

Por nuestra parte, hemos analizado 82 ejemplos de expresiones 
con el lexema ‘liebre’, de las cuales las recurrencias en polaco son 
38: [23 fraseologismos y 15 proverbios], mientras que en español 
hallamos 44 casos [9 fraseologismos (20,5%) y 35 proverbios 
(79,5%)]. De las observaciones realizadas resulta que las expresiones 
tienenămásă frecuentemente connotaciones negativas en polaco: 22 
Ě57,řșěă queă enă español:ă ń4ă Ě3ń,Řșě,ămientrasă queă enă españolă hayă
másă expresionesădeă carácter positivo/neutro, es decir: 30 (68,2%) 
frente al polaco: 16 (42,1%). Este hecho puede tener, a nuestro 
juicio, unaă relaciónă conă queă laă liebreă esă ună “parienteă salvaje”ă delă
conejo, el cual desde hace siglos habitaba los territorios de la actual 
Penínsulaă Ibérica.ă Deă hecho,ă desdeă elă puntoă deă vistaă etimológico,ă
existíaă unaă apreciaciónă poră esteă segundoă animal,ă dadoă queă deă ésteă
proviene el nombre Hispania -en su forma original Ispania que 
significaă ‘Tierraă deă Conejos’ă ĚMiłkowski,ăMachcewicză 2ŃŃř:ă ńřě-. 
Además,ăelăconejoăfueăemblemaădeăHispaniaăcomoăprovinciaăromanaă
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y, tal como hemos podido averiguar, su imagen figuraba en monedas 
romanasăĚKopaliMskiăńřřŃ:ă4Ř4ě.ăDichoăesto,ăalărespectoădelălexemaă
‘liebre’,ă laă mayoră cantidadă deă expresionesă relacionadasă conă losă
rasgosă deă esteă animală enă comparaciónă conă laă atribuciónă deă losă
mismos que se dedican al ser humano se centran en la rapidez (en 
polacoăńńăyăenăespañolă22ě,ăasíăcomoăaălaăcobardíaăĚenăpolacoăńŃăyă
enăespañolăń4ě. 

Volviendo a nuestros postulados originales sobre el lexema 
‘liebre’, enăpolacoăhemosădetectadoă losăsiguientesă rasgosădeăcarácteră
de la liebre que pueden referirse alăhombre,ătalăcomoăseñalábamosăconă
anterioridad:ă laă cobardíaă apareceă enă ńŃă casosă Ě26,3șě,ămientrasă queă
las referencias a la mala suerte las encontramos en 9 casos (el 23,7%); 
poră suă parte,ă laă tonteríaă estáă documentadaă enă 3ă expresionesă Ě7,řșě,ă
mientras que la rapidez  aparece en 11 expresiones (28,9%) y, 
finalmente,ăelăreceloăestáăpresenteăenă5ăcasosăĚń3,2șě.ăConărespectoăală
español,ălasărecurrenciasăfraseológicasăseăplanteanădelăsiguienteămodo:ă
laăcobardíaăalcanzaăń4ăcasosăĚ3ń,Řșě,ăsobreălaămalaăsuerteănoă hemos 
detectadoă ningunaă casuísticaă ĚŃșě,ă ală iguală queă enă elă casoă deă laă
tonteríaă ĚŃșě,ă aunqueă sobreă laă rapideză lasă referenciasă alcanzană 22ă
casos (50%) y la vigilancia 8 recurrencias (18,2%). 

Se puede observar que los proverbios y fraseologismos de cada 
uno de los animales elegidos para el presente estudio, una vez 
sometidosă aă ună análisisă fraseológicoă resultană unidosă enă parejasă conă
otros animales que les son, bien antagonistas, bien cercanos: el lobo 
con la oveja o la liebre con el galgo. Sin embargo, sus papeles son 
diferentes,ă dadoă queă elă loboă esă cazadoră yă laă liebreă esă víctima.ă źstoă
refleja una imagen real que encontramos en la naturaleza y que se deja 
traslucir en las comparaciones que se establecen entre dichos animales 
y el hombre. 

Otraăcuestiónăesăqueăen los idiomas que estamos compararando 
apareceă ună fraseologismoă humorístico:ă ‘złapać zaj>ca’ (esp. 
‘agarrar/cogerăunaăliebre’ěăqueăsignificaă‘tropezarăyăcaerseăalăsuelo’.ă
Unaăconstrucciónăsemejante,ăperoăconăelălexemaă lobo viene dada por 
el fraseologismo: ‘coger un lobo’ aunque posee un significado 
completamente distinto, dado que expresa el hecho de resfriarse por 
estară sentadoă enă ună sueloă frío.ă Además,ă ună casoă interesanteă vieneă
dadoă poră dosă fraseologismos,ă enă polaco:ă ‘narozrabiać jak pijany 
zaj>c’, es decir,ă ‘hacerămuchaă confusión’,ă conă loă queă elă sentidoă deă
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estaăexpresiónănoănecesariamenteăseărelacionaăconăbeberăalcohol,ătală
comoăpuedeăserăenăespañolă‘desollar/dormir alguien el lobo’, o sea, 
‘dormirămientrasăduraălaăborrachera’,ădadoăqueăenăunoăyăotroăcaso el 
sentido literal no habla del alcoholismo, aunque el significado 
metafóricoăsí. 

Para concluir, el estilo de vida, las creencias y las tradiciones se 
reflejană enă elă simbolismoă arraigadoă enă elă códigoă lingüísticoă yă enă laă
cultura de las sociedades. Concretamente, el simbolismo de los 
animales es un resultado de las observaciones de las semejanzas entre 
la naturaleza del hombre y del animal. No obstante, las expresiones 
concernientes, de forma inicial, a los animales, aunque empleadas con 
respecto a las personas, se valoran negativamente. En esto se ve la 
convicciónăhumanaădeălaăsuperioridadădelăhombreăyădelămenosprecioăaă
todo lo que se encuentra fuera de la esfera humana. 
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THE TOUT-ANGLAIS AND THE LEXICOGRAPHICAL 
TREATMENT OF ANGLICISMS 
The aim of this paper is to examine the role of franglais from a 
lexicographic perspective. I will analyse and comment on the 
lexicographic choices made in the revised versions of two 
monolingual dictionaries (Le Petit Robert and Le Petit Larousse) 
through a corpus of anglicisms taken from French newspapers. This 
will help investigate the relationship between norms and usage in the 
light of French prescriptive language policies. 

KEYWORDS: anglicisms, franglais, French dictionary, 
lexicography, neologisms 

MOTS-CLÉSŚ anglicismes, choix lexicographiques, franglais, 
dictionnairesăfrançaisămonolingues,ănéologismes 

INTRODUCTION 

Dansăcetteăcommunicationănousăaborderonsălaăquestionăduărôleă
du tout-anglais par rapport aux langues romanes dans le contexte de 
laă mondialisation.ă Nousă présenteronsă sousă formeă deă rappelă lesă
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principauxămoyensămisă enăœuvreăpară lesăorganismesă institutionnels 
quiăsontăchargésădeăpoursuivreăuneăpolitiqueălinguistiqueăvisantăàă laă
protectionăetă àă laădéfenseădeă laă langueă françaiseăcontreă leă franglais.ă
Nous examinerons ensuite le rapport entre la norme et l 誇emploi des 
emprunts qui ressort des choix des dictionnaires. Comment les 
anglicismesă enregistrésă dansă laă nomenclatureă d誇un monolingue 
permettent-ilsă uneă compréhensionă adéquateă etă amènent-ils les 
locuteursă àă s誇enă servir?ă Commentă ună locuteură étrangeră deă niveauxă
intermédiaireă etă avancéă Ěetă pasă seulementěă peut-il lire la presse et 
comprendreă àă fondă desă articlesă regorgeantă d誇anglicismes? Quels 
critères,ă deă leură côté,ă lesă lexicographesă adoptent-ils pour construire 
une nomenclature qui s誇est enrichie d誇emprunts et de faux 
anglicismes? 

Nous terminerons sur l誇analyse comparative du traitement 
lexicographique d誇exemplesătirésăduăcorpusăd誇anglicismesărepérésădansă
lesăéditionsă2Ńń7ădesădeuxădictionnaires monolinguesălesăplusărépandusă
(les Petit Robert et Petit Larousse). L誇examen critique de notre corpus 
nousă permettraă également de relever et de mesurer l誇écartă entreă lesă
recommandationsă officiellesă etă leă tempsă nécessaireă auxă anglicismesă
pourăprendreăplaceădansălesăouvragesăéditoriauxămisăàăjour. 

1.  L誇actualité du tout-anglais et le protectionnisme 
contre le franglais  

De touteă évidence,ă l誇actualitéă internationaleă nousă fournită ună
florilègeă d誇exemplesă oùă l誇anglais prend le dessus dans la 
communication publique. 

Àăl誇issueăduăréférendumăduă23ăjuină2Ńń6,ăl誇anglais ne peut plus 
conserveră saă placeă hégémoniqueă auă seină desă institutions de l誇Union 
européenne.ăLeăBrexităaăgénéré,ăentreăautres,ădesăconséquencesădeătoută
ordre:ă économiqueă Ěonă saită combienă lesă secteursă duă tourisme,ă deă
l誇hôtellerie,ădeălaărestaurationăetăduătransportăontăétéăparticulièrementă
affectésě,ă politique,ă idéologiqueă maisă aussiă linguistique.ă Deă fait,ă ceă
référendumă britanniqueă aă misă enă avantă laă réductionă duă rôleă deă
l誇anglais, la remise en question du tout-anglais et de la «tour de 
'Globalelish'» tantă redoutée,ăcommeă l誇écrităXavierăCombe,ăàă laquelleă
les hommes seraientăcondamnés,ăcarăilsă«ne disposent plus d誇une seule 
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langue,ă dénominateură véhiculaireă commună dontă laă pauvretéă etă
l誇unicitéăduăsystèmeădeăpenséeăétiolentăleurăesprit»1.  

Àă Żlorence,ă ilă yă aă quelquesă mois,ă lorsă d誇un meeting 
international,ă leăprésidentădeălaăCommissionăeuropéenneăJean-Claude 
Junkerăaădéclaré:ă«Slowly but surely English is losing importance in 
Europe»2, avantă deă poursuivreă sonă allocutionă enă français.ă Plusieursă
responsablesă politiquesă français,ă auă lendemaină deă laă sortieă duă
Royaume-Uni de l誇Unionăeuropéenne,ăétaientăintervenusăpourăremettreă
en cause l誇usage de l誇anglais dans l誇UE. D誇ună côté,ă leă maireă deă
Béziersă Robertă Ménardă ĚŻNěă affirmaită queă l誇anglais n誇a «plus de 
légitimité» auăseinădesăinstitutionsăeuropéennesăàăBruxelles ; de l誇autre 
côté,ă l誇ună desă candidatsă àă laă présidentielleă Jean-Lucă Mélenchonă
(leader du parti de gauche France insoumiseěă souhaitaită réduireă
l誇importance de la langue de Shakespeare en tant que langue de 
travail3.  

Citonsă ună autreă exemple.ă Pendantă laă présidentielle,ă pour avoir 
prononcéă àă l誇Universitéă Humboldtă deă Berlină uneă conférenceă enă
anglais,ăźmmanuelăMacronă avaită étéă attaquéă d誇uneămanièreă peuă fair 
play par Marine Le Pen et par le vice-présidentă duă ŻN,ă Żloriană
Philippot.ă Poură ceă dernier,ăMacronă «montreă qu誇il n誇a aucun respect 
pour notre langue et qu誇ilă neă croită pasă enă laă Żrance»4. Comme si la 
langue devait s誇associeră àă l誇identitéă d誇un peuple, comme si le fait 
d誇utiliseră uneă langueă autreă queă laă sienneă revenaită àă luiă manqueră deă
respect. 

                                                           
1  COMBE, X.: Brexit ouă pas,ă «douxă iouă spiqueă le globish»?,ăLibération, 23 mai 

2016, p. 21. 
2   RANKIN, J: Brexit: English is losing its importance in Europe, says Juncker, The 

Guardian, 5 mai 2017. Disponible sur le web: 
https://www.theguardian.com/politics/2017/may/05/brexit-english-is-losing-its-
importance-in-europe-says-juncker. 

3  Cf. CLAVźL,ă ż.:ăMélenchonă etăMénardă veulentă remettreă en cause l誇usage de 
l誇anglais dans l誇UE, Huffington Post, 24 juin 2017. Disponible sur le web: 
http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/24/melenchon-menard-usage-anglais-
ue_n_10654466.html. 

4   Cf. Plaidoyer pour l誇accueil des migrants et discours en anglais : Macron agite 
Twitter depuis Berlin, RT France, 10 janvier 2017. Disponible sur le web: 
https://francais.rt.com/france/32064-plaidoyer-pour-accueil-migrants-discours-
anglais-macron. 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/24/melenchon-menard-usage-anglais-ue_n_10654466.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/24/melenchon-menard-usage-anglais-ue_n_10654466.html
https://francais.rt.com/france/32064-plaidoyer-pour-accueil-migrants-discours-anglais-macron
https://francais.rt.com/france/32064-plaidoyer-pour-accueil-migrants-discours-anglais-macron
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Duă pointă deă vueă idéologique,ă ceă mêmeă lienă entreă identitéă
nationaleăetă langueăfrançaiseăavaităétéăsoulignéădansăunăcommuniquéă
des membres de l誇Académieăfrançaise:ă 

Elle [l誇Académieă française]ă déploreă queă laă langueă soită absenteă desă
débatsăauxquelsădonneă lieuăactuellementă laăcampagneăpoură l誇électionă
présidentielleă etă s誇étonneă duă silenceă observéă pară lesă différentsă
candidatsăsurăcetteăquestion,ăalorsămêmeăqueăl誇attachementăàălaălangueă
estă regardéă pară lesă Żrançaisă commeă l誇expressionă premièreă duă
sentiment d誇appartenanceăàălaănation5. 

L誇Académieă françaiseă s誇enă estă mêléeă égalementă lorsă deă laă
présentationă deă laă candidatureă deă laă villeă deă Parisă auxă Jeuxă
Olympiques 2024 en contestant le slogan Made for sharing; de fait, 
elleăavaităexpriméă«àăl誇unanimitéăsaăréprobationădevantălaădécisionăduă
comitéă d誇accorderă laă prioritéă àă laă langueă anglaiseă poură porteră laă
candidature olympique de la ville de Paris», bien qu誇une version 
françaiseăĚVenez partagerěăenăaităétéăprévueăparăleăComitéăolympique6.  
                                                           
5 Communiqué daté du 6 avril 2017. Disponible sur le web: http://www.academie-

francaise.fr/actualites/communique-de-lacademie-francaise Ědernièreăconsultationă
juillet 2017). Il n誇est pas anodin de signaler que, parmi les sentiments 
d誇appartenanceăàă laănation,ă selonăuneăenquêteămenéeăduăńer au 3 mars 2017 par 
l誇IfopăpourăSynopia,ăàăuneăgrandeămajorité,ă76ș,ălesăŻrançaisămettentăenătêteălaă
langueă françaiseă commeă ună liantă socială devantă lesă valeursă républicaines,ă
l誇histoire, les droits et les dirigeants politiques. Cf. Les Français et la cohésion 
nationale. Disponible sur le web: http://www.synopia.fr/sondage-ifop-pour-
synopia-les-francais-et-la-cohesion-nationale. 

6  Lesăacadémiciensăontătranchéănet:ă«[…]ăA-t-onăàăceăpointăhonteădeănotreălangueă
que l誇on n誇ose l誇employer ? Pense-t-onăentraînerăl誇adhésionădeătoutăunăpeupleăàăceă
projet en refusant de s誇exprimer dans sa langue ? N誇y a-t-il nul autre moyen, pour 
se distinguer de son principal concurrent, que de lui emprunter sa langue ? Est-il 
logique de se dire fait pour partager si l誇on ne veut pas communiquer dans sa 
propre langue ? N誇est-ceăpasătraiterăparăleăméprisătousălesăfrancophonesăétrangersă
qui aiment cette langue ? N誇est-ce pas oublier que l誇article 24 de la Charte 
olympiqueăpréciseăqueălesălanguesăofficiellesăduăComitéăinternationalăolympiqueă
sontă leă françaisăetă l誇anglais ? N誇est-ce pas oublier que les jeux modernes furent 
restaurésăparăunăŻrançaisă?ăPierreădeăCoubertin,ăreviens…ă[…]» Communiqué sur 
le slogan retenu par le comité de candidature de la ville de Paris aux Jeux 
olympiques adopté à l溢unanimité de ses membres dans sa séance du jeudi 16 
février 2017. Disponible sur le web: http://www.academie-francaise.fr/actualites/ 
communique-sur-le-slogan-retenu-par-le-comite-de-candidature-de-la-ville-de-paris 

http://www.academie-francaise.fr/actualites/communique-de-lacademie-francaise
http://www.academie-francaise.fr/actualites/communique-de-lacademie-francaise
http://www.synopia.fr/sondage-ifop-pour-synopia-les-francais-et-la-cohesion-nationale
http://www.synopia.fr/sondage-ifop-pour-synopia-les-francais-et-la-cohesion-nationale
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Ceăslogan,ăcontestéăparătroisăassociationsădeădéfenseădeălaălangue 
françaiseă ayantă portéă plainteă quelqueă tempsă après,ă avaită égalementă
attiréălesăfoudresădeăBernardăPivot,ăprésidentădeăl誇Académieăżoncourt,ă
qui,ăauxămicrosădeăRTL,ăavaităestiméăqueăceăslogan: 

C誇estă uneă fauteă contreă laă langueă françaiseă quiă estă uneă langue 
olympique, c誇estă uneă ânerieă parceă queă mêmeă dansă laă langueă deă
Shakespeare ce slogan est d誇une grande platitude et, enfin, c誇est une 
erreur car dans leur arrogance, les Pays anglophones vont trouver 
normală queă lesă Żrançaisă s誇expriment en anglais, alors que les Pays 
francophones vont s誇étonner,ă s誇indigner que Paris, capitale de la 
francophonie, fasse la courbette devant la langue qui n誇est pas 
seulement celle de Shakespeare, mais c誇est aussi celle de Donald 
Trump7. 

D誇autre part, l誇ancienne ministre de l誇Enseignementăsupérieurăetă
deălaăRecherche,ăżenevièveăŻioraso,ăenă2Ńń3,ăavaităprovoquéăunătolléă
enă faisantă promulgueră àă l誇Assembléeă nationaleă laă loiă quiă permettaită
d誇introduireă laă possibilitéă deă dispenseră desă coursă enă anglaisă àă
l誇université,ă poură attireră plusă d誇étudiantsă étrangers,ă etă poură neă pasă
créeră deă différencesă deă formationă entresă lesă grandesă écolesă Ěoùă l誇on 
enseigneă déjàă enă anglaisě,ă etă lesă universités.ă Àă laă vagueă deă
protestations s誇étaientă unis,ă entreă autres,ă l誇Académieă française,ă
soucieuseădesă«dangers» queăcetteămesureăreprésenteraităenătermesădeă

                                                                                                                                        

-auxăĚdernièreăconsultationăfévrieră2Ńń7ě.ăCertes,ăceăn誇estăpasălaăpremièreăfoisăqueă
l誇Académieă françaiseă intervientă poură enquêteră sură «lesă dérivesă linguistiquesă
actuelles en France»,ă poură combattreă laă contaminationă causéeă «pară leă virusă duă
誇globish誇 subieă pară leă françaisă quiă «constitueă leă socleă duă 誇vivre-ensemble誇 
républicain». Cf. Proposition de résolution tendant à la création d溢une 
commission d溢enquête sur les dérives linguistiques actuelles en France, chargée 
de proposer des mesures de défense et de promotion de la langue française,ădatéeă
4ă févrieră 2Ńń3.ă Disponibleă sură leă web:ă www.assemblee-nationale.fr/14/ 
propositions/pion0665.asp. 

7  Interview d誇YvesăCalviă àăBernardăPivotă dansă l誇émissionă deăRTLăTrois minutes 
pour comprendre,ă diffuséeă leă ń7ă févrieră 2Ńń7.ă Disponibleă sură leă web:ă
www.rtl.fr/sport/autres-sports/jo-2024-le-slogan-anglais-de-paris-va-etre-attaque-
en-justice-7787287044. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0665.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0665.asp
http://www.rtl.fr/sport/autres-sports/jo-2024-le-slogan-anglais-de-paris-va-etre-attaque-en-justice-7787287044
http://www.rtl.fr/sport/autres-sports/jo-2024-le-slogan-anglais-de-paris-va-etre-attaque-en-justice-7787287044
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«marginalisation» deă laă langueă française8, et plusieurs intellectuels 
fustigeant l誇initiativeă deă Żiorasoă enă tantă queă «acteă deă sabordageă duă
françaisăparălaăŻranceăofficielleăelle-même»9, ainsi que l誇avait estiméă
leă linguisteăClaudeăHagège.ăCeădernier,ă faisantăpartieăduăcourantădesă
alarmistes qui craignent l誇invasion du tout-anglaisă auă détrimentă duă
français,ăconsidèreăl誇anglais principalement comme l誇expression de la 
dominationădeălaăpenséeănéo-libéraleăanglo-américaine10.ăCeăquiăestăàă
combattre, d誇aprèsăsesăconstats,ăestă«l誇universalisation contemporaine 
de l誇anglais»11;ăceăquiăestăàăsouhaiterăestăleă«combatăpourălaăpluralitéă
des cultures et des langues»12, au nom notamment de la Déclaration 
universelle de l溢Unesco sur la diversité culturelle adoptéeă enă 2ŃŃń,ă
quiă seă traduită néanmoinsă pară leă respectă etă laă défenseă duă patrimoineă
linguistique.  

Auăseinădesăpolitiquesălinguistiques,ăplutôtăqueălaădéfenseăd誇une 
langue, il faudrait poursuivre, d誇aprèsăLouis-Jean Calvet, «laădéfenseă
deă laă diversité», celle «interne» àă chaqueă langueă également.ă 
Àăl誇inverse, affirme-t-il:  

Nousănotonsăencoreăuneăforteătendanceăàăl誇unification, c誇est-à-direăàălaă
norme centralisatrice. Face aux français,ăaux espagnols, aux portugais, 
jeă veuxă direă desă formesă linguistiquesă différentes,ă fruitsă deă
l誇acclimatation,ă certainsă groupesă deă pressionă Ělesă Académies,ă
l誇Allianceă française,ă l誇Institutoă Cervantès,ă l誇Instituto Camoens...) 

                                                           
8  Déclaration de l溢Académie française du 21 mars 2013. Disponible sur le web: 

http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-
du-21-mars-2013. 

9  HAGźżź,ă Cl.:ă Refusonsă leă sabordageă duă français,ă Le Monde, 25 avril 2013. 
Disponible sur le web: http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/25/refusons-
le-sabordage-du-francais-par-claude-hagege_3166350_3232.html. Il n誇est pas 
sansăintérêtădeăsignalerăqueălaăministreăàăcetteăépoqueăs誇étaităvuădécernerăleă«prixă
de la Carpette anglaise»,ă crééă enă ńřřřă par l誇association Défense de la langue 
anglaise, destinéă àă «unămembreă desă élitesă françaisesă quiă s誇estă particulièrementă
distinguéăparăsonăacharnementăàăpromouvoirălaădominationădeăl誇anglo-américaină
enăŻranceăetădansălesăinstitutionsăeuropéennesăauădétrimentădeălaălangueăfrançaiseă
[…]». Disponible sur le web: http://www.langue-francaise.org/Articles_Dossiers/ 
Carpette_historique.php. 

10  Cf. HAżÈżź,ăCl.:ăContre la pensée unique, Paris: Odile Jacob, 2012.  
11  HAżÈżź,ăCl.:ăLe combat pour le français. Au nom de la diversité des langues et 

des cultures, Paris: Odile Jacob (20061), 2008, coll. Poches Odile Jacob, p. 8.  
12  Ibidem, p. 237. 

http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-du-21-mars-2013
http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-francaise-du-21-mars-2013
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/25/refusons-le-sabordage-du-francais-par-claude-hagege_3166350_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/25/refusons-le-sabordage-du-francais-par-claude-hagege_3166350_3232.html
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tententă deă protégeră ouă d誇imposeră ună modèleă linguistique unique, le 
français,ă l溢espagnol, le portugais, ce qui est tout le contraire de la 
diversité interne13.  

Mêmeă dansă uneă économieă globalisée,ă leă françaisă aă ună statută
respectable:ă ilă estă parléă dansă leă mondeă pară plusă deă 27Ńămillionsă deă
locuteurs, c誇est une langue de travail (dans les institutions 
européennesě,ăbienăqueăsonădéclinăseăsoitădeăplusăenăplusăaffirméăsuiteă
auxă élargissementsă àă l誇Est de 2004. L誇usage croissant de l誇anglais 
comme langue commune s誇étaităimposéăàăcôtéăduăplanăd誇action visant 
àă promouvoiră laă diversitéă linguistiqueă etă culturelleă auă seină desă
institutionsă européennes.ă Xavieră Combeă estimeă toutefoisă queă leă
françaisă n誇est pas «menacéă d誇extinction imminente»14, son argument 
principal s誇appuyant sur le fait que le globish, avec ses traits 
utilitaires,ă fonctionnelsă àă laă communication,ă «de par son indigence 
lexicale,ăsonămanqueăpatentădeăfinesseăgrammaticaleă[…],ăn誇a pas les 
moyensă deă supplanteră leă françaisă dansă toutesă lesă situationsă
d誇expression et de communication»15.  

S誇ilă estă vraiă queă lesă relationsă entreă lesă languesă peuventă êtreă
représentéesă pară leă «modèleă gravitationnel» envisagéă pară Calvet,ă oùă
l誇anglaisăjoueăleărôleădeă«langue hypercentrale»16,ălaăgéopolitiqueădesă
languesădevraită inviterăàăprôneră leăplurilinguismeădansă leăscénarioădeă
laămondialisation,ăoù,ădeăl誇avis de Oustinoff, «l誇option monolingue du 
tout-anglais n誇est pas une solution, mais une impasse»17. Parfois, cette 
alternativeăaă étéăplutôtăperçueăenă tantăqueămenaceăetă aăengendréăuneă

                                                           
13  CALVET, L.-J.: Approche sociolinguistique de l誇aveniră duă françaisă dansă leă

monde, Hérodote, 2007, vol. 3, no 126, p. 159-160. 
14  COMBE, X.: 11+1 propositions pour défendre le français, Paris: L誇Harmattan, 

2011, p. 13.  
15  Ibidem̧ăp.ăń4.ă 
16  Calvetăécrit:ă«Autourăd誇une langue hypercentrale (l誇anglaisěă[…],ăgravitentăainsiă

uneădizaineădeălanguesăsupercentralesăĚleăfrançais,ăl誇espagnol, l誇arabe, le chinois, 
l誇hindi,ăleămalais,ăetc.ěă[…]ăAutourădeăcesălanguesăsupercentrales,ăgravitentăńŃŃăàă
2ŃŃă languesăcentrales,ăquiă sontăàă leură toură leăpivotădeă laăgravitationădeă4ăŃŃŃăàă 
5ă ŃŃŃă languesă périphériques». CALVET, L.-J.: Approche sociolinguistique de 
l誇avenirăduăfrançaisădansăleămonde,ăop. cit., p. 154.   

17  OUSTINOFF, M.: Le tout-anglaisă àă l誇épreuveă deă laă montéeă enă puissanceă desă
langues romanes, Hermès,  2016, vol. 2, no 75, p. 81.  
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politique restrictive. En France,ănotammentădepuisălesăannéesă6Ń18, les 
politiquesălinguistiquesăĚavecălesăcélèbresălois,ă l誇une dite Bas-Lauriol 
de 1975 et l誇autre dite Toubon de 1994) s誇appliquentăàăprotégerăl誇étată
duă françaisăetă àă renforceră sonă rayonnementădansă leămonde.ăDèsă lors,ă
de nombreuxăcomités,ăassociationsăetăorganismes19,ăprivésăetăpublics,ă
ont vu le jour jusqu誇àălaăfondation,ăparăleăMinistèreădeălaăCultureăetădeă
la Communication, de la Délégation générale à la langue française et 
aux langues de France (DGLFLF). Il est notoire que, par les soins de 
la Commission générale de terminologie et de néologie et du Conseil 
supérieur de la langue française, desă équivalentsă françaisă deă motsă
anglaisă sontă périodiquementă publiésă auăJournal officiel et sur le site 
ministérielă France Terme,ă aprèsă avoiră étéă validésă pară l誇Académie.ă
CetteădernièreăélaboreăégalementălaăsectionăDire, Ne pas dire,ăoùăl誇on 
prescrit, entre autres, de ne pas dire la prolifération des fake news 
maisăplutôtă la prolifération des contre-vérités; et, au lieu de shooter 
un mail,ă deă préférerăarroser nos correspondants ou leur envoyer un 
courriel en grand nombre. Deămême,ăl誇anglicismeăseraităàăbannirăs誇il 
estă englobéă auă seină d誇uneă unitéă phraséologique:ă lesă académiciensă
préconisentă l誇emploi, par exemple, de tenir ses collègues au courant 
au lieu de mettre ses collègues dans la loop20.  

2. Politique linguistique des dictionnaires  

Quandă ună objetă et/ouă ună conceptă nouveauxă Ěappartenantă àă desă
domainesă gastronomiquesă nonă francophones,ă àă laă politiqueă etă àă
l誇économie,ă auă mondeă virtuelă etă auxă nouvellesă technologiesă entreă
autresěăapparaissentăavecălesătermesăanglaisălesădésignant,ăc誇est par ces  
 

                                                           
18  Voiră égalementă ÉTIźMBLź,ă R.:ă Parlez-vous franglais?, Paris: Gallimard 

(19641), 1980, coll. Folio/Actuel. 
19  Voir, entre autres, l誇inventaireădresséăparăPaulăBogaards:ăLeăchâteauădeăcartesădeă

laădéfenseădeălaălangueăfrançaise,ăLe Débat, 2007, vol. 2, no 144, p. 177-192. 
20  En particulier, la rubrique Néologismes & anglicismes, d誇oùă sontă tirésă cesă

exemples, recense, depuisă cinqă ans,ă lesă anglicismesă àă rejeteră etă lesă équivalentsă
françaisă àă retenir. Poură plusă deă détails,ă onă renvoieă àă laă pageă miseă àă joură
régulièrementă http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/neologismes-
anglicismes Ědernièreăconsultationăjuilletă2Ńń7ě. 

http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/neologismes-anglicismes
http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/neologismes-anglicismes
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mots que l誇on s誇habitueă àă lesă utiliser.ăCesă derniersă – empruntésă àă laă
langueădeăShakespeareăouăcalquésăsurăelleă- ont gagnéădeăplusăenăplusă
de terrain et la presse en regorge. Les publicitaires, les journalistes, les 
hommesăpolitiquesăenăĚaběusent,ămaisăenămêmeătempsăilsăcontribuentă
àăoffrirădesăattestationsăd誇emploiăfortăutilesăàălaănomenclature.ă 

Deăleurăcôté,ălesălexicographesăsontăamenésăàămettreăàăl誇honneur 
des anglicismes qui ne soient pas un effet de mode, mais que l誇on 
compte voir durer, et c誇estă ceă quiă arriveă chaqueă annéeă quand les 
dernièresă éditionsă desă différentsă dictionnairesă intègrentă deă nouveauxă
mots témoignantătantădeălaăvitalitéăqueădeălaădiversitéădeălaălangueădeă
Molière. 

Leă lexicographeă seă transforme,ă enă définitive,ă commeă s誇en 
exlique Jean Pruvost, en «unămédiateurăprivilégiéădeălaălangue»: 

Ilă représenteă enă effetă l誇interprèteă deă laă communautéă deă par son 
aptitudeăàăreleverăetăprésenterălesăusagesăcourantsăd誇un mot, avec ses 
fréquentesăcollocationsăetăcooccurrences,ăavecăsesădifférentsăactantsăetă
sonăusuelleăphraséologie21. 

Ceă pointă deă vueă éclairéă devraită ameneră àă bienă distingueră entreă
des emprunts indispensables et d誇autresăsuperflusăbienăqueătrèsăprisés.ă
Leă travailă accompliă enă amontă consisteă àă faireă uneă collecteă
d誇anglicismesădestinéeăauătraitementăinformatiséădesăcorpusădesăécritsă
deă laă presseă etă deă textesă littérairesă également.ă Pară uneă rechercheă
assidueă etă prolongéeă quiă prendă enă compteă laă fréquenceă etă laă duréeă
d誇utilisationă dansă lesă corpusă définisă auă préalable,ă lesă rédacteursă
opèrentă desă choixă etă parviennentă àă uneă sélectionă représentativeă deă
l誇usage contemporain de la langue22. Toutefois ce dernier n誇est pas le 
seulăàărevêtirăuneăimportanceăcapitaleădansălaădictionnairique,ăcommeă
onăpeutălireădansălaăpréfaceădeăLittré: 

                                                           
21  PRUVOST, J.: Les dictionnaires français outils d溢une langue et d溢une culture, 

Paris: Ophrys, 2006, coll. L誇źssentielăduăfrançais,ăp.ăń76.ă 
22  C誇estăenăeffetălaămêmeădémarcheăadoptéeădansăleăcasădesădépouillementsăenăvueă

deă laă sélectionă desă néologismes.ă Cf. SABLAYROLLES, J.-F.: Fondements 
théoriquesă desă difficultésă pratiquesă duă traitementă desă néologismes,ă Revue 
française de linguistique appliquée, 2002, vol. VII, no 1, p. 97-111. 
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Touteă langueă vivanteă […]ă présenteă troisă termes:ă ună usageă
contemporaină quiă estă leă propreă deă chaqueă périodeă successive;ă ună
archaïsmeă quiă aă étéă lui-mêmeă autrefoisă usageă contemporain,ă etă quiă
contient l誇explicationă etă laă clefă desă chosesă subséquentes;ă et,ă
finalement,ă ună néologismeă qui,ă mală conduit,ă altère,ă bienă conduit,ă
développeă laă langue,ă etă qui,ă luiă aussi,ă seraăună jourădeă l誇archaïsmeăetă
que l誇on consultera comme histoire et phase du langage23. 

Cela permet une «plénitude», d誇aprèsăLittré,ăétantădonnéăqueăleă
dictionnaireă relieă leăpasséăàă l誇avenir: des mots disparaissent, d誇autres 
naissentăàăl誇issue d誇un «mouvement intestin qui travaille une langue», 
d誇autant plus qu誇ilă estă àăexclureă «qu誇uneă langueăparvenueăàăunăpointă
quelconque y demeure et s誇y fixe»24.  

Duămêmeă avis,ă ună siècleă plusă tard,ă Alaină Rey,ă quiă anticipeă laă
miseăenăvaleurăduăbutăpragmatiqueădeălaănéologieălexicale:ă 

[…]ă Leă lexiqueă d’uneă langue est la mesure de toute chose, et le 
lexicographe doit faire le point chaque fois qu誇ună écartă devientă
sensible entre le dictionnaire et l誇universăculturelăprésent25. 

Toutăenăétantădescriptifs,ălesădictionnairesăgrandăpublicădécriventă
le «bon usage» d誇unăfrançaisăvivantăcomposéădeămotsăetăexpressionsă
quiă reflètentă l誇étată actuelă deă laă société,ă etă finissentă pară enrichiră laă
macrostructureă deă touteă nouvelleă éditionă annuelleă quiă voită leă jour.ă
Néanmoins,ăcommeăl誇affirme Rey dans la Préface revue en 2017, «la 
vocation du Petit Robert n誇estă pasă deă légiférer,ă maisă d誇observer la 
langue en attirant l誇attentionă sură lesă problèmes»26;ă alorsă que,ă àă
l誇inverse,ăleărôleănormatif27 estăjouéăparăleădictionnaireădeăl誇Académie.ă 
 
                                                           
23  LITTRÉ,ăP.-É.:ăPréface du Dictionnaire de la langue française, Paris: Librairie  

Hachette, 1872. Disponible sur le web: https://www.littre.org/annexes/preface. 
24  Ibidem. 
25  REY, A.: Préface du Petit Robert de la langue française  par Alain Rey (1967; 

ńř77ě,ă actualiséeă enă ńřř3ă pară Josetteă Rey-Debove et Alain Rey, en 2017 par 
Alain Rey,  p. VII. 

26  Ibidem, p. XVI. 
27  Sură leă complexeă rapportă entreă «norme» etă «usage»,ă onă renvoieă àă RźY,ă A.:ă

Usages, jugements et prescriptions linguistiques, Langue française, 1972, vol, 16, 
no 1, p. 4-28. 
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Commeă leă déclaraită Mauriceă Druon,ă dansă laă Préface de 1992, les 
néologismesă sontă àă proscrire:ă «[…]ă Le langage subit des modes 
saisonnières.ăDesăexpressionsănéesădeălaădernièreăpluieăs誇en iront avec 
laăsécheresseăsuivante» 28. 

Tout comme Cerquiglini, pour lequel «depuis plus d誇ună siècle,ă
le Petit Larousse est le greffier d誇uneăsociétéăen mouvement»29, Alain 
Reyă sembleă contesteră leă rôleă deă ceuxă quiă s誇érigentă enă censeursă desă
usagesăcarăilăneăfautăpasănégligerălesăphénomènesăetălesăusagesăactuelsă
et concrets:  

[…]ă Leă «bonă usage»ă convenaită peut-êtreă àă l誇Ancienă Régime,ă maisă
demandeăsérieuseărévision,ăetăceăsontăplusieursăusages,ăplusăouămoinsă
licitesă etă queă personneă neă peută jugeră «ă bonsă »ă ouă «ămauvaisă »,ă quiă
formentălaăréalitéăd誇une langue30.  

D誇autant plus que toute langue vivante s誇enrichit deănéologismesă
poură satisfaireă lesăbesoinsănaissantsădesămembresădeă laă communautéă
linguistique d誇appartenance. L誇emprunt en fait partie en tant que 
procédéă deă formationă desămots31,ă etă ilă enă existeă plusieursă catégoriesă
quiă ontă étéă classéesă sousă formeă d誇empruntă intégral,ă sémantique,ă
morphologique,ăphonologiqueăouăphraséologique,ăentreăautres32. 

Il revient aux lexicographes de juger qu誇ună termeă étrangeră estă
bienă implantéă dansă l誇usage; c誇est le parlant qui en cherche une 
confirmationădansă leădictionnaire,ă dépaysé parfois par le constat que 

                                                           
28  DRUON, M.: Préface à la neuvième édition (1992). Disponible sur le web: 

http://academie-francaise.fr/le-dictionnaire-les-neuf-prefaces/preface-la-
neuvieme-edition. 

29  Interviewă àă Bernardă Cerquiglini,ă Dossier de presse du Petit Larousse illustré 
2018, p. 16. Disponible sur le web:http://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/ 
File/Presse/Communique_presse/Livres/Dossier_PressePLI_2018.pdf. 

30  REY, A.: Postface du Nouveau Petit Robert, Paris: Le Robert, 2006, p. XXV. 
31  Poură lesă mécanismesă deă formationă néologique,ă voiră entreă autresă

SABLAYROLLES, J.-F.: La néologie en français contemporain. Examen du 
concept et analyse de productions néologiques récentes,ă Paris:ă Honoréă
Champion, coll. Lexica. Mots et dictionnaires, 2000.  

32  Pourăplusădeădétailsă sură lesă typologies,ăonă renvoie,ăentreăautres,ă àăPICONź,ăM.ă
D.: Anglicisms, neologisms and dynamic French, Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins 1996; REY-DEBOVE, J.: Dictionnaire des anglicismes, Paris: Le 
Robert, 1980. 

http://academie-francaise.fr/le-dictionnaire-les-neuf-prefaces/preface-la-neuvieme-edition
http://academie-francaise.fr/le-dictionnaire-les-neuf-prefaces/preface-la-neuvieme-edition
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l誇intégrationăd誇un anglicisme n誇intervient pas dans toutes les nouvelles 
éditionsă quiă paraissentă laă mêmeă annéeă Ěbienă qu誇il soit rare qu誇un 
usageră lesă consulteă simultanément…ěăToutefois,ă ainsiă queă leă préciseă
Sablayrolles: 

Pour de multiplesă raisonsă Ěsouciă desă bienséances,ă contraintesă
dictionnairiques,ă frilositéă intellectuelleă et/ouă commercialeă quiă
retardent l誇insertionă deă nouveauxă mots…ěă lesă dictionnairesă sontă
lacunaires33.  

Commeă leă déclareă Carineă żirac-Marinier, directrice du 
départementă dictionnairesă desă éditionsă Larousse,ă àă l誇occasion de la 
récenteă publicationă deă l誇éditionă 2ŃńŘă poură leă bicentenaire,ă lesă
nouveauxămotsăetăexpressionsăintégrésă«ce sont des termes qui suivent 
l誇évolutionă deă laă langueă française,ă quiă collentă àă notreă époque». Il 
s誇agit, effectivement, de «mots qui font partie de notre quotidien et qui 
ontădépasséălesăphénomènesădeămode»34, a-t-elleădétaillé. 

En tant que «dictionnaire historique»,ă préciseă deă sonă côtéă laă
directriceă éditorialeă duă Petit Robert 2018, Marie-Hélèneă
Drivaud, c誇estăàăl誇usager de choisir de quels termes se servir: 

[…]ăSiă nousă prenonsă leămotă «selfie»,ă pară exemple,ă onă préciseraă sonă
origine anglaise dans l誇étymologie,ă puisă onă intégreraă «anglicisme»ă
dansălaădéfinitionăetăenfin,ăonăindiqueraăune recommandation officielle 
duăministère,ăs誇il y en a une. Les gens sont libres de faire comme ils 
l誇entendentăaprèsăcesăindications.ăCeăn誇estăpasăàănousădeănousăcensureră
surădesătermesăaussiărépandus35. 

                                                           
33  SABLAYROLLES, J.-Ż.:ă Laă néologieă aujourd誇hui. In: GRUAZ, Cl.: À la 

recherche du mot. De la langue au discours, Limoges: Lambert-Lucas, 2006,  
p. 141.  

34  Propos recueillis par AISSAOUI, M.: Les nouveaux mots et les nouvelles têtes du 
dictionnaire Petit Larousse, Le Figaro, 30 mai 2017. Disponible sur le web: http:// 
www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/05/29/37002-
20170529ARTFIG00206-les-nouveaux-mots-et-les-nouvelles-tetes-du-petit-
larousse.php. 

35  Propos recueillis par DEVELEY, A.: Les mots ne meurent jamais dans le 
dictionnaire, Le Figaro, 20 juin 2017. Disponible sur le web: http://www. lefigaro. 

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/05/29/37002-20170529ARTFIG00206-les-nouveaux-mots-et-les-nouvelles-tetes-du-petit-larousse.php
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/05/29/37002-20170529ARTFIG00206-les-nouveaux-mots-et-les-nouvelles-tetes-du-petit-larousse.php
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/05/29/37002-20170529ARTFIG00206-les-nouveaux-mots-et-les-nouvelles-tetes-du-petit-larousse.php
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/05/29/37002-20170529ARTFIG00206-les-nouveaux-mots-et-les-nouvelles-tetes-du-petit-larousse.php
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Il n誇en reste pas moins qu誇ună délicată équilibreă doită s誇établiră
entre l誇usage de la langue et la norme, parce que, d誇une part, ces 
empruntsă seă propagentă dansă lesă médiasă audiovisuelsă etă dansă laă
presse, d誇autre part, les sages de l誇Académieăfrançaiseăenăsuggèrentă
desăéquivalents,ăetăprétendentăqu誇on les utilise couramment.ă Ilăestăàă
rappelerăqueă lesăgarantsăduă respectă deă laă langueă française,ă faceă auxă
néologismes,ă emploisă fautifs,ă tournuresă abusives,ă motsă étrangers,ă
travaillent,ăpréciseăl誇académicienăDominiqueăŻernandez,ăàă «faire un 
peuă deă ménageă dansă ceă capharnaüm»,ă constituéă d誇une part de 
néologismes,ăcesă«termes qui trop souvent embarbouillent la langue 
dans un jargon innommable», et d誇autre part d誇anglicismes «justifiésă
quandă ilsă correspondentă àă uneă notionă spécifiquementă anglo-
saxonne»,ă maisă considérésă commeă «de puresă hérésies»36 quand le 
motăfrançaisăcorrespondantăexiste.ăă 

Toutefois, force est de constater qu誇il y a des emprunts, ainsi 
que le rappellent Pruvost et Sablayrolles, qui «sontă complétementă
acclimatés»37, mais qu誇il en existe bien d誇autres qui «sont si bien 
implantésă queă lesă propositionsă officiellesă deă remplacementă
échouent»38.ă Toută enă reconnaissantă lesă officialismesă publiésă auă
Journal officiel39,ă onă seă demandeă commentă ună locuteur,ă àă l誇heure 
actuelle,ă seraită àă l誇aise s誇ilă remplaçait,ă entreă autres,ă smartphone par 
«ordiphone», ebook reader par «liseuse», rafting par «radeau en eau 
vive», etwinning par «jumelageă électronique» ou, enfin, s誇il se 
délectaită enă regardantă unăbiopic («film autobiographique», en prime 
time  («heureădeăgrandeăécoute»). 

                                                                                                                                        

fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/06/20/37002-20170620ARTFIG00013-les- 
mots-ne-meurent-jamais-dans-le-dictionnaire.php. 

36  FERNANDEZ, F.: Postface. Lettre d溢amour à la langue française. In Dire, Ne 
pas dire,ăParis:ăÉditionsăPhilippe Rey, vol. 1, 2014, p. 180.  

37  PRUVOST, J-, SABLAYROLLES, J.-F., Les néologismes, Paris, PUF, (20031), 
2016, coll. Que sais-je?, p. 118.  

38  Ibidem, p. 119. 
39  Lesă termesă publiésă au Journal officiel deă laă Républiqueă françaiseă sontă

consultablesăsurăleăsiteăministériel.ăăCf. http://www.culture.fr/franceterme. 
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3.  Quelques remarques autour du traitement 
lexicographique d誇un corpus d誇anglicismes40  

Venons-enăàăaborderălaăfaçonădontălesămotsăanglaisăintègrentălaă
macrostructure d誇un dictionnaire descriptif. Compte tenu des propos 
quasiă unanimesă sură leă rôleă jouéă pară l誇usage contemporain dans les 
principes fondateurs de toute lexicographie, force est donc de nous 
demander quel est le parcours accompli par un mot anglais pour avoir 
l誇honneur d誇êtreăincorporéădansălesădictionnairesădescriptifsăqueănousă
avons pris en examen.  

Nous allonsăregarderădeăplusăprèsădesăexemplesăconcrets,ăparmiă
lesă quelqueă ń5Ńă ouă 2ŃŃă nouveautésă que,ă chaqueă année,ă leă Petit 
Larousse et le Petit Robert annoncent. Nous pourrons ainsi comparer 
leă travailă soignéă effectuéă pară lesă deuxă collègesă d誇experts qui 
sélectionnent des centaines de mots et d誇expressions, et en observent 
pendantă plusieursă annéesă l誇emploiă auprèsă deă certainesă catégoriesă deă
locuteurs.ăAuăboutădeăcetteăsélectionăexigeante,ălesămotsăquiăn誇ont pas 
étéă évincésă prendrontă placeă dansă laă nouvelleă édition.ă On y trouve, 
effectivement, certains anglicismes qui sont issus des nouvelles 
technologiesă parceă queă laă sociétéă évolueă etă queă lesă usagesă seă
transforment: pour n誇en citer que quelques-uns du XXIe siècle,ăstart-
up et baby-boomer avaientăeuădroitădeăcitéăenă2001, alors que selfie et 
open data sont apparus en 2015, youtubeur, retwetter, liker  en 2017, 
avec hacktivisme (activisme numérique), phablette (de phone et 
tablette), googliser, gameur (l誇accro des jeux en ligne) and so on. 

Pour tenter d誇évalueră l誇exhaustivitéădeă laănomenclatureădansă leă
domaineă deă laă représentationă desă anglicismesă duă françaisă
contemporain,ă nousă avonsă observéă etă commentéă desă étymologiesă deă
motsăanglaisărépertoriés.ăSiănousăprenonsăleămotăhashtag qui vient de 
fêteră sesă dixă ans:ă ilă avaită étéă lancéă sură lesă réseauxă sociauxă poură
exprimerăsolidarité,ă soutienăàă l誇aide d誇unădièseăplacéădevantăunămot-
cléăaccompagnantăunăgazouillementăsurăTwitter.ăLeămotăavaităfaităsonă
entrée,ă àă ună ană d誇écart,ă dansă lesă deuxă seulsă dictionnairesă oùă ilă estă
attesté (dans l誇éditionă2Ńń4ăduăPetit Larousse et dans celle de l誇annéeă
suivante du Petit Robert). 

                                                           
40  C誇estă auxă éditionsă 2Ńń7ă queă nousă avonsă puiséă lesă noticesă bibliographiquesă desă

entréesăsélectionnées. 
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HASHTAG  

(mot angl., de hash,ădièse,ăetă tag, balise). Mot-cléăcliquable,ăprécédéă
duăsigneădièseăĚĎě,ăpermettantădeăfaireăduăréférencementăsurăleăsiteădeă
microblogage: Le hashtag #chien regroupe les posts consacrés au 
chien sur Twitter. Recomm. off. mot-dièse.ăAuăQuébec,ă onă ditămot-
clic.  

ÉTYM. 2ŃŃřă◊ămotăanglais,ăde hash« dièse »ăet tagă« marque » s tag 

ANGLIC. INFORM. Mot-clé précédéă duă signe #, permettant de 
retrouver tous les messages d誇un microblog qui le contiennent. Les 
hashtags d溢un tweet. Le hashtag #enseignement. 

ジ Recomm. offic. mot-dièse.  

Commeă onă peută leă remarquer,ă lesă définitionsă diffèrentă
légèrement,ă maisă dansă lesă deuxă figureă laă recommandationă officielle 
(mot-dièseěăpubliéeăauăJournal en 201341. Il n誇en reste pas moins vrai 
qu誇elle n誇estăpresqueăjamaisăutilisée. 

Prenons un exemple d誇unămotăqui,ăàăl誇inverse, n誇aăpasăencoreăétéă
lemmatisé.ă źnă 2Ńń3,ă parmiă lesă mesuresă misesă enă œuvreă poură
combattre le gâchisăalimentaire,ă lesă restaurateursă françaisăavaientăétéă
invitésă àămettreă àă laă dispositionă deă leursă clientsă desădoggy bags (ou 
«box anti-gaspi») pour emporter chez soi les restes d誇un repas42.  
Àăcôtéăd誇uneărévolutionădesămentalitésăetădesăhabitudes,ăs誇impose un 
empruntă quiă renvoieă àă uneă pratiqueă couranteă dansă lesă paysă anglo-
saxonsă etă américains,ă queă l誇on tente d誇instaureră enă Żranceă Ěmalgréă
quelquesă réticencesă relevéesă pară laă presseă auprèsă desă clientsě,ă etă
l誇emploiăparălesămédiasăfinităparărendreăsonăadoption plus facile et par 
l誇entérinerădansăsonăusageăavantăqueă lesă lexicographesăneă leămettent,ă

                                                           
41  Il n誇est pas anodin de relever que le mot hashtag estăattestéădepuisă2ŃŃřădansălesă

archivesănumériséesăduăquotidienăLe Monde. 
42  Laă presseă enă fournită quelquesă exemplesă révélateurs : Je me sens honteuse de 

demander un “doggy bag”(Le Monde, 24 janvier 2014), À Lyon, les doggy bags 
ne sont plus en restes (Libération, le 20 janvier 2015); Gaspillage au resto: le 
"Gourmet bag", un "doggy bag à la française" (Le Parisien, 26 mai 2015). 
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avecăleătemps,ăàăl誇honneur.ăÀăceăsujet,ăSablayrollesăaăaffirmé,ăàăjusteă
raison: 

[…]ăL誇éditeurăsongeăàăsaăclientèleăqu誇il ne veut pas s誇aliénerăetăpréfèreă
souvent adopter une attitude prudente pour ne pas choquer ou 
déstabiliserăsonălectorat,ăquiăest,ăenăŻrance,ăassezătraditionalisteăetăpeuă
enclinăàăl誇innovation lexicale43.  

Queălesătermesădésignentăuneăobsession,ătelleănomophobie44, par 
exemple, d誇origine anglaise (no mobile phobia), pour indiquer la peur 
d誇êtreăprivéădeăsonăportable,ăouăbienădesămaladiesăprofessionnelles,ăilă
n誇estădoncăpasăétonnantăd誇yăvoirăfigurerădesămotsăissusădeălaămédecineă
duă travail.ă Parmiă lesă nouveauxă syndromes,ă liésă àă l誇épuisementă desă
salariésăĚleăburn-outě,ăàăl誇ennui (le bore-outěăouăàăl誇inutilitéădesătâchesă
àă accompliră Ěleă brown-outě,ă enă définitive,ă leă premieră seulement,ă àă
l誇heureăactuelle,ăaăétéăsélectionnéăparălesălexicographes,ăbienăqueăcesă
termesăaientădéjàăfaităleurăapparitionădansălaăpresseăetădansălesămédiasă
enă tantă queă phénomènesă sociauxă lorsă deă laă publicationă desă étudesă
menéesăparălesăchercheursăaméricains.ăSiăl誇Académieăavaităcritiqué,ăenă
2012, l誇emploi de burn-out45, le Petit Robert neă luiă aă consacréă ună
article que dans l誇éditionăparueăenă2Ńń6ăĚmaisăseulementăsixăansăaprèsă
le Petit Larousse), bien que ces malaises professionnels, depuis un 
certain temps, aient mis le feu aux poudres dans les affrontements 
autour du dialogue social46. 

                                                           
43  SABLAYROLLES, J.-Ż.:ăLaănéologieăaujourd誇hui, op. cit., p. 144. 
44  Petit Larousse éd.ă2Ńń4ă(sous nomophobe), Petit Robert éd.ă2Ńń7. 
45  «Ceă termeă anglais,ă empruntéă auăvocabulaireă desă techniquesă spatiales,ă aă dansă ceă

domaineătrèsăspécialiséădesăéquivalentsăfrançais.ăLaăpresseăs誇enăestăfâcheusementă
emparéeăpourădésigneră ceăquiă s誇intituleă proprementă leă «syndromeăd誇épuisementă
professionnel»ă et,ă plusă souventă encore,ă l誇étată d誇intense fatigue, la sensation 
d誇avoiră perduă touteă énergieă auxquelsă fontă allusionă lesă commentateursă sportifsă
lorsqu誇ilsă disentă familièrementă qu誇un joueur ou un athlèteă estă «carbonisé»,ă
«vidé»,ăetc.ăDansătousălesăcas,ăonăauraărecoursăauxătermesăfrançaisăetăonăéviteraădeă
faire usage de ce mot anglais.»  Cf. Dire, Ne pas dire, op. cit. 

46  Citonsăquelquesătitresătirésădeălaăpresse:ăBurn-out à l溢Éducation nationale. Chatel 
critique l溢enquête sur l溢épuisement des professeurs (Le Point, 20 octobre 2011). 
Le feu intérieur du burn-out (Libération, 28 janvier 2013). Bore-out: "Placardisé 
pendant quatre ans, j溢ai fait une crise d溢épilepsie au volant" (L溢Express, 27 avril 
2015). Le burn-out, la maladie des salariés cramés (Le Nouvel Observateur, 26 
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źnă réalité,ă uneă foisă entrésă dansă laă nomenclature,ă les emprunts 
convergentă dansă différentesă catégories.ă Dansă lesă noticesă
étymologiquesăduăPetit Robert,ăparăexemple,ăapparaissentădesăentrées: 
 bienă acclimatées:ăbed and breakfast précédéeă deă l誇étiquetteă «motă

anglais», casting ou ASCII «acronymeăanglais»; 
 suivies de l誇étiquetteă «fauxă anglicisme» tels que baby-foot, 

pressing ou camping-car quiăneădésignentăpasălaămêmeăréalitéădansă
les deux langues; 

 dérivéesădeăl誇anglais: digital (de l誇anglais digit «nombre», du latin 
digitus «doigt»); 

 suiviesă deă précisions:ă buzz «motă anglais»,ă «d誇uneă onomatopéeă
imitant le bruit d誇un bourdonnement»; 

 avec une origine incertaine: canopée «probablement calque de 
l誇anglais canopy «dais»,ăduăfrançaisăcanopée «voile d誇autel»; 

 double-clic calque de l誇anglais double click; 
 acquabike,ămarqueădéposée,ămotăanglaisădeăaqua – et bike «vélo»; 
 avec l誇étiquetteă «anglic.»: paddle Ěmotă anglaisă «pagaie»ě.ă «Sportă

nautiqueăconsistantăàăseădéplacer.ăRec.ăPlancheăàărame»47; 
 s溢enjaller,ămotăargotiqueădeăCôteăd誇Ivoire,ădéformationădeăl誇anglais; 
 avecăprécisionădeăcatégorie:ăhackathon «mot-valise», de (to) hack 

«êtreăpassionnéăd誇informatique» et (mar)athon. Mook «mot-valise 
anglais», de magazine et book «livre».ă «Anglic.ă Publicationă
périodiqueăintermédiaireăentreălaărevueăetăleălivreăillustré»48. 

PrécisonsăqueăleăPetit Robert différencieălesăétiquettesă«anglic.» 
et «mot anglais», pour critiquer l誇emploiăinappropriéădeăl誇anglicisme: 

ANGLIC. Mot anglais, de quelque provenance qu誇ilăsoit,ăemployéăenă
françaisăetăcritiquéăcommeăempruntăabusifăouăinutile (les mots anglais 
employésă depuisă longtempsă etă normalementă enă françaisă neă sontă pasă
précédésădeăcetteămarqueě49.  

                                                                                                                                        

mai 2015). "Brown-out": quand le travail perd tout son sens (Le Figaro, 16 
janvier 2017). 

47  źntréeăintégréeădansăleăPetit Robert 2018, Paris: Le Robert, 2017. 
48  Ivi. 
49  REY-DEBOVE, J., REY, A, ROBERT, P.: Tableau des termes, signes 

conventionnels et abréviations du dictionnaire. In Le nouveau Petit Robert 2008. 
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En revanche, le Petit Larousse unifie les deux typologies 
d誇empruntă sousă laă mêmeă étiquetteă «motă anglais»: addict  «motă
anglais» (Petit Larousse); «anglic.» (Petit Robert). Deă même,ă leă
traitementă diffèreă quandă ilă s誇agit de signaler les recommandations 
officielles: hot-line,ă «assistanceă enă ligne,ă numéroă d誇urgence» (Petit 
Robert), ce qui est absent dans le Petit Larousse. D誇autres fois, la 
recommandationă estă présenteă maisă pasă encoreă lemmatisée:ă leă nomă
booster estăentréădansăleăPetit Robert en 2007 suivi du terme officiel, 
suramplificateur,ăpubliéăenă2ŃŃŃ,ămaisăceădernierăn誇a pas encore vu le 
jour dans la nomenclature. 

Pour finir, le Petit Robert seulement emploie, dans certains cas, 
l誇étiquetteă «fauxă anglicisme»: surbooking «ŻAUXă ANżLIC.ă
Surréservationă Ěrecomm.ă offic.ě»; pour le Petit Larousse, le mot 
anglaisăestăconsidéréăsimplementăcommeăunăsynonymeădeăsurbooking, 
alorsăque,ăenăréalité,ăilădériveăplutôtădeăoverbooking. Lesădécisionsădesă
rédacteursă s誇avèrentă ainsiă partagées,ă etă cesă quelquesă exemplesă queă
nous venons d誇examinerăenădémontrentătouteăleurădissonance. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Comme nous l誇avonsă vu,ă laă qualitéă etă laă vitalitéă deă laă langueă
françaiseă constituentă ună perpétuelă intérêtă poură lesă médias,ă poură lesă
instancesăinstitutionnellesăetăpourălesădébatsăintellectuels:ăleă franglish 
donneălieuăàădesăopinionsăpartagées,ăcommeăenăfontăfoiăégalement les 
choixă effectuésă pară lesă linguistes.ă Laă rentréeă desă dictionnairesă est,ă
effectivement,ămarquéeăchaqueăannéeăparăunădébatăsignificatifăautoură
de l誇importanceă desă néologismes.ă Celaă signifieă qu誇un ouvrage 
lexicographique (qu誇ilă soită générală ouă spécialiséě représenteă toujoursă
uneăréférenceăpourănotreăsociété,ăparticulièrementăenătantăqueărefletădeă
nouvellesă réalitésă Ěetă deă personnalitésěă quiă pullulent,ă provenantă deă
plusieursăsphères.ă 

Lesă contoursă etă lesă spécificitésă deă laă langueă françaiseă neă
permettent de la figer ni dans la lexicographie officielle ni dans le 

                                                                                                                                        

Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris: 
Dictionnaires Le Robert, 2007, p. XXXI.   
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travailădeănormalisationămenéăàăbienăàălaăfoisăparălesăsagesăduăquaiădeă
ContiăetăparălesăCommissionsăministérielles.ăAyantăpuăconstater,ăparăleă
biaisădeănotreăcorpus,ăqueălesăéquivalentsăfrançaisăcensésăremplacerălesă
anglicismes n誇ont pas tous vu le jour dans la presse, on peut en 
conclure que les tentatives prescriptives d誇implanter un mot et dans la 
norme et dans l誇usage s誇avèrentă loină d誇avoir produit les effets 
souhaités.ăLesămesuresăprisesăpourăpréserverălaălangueădeăMolièreădeă
manièreă endogène,ă associéesă auxă inquiétudesă desă élitesă alarmistes,ă
devraientă alleră deă pair,ă àă nosă yeux,ă avecă laă priseă enă compteă deă
l誇enrichissement et de l誇évolutionă qu誇entraîneă touteă créationă
néologique,ăconvoitéeăparălesălinguistesămodérés. 
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Problèmes stylistiques de la traduction :  

à propos de quelques traductions  

italiennes de Bouvard et Pécuchet  

FLORENCE PELLEGRINI  

(Bordeaux) 

STYLISTIC PROBLEMS OF TRANSLATION: SOME 
ITALIAN TRANSLATIONS OF BOUVARD ET PÉCUCHET 
In light of the notion of orthonymy, as defined by Jean-Claude 
Chevalier and Marie-France Delport in L溢Horlogerie de saint Jérôme 
(1995) and Jérômiade (2010), the transposition of two Flaubertian 
style features in a few Italian translations of Bouvard et Pécuchet are 
considered in this article, namely the sub-paragraph partition and 
sentence pattern relative to conjunctions and adverbs. It will be shown 
how a normative representation of the target language often influences 
the translator’săchoicesăatătheăexpenseăof the formal originality of the 
source text. 

KEYWORDS: translation, orthonymy, style, literarity, Bouvard et 
Pécuchet.  

MOTS-CLÉSŚ traduction,ă orthonymie,ă style,ă littérarité,ă Bouvard et 
Pécuchet.  

 
Laănotionădeă« style »,ăsouventăréduite,ădansăleăchampălittéraire,ă

àălaănotionădeă« styleăd’auteur »,ărenvoieăgénéralementăàăuneămanièreă
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individuelle,ăunăensembleădeăformesăsingulièresărepérables,ărépétablesă
etă répétées.ă Siă leă Dictionnaire de l’Académie (1762ěă leă poseă déjàă
commeă catégorieă deă l’esthétiqueă etă définită leă styleă commeă uneă
« manièreădeăcomposerăouăd’écrire »,ăilăfautăattendreăleăXIXe siècleăetă
« laărencontreăentreăl’auteur,ănouvellementădotéăd’unăstatutăjuridique,ă
économique,ă etă laă figureă romantiqueă deă l’artiste, dont le travail 
original est devenu source de valeur1 »ă poură qu’ilă devienneă uneă
manièreă personnelleă d’écrireă etă désigneă lesă modalitésă expressivesă
dénotantăl’auteurădansăunăécrit.ăBienăévidemment,ălaănotionăfaitădébat,ă
d’uneăpartăparceăqu’elleăprésupposeăuneăunitéă— duătexte,ădeăl’auteur,ă
du lecteur — quiă neă vaă pasă deă soi,ă d’autreă partă parceă qu’elleă induită
bienă souventă ună jugementă deă valeur,ă partantă d’uneă représentationă
normativeă duă styleă fondéeă sură leă respectă desă normesă linguistiquesă etă
desăcodesăesthétiques,ăuneăconformitéăauă« bonăgoût »,ădansăună idéală
deămesureăetăd’élégance.ăIlăyăauraitădeă« grands auteurs »ădontăleăstyle,ă
pară imitation,ă permettraită ună apprentissageă duă « bienă écrire »ă etă desă
« auteurs sans style »,ăàălaăZola,ăquiăneămériteraient pas de figurer au 
Panthéonă deă laă littérature2.ă Laă notionă mêmeă d’auteur,ă hautementă
contestableăetăcontestéeădepuisăBarthesăetăLa Mort de l’auteur (1968), 
entreă poură bonneă partă dansă laă polémiqueă sură laă notion,ă queă jeă neă
poursuivrai pas ici ; je me borneraiă àă rappeleră quelquesă élémentsă
d’importanceăàăproposăduă« style »ădeăŻlaubert.ă 

Toută d’abord,ă laă placeă centraleă duă « style »ă dansă laă poétiqueă
flaubertienne.ă Lesă « Affres du style3 »ă neă sontă pasă seulementă uneă
formuleă touteă faiteă convoquéeă pară Żlaubertă poură susciteră laă
compassion de ses correspondants ;ă c’estă surtoută uneă exigenceă
esthétiqueăetăéthique.ăLaăquêteăobsessionnelleădeă« l’expressionăjuste »ă
                                                           
1  Anne Herschberg Pierrot :ăStyleădeăgenèseăetăstyleăd誇auteur. Romantisme, n° 148, 

2010/2, p. 103.  
2  Laă critiqueă contemporaineă aă fréquemmentă reprochéă àă Zolaă sonă indigenceă
stylistique.ăAinsiăÉmileăHennequin :ă« M. Zola n誇est pas un styliste, dans le sens 
trèsămoderneădeăceămot.ăQuandăilăluiăfautădécrireăunăobjetăouăunăensemble,ănoteră
unădialogue,ăexprimerăuneăidée,ăilăneătenteăpasădeăchoisir,ăentreălesătermesăexactsă
possibles,ă ceuxă douésă deă qualitésă communesă indépendantesă deă leură sens,ă laă
sonoritéăetă laăsplendeur commeăchezăŻlaubert,ă leămouvementăetă laăgrâceăcommeă
cheză lesădeăżoncourt,ă [...]ăouă laănoblesseăetă leămystèreădeăM.ăVilliersădeă l誇Isle-
Adam. »ăHennequină É. :ă Émileă Zola.ăLa Revue indépendante. Mai 1885, repris 
dans Quelques écrivains français, Paris : Perrin et Cie, 1890, p. 70-71.  

3  LettreăàăżeorgeăSand,ă27 novembre 1866.  



 FLORENCE PELLEGRINI 59 

 PヴﾗHﾉXﾏWゲàゲデ┞ﾉｷゲデｷケ┌WゲàSWàﾉ;àデヴ;S┌Iデｷﾗﾐàぎà<àヮヴﾗヮﾗゲàSWàケ┌Wﾉケ┌Wゲàデヴ;S┌Iデｷﾗﾐゲàｷデ;ﾉｷWﾐﾐWゲà 
 de Bﾗ┌┗;ヴS Wデ PYI┌IｴWデ 

quiăestăpourăluiă« la seule4 »,ădeălaă« bonne phrase de prose [qui] doit 
êtreăcommeăunăbonăvers,ăinchangeable,ăaussiărythmée,ăaussiăsonore5 »ă
reposeăsurălaă« croyance absolue » 

qu’ilă n’existeă qu’uneămanièreă d’exprimeră uneă chose,ăunămotă poură laă
dire, un adjectif pour la qualifier et un verbeăpourăl’animer6.  

Dansă cetteă perspective,ă laă notionă deă styleă estă davantageă liéeă àă
l’œuvreă qu’àă l’auteură— etămêmeă s’ilă estă possibleă deă repérer,ă d’uneă
œuvreăàăl’autre,ădeă« véritablesăphrasesătypes »,ădesămotifsărécurrentsă
quiă« renvoientăàăuneămémoireăautotextuelle7 ».ă« Chaqueăœuvreăd’artă
aă saă poétiqueă spécialeă enă vertuă deă laquelleă elleă estă faiteă etă elleă
subsiste8 »,ă« saăpoétiqueăenăsoi,ăqu’il faut trouver9. »ăLe style est ainsi 
consubstantielă àă l’œuvre10 et en modifier ne serait-ceă qu’unămotă pară
déplacement,ă substitution,ă suppressionă revientă àă déstabiliseră toută
l’édificeă textuelă siă patiemmentă élaboréă — desă annéesă deă rédactionă
poură chaqueă roman.ă Onă saită laă réactionă violenteă deă Żlaubertă auxă
demandes de suppressionă deă Maximeă Duă Campă etă Léonă Laurent-
Pichat,ărédacteursăenăchefădeălaăRevue de Paris, lors de la publication 
en feuilleton de Madame Bovary. Au vu de ces exigences stylistiques 
exorbitantes,ăonămesureălaătâcheăardueăquiăattendăleătraducteur.ăźst-ce 
alorsăàădireăqueăleăromanăflaubertienăserait,ăparăessence,ăintraduisible ? 
Si la phrase est inchangeable,ă qu’advient-ilă lorsqueă l’onă entreprendă
son transfert linguistique et culturel ? 

 
 
 

                                                           
4  LettreăàăżeorgeăSand,ăńŃămarsăńŘ76.ă 
5  LettreăàăLouiseăColet,ă22 juillet 1852.  
6  Guy de Maupassant : Gustave Flaubert. In Didier Philippot : Gustave Flaubert. 

Mémoire de la critique. Paris : PUPS, 2006, p. 574.  
7  Anne Herschberg Pierrot : op. cit., p. 107-108.  
8  Gustave Flaubert : L溢Éducation sentimentale (1845). Œuvres de jeunesse. 

Œuvres complètes, I. Paris :ăżallimard,ăcoll.ă« BibliothèqueădeălaăPléiade »,ă2ŃŃń,ă
p. 1034.  

9  LettreăàăLouiseăColet,ăă2řăjanvierăńŘ54. 
10  « […]ăilăcroyaităauăstyle,ăc誇est-à-direăàăuneămanièreăunique,ăabsolue,ăd誇exprimer 

uneăchoseădansătouteăsaăcouleurăetăsonăintensité.ăPourălui,ălaăformeăc誇étaităl誇œuvreă
elle-même. »ăżuyădeăMaupassant : op. cit., p. 574. 
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Jeătiensăégalementăàărappelerălaăcontroverseătrèsăviveăprovoquéeă
par l’écritureă deă Żlaubertă etă ceă dèsă ńŘ57.ă « Maîtreă d’erreurs11 »ă ouă
simplementă tâcheronă laborieuxă incapableă deă respecteră laă belleă
langue12,ă Żlaubertă estă laă cibleă d’attaquesă véhémentesă quiă trouverontă
leurăparoxysmeălorsădeălaă« querelle grammaticale »ădesăannéesă1919-
192113.ăDesă« fautes de langue »ădontălaăchroniqueălittéraireădresseălaă
liste14 àălaădiatribeădeăLouisădeăRobertă« Żlaubertăécrivaitămal15 »,ăenă
passantăparăleăcélèbreăarticleădeăMarcelăProustă« Àăproposăduă“style”ă
de Flaubert16 »ă ouă laă réponseă deă Jacques Boulengeră « Flaubert et le 
style17 »,ă deă nombreuxă critiquesă attestentă deă l’hétérodoxieă
flaubertienneă enă matièreă grammaticaleă etă syntaxique.ă Leă traducteură
doităainsiănégocierăavecăuneăformeăd’agrammaticalitéăduătexteăsourceă
ou tout au moins avec une torsion enă regardădesă règlesădeă laă langueă
commune,ăceăquiăneălaisseraăpasădeăcomplexifierăsaătâche.ă 

Les travaux de Jean-Claude Chevalier et Marie-France Delport 
ontă démontréă l’influenceă considérableă sură leă traducteură deă ceă qu’ilsă
nomment,ăàălaăsuiteădeăBernardăPottier18,ăl’orthonymie,ăc’est-à-dire la 
représentationă inconscienteă queă chacună aă deă laă « naturalité »ă deă saă
propre langue.  

                                                           
11  LaăformuleăestădeăLéonăDaudet.ă 
12  Voir, par exemple, les articles de Gustave Merlet (Revue européenne, IX, 15 juin 

ńŘ6Ńěă àă proposă deă Madame Bovary, de Jules Barbey d誇Aurevilly (Le 
Constitutionnel, 29 novembre 1869) ou Francisque Sarcey (Le Gaulois, 3-4 
décembreăńŘ6řěăàăproposădeăL’Éducation sentimentale, qui tous accusent Flaubert 
deăcontrevenirăàă« l’espritălittéraire ». 

13  Poură uneă synthèseă sură cetteă « querelle »,ă voiră lesă ouvragesă deă żillesă Philippe : 
Sujet, verbe, complément. Le moment grammatical de la littérature française 
1890-1940. Paris :ăżallimard,ăcoll.ă « Bibliothèqueădesă idées »,ă2ŃŃ2ăetăFlaubert 
savait-il écrire ? Une querelle grammaticale (1919-1921). Grenoble : Ellug, 
2004.  

14  Voir par exemple la chronique de Deschamps dans Librairie et Beaux Arts, le 15 
mai 1857 : http://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/madame_bovary/mb_desc.php.  

15  Louis de Robert :ă Żlaubertă écrivaită mal.ă La Rose rouge,ă n° ń6,ă ń4ă aoûtă ńřńř,ă
p. 241-242.  

16  Marcel Proust :ăÀăproposăduă« style »ădeăŻlaubert.ăLa Nouvelle Revue Française, 
n° 76, 1er janvier 1920, en ligne, http://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/proust.php. 

17  Jacques Boulenger : Flaubert et le style. Revue de la semaine,ăńřăetă26ăaoûtăńř2ń,ă
p. 280-302 et p. 449-466.  

18  Bernard Pottier : Théorie et analyse en linguistique. Paris : Hachette, 1987.  



 FLORENCE PELLEGRINI 61 

 PヴﾗHﾉXﾏWゲàゲデ┞ﾉｷゲデｷケ┌WゲàSWàﾉ;àデヴ;S┌Iデｷﾗﾐàぎà<àヮヴﾗヮﾗゲàSWàケ┌Wﾉケ┌Wゲàデヴ;S┌Iデｷﾗﾐゲàｷデ;ﾉｷWﾐﾐWゲà 
 de Bﾗ┌┗;ヴS Wデ PYI┌IｴWデ 

Un sentiment obscur mais vif nous anime tous, lecteurs, traducteurs, 
linguistiques : la conviction que, dans tous les cas, il y a une façonă
« droite »,ă « directe »,ă moinsă « travaillée »,ă deă direă leă monde,ă sesă
chosesăetăsesăévénements.ăUneăfaçonăplusăqueătoutesălesăautresădéliéeă
deăceluiăquiăyărecourt,ăplusă« objective »,ădonc19.  

Laăcontrainteăorthonymique,ăquiă renvoieăchacunădeănousăàă « la 
façonă deă direă laă plusă spontanéeă etă laă plusă usuelle20 »,ă seraită siă forteă
qu’elleăengageraită leă traducteurănonăpasăàăsuivreă leă texteăsourceădansă
sesă originalitésă etă sesă innovationsă stylistiquesă et/ouă narrativesă —  
a fortiori dansăsesăexpressionsă« fautives »ă—,ămaisăbienăàăprivilégieră
uneăversionăplusănormée,ăainsiăplusăadmissibleăduărécit. 

C’estă cetteă orthonymieă quiă expliqueraită deuxă desă « tendances 
déformantes21 »ădeălaătraduction,ăl’explicitationăetăl’amplification,ăquiă
semblentăreleverăd’unăsouciădeăclarificationădontălaămajeureăpartieădesă
traductions fait montre. Le transfert linguistique et culturel ne semble 
pasăpouvoirăéviterăuneăcertaineăformeădeă« vulgarisation » :ăconfrontéă
àălaăspécificitéăetăàălaăsingularitéăduătexte source, le traducteur — sous 
laă pressionă deă l’éditeur ? — seă faită médiateur,ă etă saă traduction,ă
explication, voire normalisation. 

Leă termeă deă transfertă impliqueă leă déplacementă matérielă d’ună objetă
dansă l’espace.ă […]ă C’estă laă miseă enă relationă deă deuxă systèmes 
autonomesăetăasymétriquesăqu’impliqueălaănotionădeătransfertăculturel.ă

                                                           
19  Jean-Claude Chevalier, Marie-France Delport : L’Horlogerie de saint Jérôme. 

Problèmes linguistiques de la traduction. Paris :ăL’Harmattan,ăńřř5.ăăp. 9.  
20  Jean-Claude Chevalier, Marie-France Delport : Jérômiades. Problèmes 

linguistiques de la traduction, II. Paris :ăL’Harmattan,ă2ŃńŃ,ăp. 5.  
21  Antoine Bermann, La Traduction et la Lettre ou L’Auberge du lointain. Paris : 

Seuil,ă coll.ă « Ordre philosophique »,ă ńřřř,ă p. 52. Explicitation et amplification 
(ouă« clarification »ăetă« allongement »ěăsontădeuxădesăcritèresădeă« déformation »ă
envisagésăparăBermană lorsădeă l’opérationădeă traduction.ăAntoineăBermană repèreă
d’autresă « tendancesă déformantes » :ă laă rationalisation,ă l’ennoblissementă etă laă
vulgarisation, l’appauvrissementă qualitatif,ă l’appauvrissementă quantitatif,ă
l’homogénéisation,ă laă destructionă desă rythmes,ă laă destructionă desă réseauxă
signifiants sous-jacents,ă laădestructionădesăsystématismesă textuels,ă laădestructionă
Ěouă l’exotisationěă desă réseauxă langagiers vernaculaires, la destruction des 
locutionsă etă idiotismes,ă l’effacementă desă superpositionsă deă langues.ă Toutesă sesă
tendancesăcontreviennentăàălaălittéralitéădeălaătraduction.ă 
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Lesăbesoinsă spécifiquesăduă systèmeăd’accueilă opèrentăuneă sélection : 
ilsă refoulentă desă idées,ă desă textesă etă desă objetsă quiă demeurentă
désormaisă dansă ună espaceă oùă ilsă restentă éventuellement disponibles 
pour de nouvelles conjonctures22.  

Laă « sélection »ă qu’évoquentă iciă Michelă źspagneă etă Michaelă
Werner est bien plus large que celle qui fait choisir au traducteur une 
formeă plutôtă qu’uneă autre :ă ilă s’agit,ă àă l’intérieură duă patrimoineă
culturelădeădépartădisponible,ăduăchoixăqu’opèreăleăsystèmeăd’accueil,ă
enăfonctionădeăconjoncturesăpolitiques,ăsociales,ăidéologiques.ăMaisăilă
meăsembleăqueă lesădeuxăphénomènesăsontăcomparables,ă lesăchoixăduă
traducteură étantă étroitementă liésă auă contexteă àă laă foisă d’éditionă etă deă
réceptionădeăsonătravail.ă 

C’estă ceă queă j’étudieraiă dansă cinqă traductionsă italiennesă deă
Bouvard et Pécuchet choisies parmi la douzaine existante, de la plus 
ancienneă deă Claudioă Deă Mohră Ěńř27ěă àă laă plusă récenteă deă źrnestoă
Ferrero (2001), en passant par des versions qui illustrent les grandes 
vaguesădeăretraductionădesăannéesă6ŃăetăřŃ23.  

Jeă voudraisă m’arrêteră sură laă transpositionă deă deuxă
caractéristiquesădeăl’écritureăflaubertienneăquiătrouvent,ădansăBouvard 
et Pécuchet24, leur expression la plus notable :ăd’uneăpart,ălaăpartitionă
alinéaire,ă quiă fragmenteă leă récită enă uneă multitudeă deă micro-

                                                           
22  Michel Espagne, Michael Werner : Transferts. Les relations interculturelles dans 

l’espace franco-allemand. Paris :ăÉditionsăRechercheăsurălesăCivilisations,ăńřŘŘ,ă
p. 5.  

23  Lesăcinqătraductionsăanalyséesăsontălesăsuivantes :  
 Gustave Flaubert : Bouvard et Pécuchet. trad. Cl. De Mohr. Milan : Alpes, 1927. 
 Gustave Flaubert : Bouvard et Pécuchet. trad. C. Sbarbaro e M. Rago. Turin : 

źinaudiăTascabili,ăńřř6,ăcoll.ă« I Millenni »,ăńř64. 
 Gustave Flaubert : Bouvard et Pécuchet. trad. B. Nacci. Milan :ăżarzanti,ăcoll.ă« I 

grandi libri »,ăńřřń. 
 Flaubert, G. : Bouvard et Pécuchet. trad. F. Rella. Milan :ă Żeltrinelli,ă coll.ă « I 

Classici »,ăńřřŘ. 
 Flaubert, G. : Bouvard et Pécuchet. trad. E. Ferrero. Milan :ăMondadori,ăcoll.ă« I 

Meridiani »,ă2ŃŃń.ă 
24  Gustave Flaubert : Bouvard et Pécuchet.ă Éd.ă S.ă Dord-Crouslé.ă Paris : 

Żlammarion,ăcoll.ă« Garnier-Flammarion »,ăńřřř,ă2Ńńń.ăToutesălesăréférencesădeă
pagesărenvoientăàăcetteăédition.ă 
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paragraphes25 ;ăd’autreăpart,ăleăchoixăetălaădispositionădesăconnecteurs,ă
conjonctionsă ouă adverbes,ă dontă Proust,ă déjà,ă avaită soulignéă
l’incongruité : 

les adverbes,ă locutionsă adverbiales,ă etc.ă sontă toujoursă placésă dansă
Żlaubertădeălaăfaçonăàălaăfoisălaăplusălaide,ălaăplusăinattendue,ălaăplusă
lourde,ă commeă poură maçonneră cesă phrasesă compactes,ă boucheră lesă
moindres interstices26.  

Leăpassageăétudiéăseăsitueăàălaătoute fin du chapitre II du roman, 
consacréă auxă expériencesă agricolesă etă afférentes : jardinage, 
météorologie,ăarboriculture,ăarchitectureădesăjardinsăetăenfinăéconomieă
domestique.ăBouvardă etă Pécuchet,ă auxă prisesă avecă lesă confitures,ă lesă
conserves et les liqueurs,ăseămettentăàărêveră« une crème,ă[coloréeăenă
rouge] qui doit enfoncer toutes les autres »ăĚp. 104). Ils la baptisent la 
« Bouvarine » :  

Une chose plus grave les occupait Ąă Tousă lesă élémentsă deă laă
« Bouvarine »ăétaientăenfinărassemblés. 
Ils les entassèrentădansălaăcucurbite,ăavecădeăl’alcool,ăallumèrentăleăfeuă
etăattendirent.ăCependant,ăPécuchetă tourmentéăpară laămésaventureăduă
malagaă prită dansă l’armoireă lesă boîtesă deă fer-blanc, fit sauter le 
couvercleă deă laă première,ă puisă deă laă seconde,ă deă laă troisième. Il les 
rejetait avec fureur, et appela Bouvard. 
Bouvardă fermaă leă robinetă duă serpentină poură seă précipiteră veră lesă
conserves.ă Laă désillusionă fută complète.ă Lesă tranchesă deă veauă
ressemblaientăàădesăsemellesăbouillies.ăUnăliquideăfangeuxăremplaçaită
le homard. On ne reconnaissait plus la matelote. Des champignons 
avaientăpousséăsurăleăpotageă— etăuneă intolérableăodeurăempestaită leă
laboratoire. 
Toutăàăcoup,ăavecăunăbruităd’obus,ăl’alambicăéclataăenăvingtămorceaux,ă
quiă bondirentă jusqu’auă plafond,ă crevantă lesă marmites, aplatissant les 
écumoires,ăfracassantălesăverres ;ăleăcharbonăs’éparpilla,ăleăfourneauăfută
démoliă— et le lendemain, Germaine retrouva une spatule dans la cour. 

                                                           
25  CetteăcaractéristiqueăaăétéăcommentéeăenăparticulierăparăMichelăSandrasăàăproposă

de L’Éducation sentimentale :ăLeăblanc,ă l’alinéa.ăCommunications, n° 19, 1972, 
p. 105-114. 

26  Marcel Proust : op. cit., http://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/proust.php.  



64 FLORENCE PELLEGRINI 

 PヴﾗHﾉXﾏWゲàゲデ┞ﾉｷゲデｷケ┌WゲàSWàﾉ;àデヴ;S┌Iデｷﾗﾐàぎà<àヮヴﾗヮﾗゲàSWàケ┌Wﾉケ┌Wゲàデヴ;S┌Iデｷﾗﾐゲàｷデ;ﾉｷWﾐﾐWゲà 
 de Bﾗ┌┗;ヴS Wデ PYI┌IｴWデ 

Laă forceă deă laă vapeură avaită rompuă l’instrument,ă d’autantă queă laă
cucurbite se trouvait boulonnéeăauăchapiteau.ăĚp. 105-106) 

Des cinq paragraphes du texte source, seules les trois traductions 
lesăplusă récentesă reprennentă laădisposition.ă Laă traductionădeăDeăMohră
est la plus radicale : deux paragraphes seulement, dont le premier 
rassemble les troisăpremiersăduătexteăsource,ăalorsăqueăleă« toutăàăcoup »ă
/ă« a un tratto »ăintroduităunăsautăalinéaire.ăUnămotădeăcommentaireăsură
la locution introductive :ă « toută àă coup »ă indiqueă àă laă foisă leă caractèreă
inopinéă deă l’événementă etă saă rapidité ;ă l’expression choisie en italien  
« a un tratto »,ă siă elleă restitueă l’idéeă deă célérité,ă neă traduită queă trèsă
imparfaitementăsonăcaractèreăsoudain27. Aucune des autres traductions 
neăchoisită« a un tratto »,ăinsistantădavantageăsurăl’effetădeăsurpriseăqueă
surălaăbrièveté :ăNacciăetăŻerreroăoptentăpoură« all’improvviso » ; Rella 
choisită « improvvisamente ».ă Maisă leă choixă deă traductionă leă plusă
déconcertantăestăsansădouteăceluiădeăSbarbaroăetăRago :  

Erano lì tramortiti dalla scoperta, quando, col fragore d’una 
cannonata, l’alambicco andò in mille pezzi che schizzarono fin sul 
soffitto; fracassando le marmitte, spiaccicando le schiumarole, 
frantumando i vetri. I tizzoni si sparpagliarono, il fornello rovinò. Ed 
una spatola, la Germana la ripescò all’indomani nel cortile. La forza 
del vapore aveva fatto schiattare la storta, tanto più che si trovava in 
quel momento innestata al condensatore. (Sbarbaro, Rago, p. 46-47) 

Je ne commenterai pas plus avant la transformation 
hyperboliqueădesă « vingt morceaux »ădeă l’alambică enă « mille »,ăniă laă
traduction italienne du nom de la servante28,ăalorsămêmeăqueă leănomă
desă protagonistesă estă laisséă enă français.ă Jeă noteraiă enă revancheă
plusieursăphénomènes :ă toutăd’abordă laă condensationă— que propose 
égalementă laă traductionădeăDeăMohră— des deux paragraphes finaux 
enăunăseul.ăLaădispositionăduătexteăsourceăquiăsépareăetămetăenăreliefă
parăl’alinéaăleădécrochageăénonciatifădeăl’explicationăn’estăpasărestitué,ă
récitădeăl’explosionăetăconclusionăseătrouvantăemportésădansăleămêmeă

                                                           
27  Laă locutionăcomplèteă tutt’ad un tratto estăd’ailleursădavantageăunăéquivalentădeă

tout d’un coup que de tout à coup. 
28  Lesătraductionsăplusărécentesălaissentălesănomsăpropresăenălangueăoriginale.ă 
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mouvementă énonciatif.ă Quant au connecteur inaugural, il a tout 
bonnementădisparu,ădansăuneătransformationăsyntaxiqueăconsidérable : 
deă laă principaleă « l’alambică éclataă enă vingtămorceaux »ă suivieă d’uneă
relativeăadjectiveăetădeătroisăparticipesăprésents,ăSbarbaroăetăRagoăfontă
une circonstancielleă « quando l’alambicco andò in mille pezzi ».ă Laă
relativeă estă bienă présenteă maisă lesă participes,ă enă revanche,ă sontă
déportésădansăuneăpropositionă indépendanteă aprèsă laăpauseăduăpoint-
virgule.ăÀă laăbrutalitéă intempestiveădeă l’explosion,ăSbarbaro et Rago 
préfèrentă uneă liaisonă rassurante : ils ajoutent une principale 
introductiveă « Erano li tramortiti dalla scoperta »ă [« Ilsă restaientă là,ă
assommésă pară cetteă découverte »]ă quiă associeă déconvenueă desă
conservesă etă échecădeă l’alambicădansăuneămêmeă logique explicite de 
surpriseăetădeăstupéfaction.ă 

Un dernier mot sur la ponctuation de page : la langue italienne 
autoriseăuneăpériodeăbienăplusă longueăqueă laăpériodeă françaiseă etă lesă
retoursă àă laă ligneă yă sont,ă enă règleă générale,ă bienă moinsă fréquents.ă
J’avanceraiă l’idéeă queă lesă traductionsă lesă plusă anciennes,ă cellesă Deă
Mohrăetă deăSbarbaroăetăRago,ăontăprivilégiéă laă cadenceădeă laă langueă
cibleă alorsă queă lesă traductionsă desă annéesă ńřřŃ-2000, qui ont pu 
bénéficierădesăapportsădesăétudesăflaubertiennesăcommeădeăl’essorădesă
réflexionsă traductologiques,ă ontă réviséă ceă choix.ă Leă phénomèneă estă
identique pour la ponctuation de phrase : au code typographique en 
liaison avec une conception grammaticale de la ponctuation que fixe, 
au cours du XIXe siècle,ăl’essorădeăl’imprimé,ăŻlaubertăprivilégieăuneă
ponctuationăprosodique,ăquiăaccordeă touteă saăplaceăauăsouffleăetă àă laă
diction.ă źnă témoigneă l’usageă récurrentă deă ceă tiretă deă fină deă phrase,ă
particulièrementă atypique,ă queă leă passageă présenteă deuxă fois,ă en 
clausule de paragraphe :ă « — etă uneă intolérableă odeură empestaită leă
laboratoire. »ă Ěp. 105) ;ă « — et le lendemain, Germaine retrouva une 
spatule dans la cour. »ă Ěp. 105-ńŃ6ě.ă Laă sorteă d’hyperbateă
qu’introduisentă àă laă foisă laă conjonctionă « et »ă etă leă tiret permet une 
miseăenăreliefăduădernierăsegmentăgrâceăàăceăqueăÉricăBordasănommeă
uneă « relance rythmique29 ».ă Commeă poură laă partitionă alinéaire,ă lesă
deuxătraductionsălesăplusăanciennesăneăpeuventăseărésoudreăàărestitueră

                                                           
29  ÉricăBordas : Et la conjonction resta tensive. Sur le et de relance rythmique. Le 

français moderne. Revue de linguistique française. 73ème année,ă n° 1, 2005,  
p. 23-36.  
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cetteă syntaxeă peuă académique : toutes deuxă choisissentă d’élimineră leă
tiret — qu’ellesă réservent,ă deă façonă attendue,ă àă l’introductionă duă
discoursă rapportéăauăstyleădirectă— et, si Sbararo et Rago rendent la 
pauseă rythmiqueă pară leă point,ă rienă deă telă cheză Deă Mohră oùă laă
conjonctionă « e »ă referme,ă deă manièreă trèsă conventionnelle,ă uneă
énumérationăauărythmeăternaire.ă 

A un tratto, con il fragore di una cannonata, l’alambicco scoppiò in 
venti pezzi che saltaron sino al soffitto, crivellando le marmitte, 
schiacciando le schiumarole, fracassando i bicchieri; il carbone si 
sparpagliò, il fornello andò in rovina e, all’indomani, la Germana 
trovò nel cortile una spatola. (De Mohr, p. 74) 

Lesă transformationsă duă texteă sourceă dansă l’introductionă deă
l’épisodeăneăsontăpasămoinsătroublantes :  

 
1-  Ma una cosa ben più importante teneva occupati i due amici! 

Tutti gli ingredienti per la « Bouvardina » erano ormai pronti. 
(De Mohr, p. 74) 

2-  Per fortuna, avevano altro cui pensare, di ben più importante! 
Ormai tutti gli ingredienti erano pronti per iniziare la 
fabbricazione della Buvarina (Sbarbarro, Rago, p. 46) 

3-  Ma c’erano cose ben più gravi a cui pensare! Tutto ciò che 
serviva per la « Bouvarine » era pronto. (Nacci, p. 52) 

4-  Ma una cosa ben più grave li occupava! Avevano riunito 
finalmente tutti gli elementi della « Bouvarine ». (Rella, p. 75) 

5-  Avevano qualcosa di più serio cui pensare! Tutti gli ingredienti 
della « Bouvarine » erano finalmente pronti. (Ferrero, p. 993) 

 
Quatre proposent en vedette une conjonction absente de 

l’original :ăonăvoităbienăcommentă l’organisationăparatactiqueăduătexteă
flaubertienă peută poseră problèmeă auă traducteură et,ă plusă généralement,ă
au lecteur, dans une conception chrono-logiqueă duă récit.ă 
Àăl’orthonymieăvientăs’adjoindre uneăformeăd’orthodoxieănarrative,ălaă
prégnanceă desă représentationsă génériquesă infléchissantă sensiblementă
lesă traductionsă dansă leă sensă d’uneă explicitationă plusă netteă desă
enchaînementsă narratifs.ă Deă fait,ă seuleă laă traductionă 4ă proposeă
simplementă l’ajoută duă connecteură « ma »,ă redoublantă ainsiă laă
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conjonctionăenăregardăduăparagrapheăprécédent.ăLesătraductionsăńăetă3ă
préfèrentă déplaceră leă connecteură quiă glisseă duă débută duă paragrapheă
précédentă auă débută deă l’épisodeă deă laă « cucurbite »,ă dansă uneă
démarcationăplusănetteăduăchangementădeăséquenceănarrative.ă 

Dansă leă passageă quiă précède,ă Bouvardă etă Pécuchetă fontă goûteră
leură « malaga »ă àă sonă fermieră etă àă saă femme,ă « moinsăparăgénérositéă
queădansăl’espoirăd’enăobtenirădesăéloges. »ăĚp. 105) 

Mais le laboureur dit en rechignant : — « C’estă commeă duă siropă deă
réglisse »,ă etă saă femmeă « poură seă faireă passeră leă goût »ă imploraă ună
verreăd’eau-de-vie. Une chose plus grave les occupait ! (p. 105) 

Leă « mais »ă argumentatif30 enă ouvertureă permetă d’inverseră
l’orientationă argumentativeă duă paragrapheă précédentă quiă évoqueă laă
quêteă d’éloges,ă anticipantă ainsiă l’échecă àă venir.ă Lesă traductionsă
italiennes appellent deux commentaires :ă d’uneă part,ă leă choixă deă
« ma »,ă dansă ună calqueă duă françaisă dontă onă peută questionneră laă
pertinence.ăIlămeăsembleăenăeffetăqueălesătraductionsăauraientăgagnéăàă
proposerăiciă« però »,ăl’italienă— commeăl’espagnolăouăl’allemandă— 
disposant de deux mots distincts pour rendre deux valeurs, adversative 
ou argumentative,ăduăseulăconnecteură françaisă« mais ».ăD’autreăpart,ă
leă déplacementă Ěń,ă 3ěă ouă leă redoublementă Ě4ěă duă connecteur : quelle 
queă soită l’optionă retenue,ă ilă s’agită deă clarifieră laă concaténationă desă
épisodes,ă transformantă ainsiă l’ouvertureă abrupteă etă ambiguëă duă texteă
source en discours indirect libre — « Une chose plus grave les 
occupait ! »ă— enăcharnièreăassuméeăparăleănarrateur.ăDuăcoup,ăc’estă
ună nouveauă renversementă d’orientationă argumentative,ă bienă plusă netă
queă dansă leă texteă source,ă queă l’onă escompte : aprèsă leă ratageă duă
malaga,ă peuă appréciéă pară lesă épouxă żouy,ă tousă espoirsă deă laă
« Bouvarine »ăsontăpermis.ăCetteă inversionăestă encoreă renforcéeădansă
la traduction de Sbarbaro et Rago (2), tant dans le choix de la locution 
conjonctive « per fortuna »ă /ă « heureusement »,ă « par chance »,ă queă
dans la transformation syntaxique :ă « Per fortuna, avevano altro cui 
pensare, di ben più importante ! » / « Heureusement, ils avaient autre 
choseă enă tête,ă deă bienă plusă important ! ».ă Onă mesureă aisémentă laă

                                                           
30  Jeămeăréfèreăiciăauxăanalysesăd’OswaldăDucrot : Les mots du discours. Paris : Les 

ÉditionsădeăMinuit,ăcoll.ă« Propositions »,ăńřŘŃ.ă 
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distance stylistique,ă et,ă corrélativement,ă sémantique,ă entreă cetteă
retraduction et le texte source.  

Mesădernièresăremarquesăporterontăsurăl’adverbeă« enfin »,ădontă
laădoubleăvaleură temporelleăetăénonciativeăneăpeutăêtreămaintenueăenă
italien, qui dispose de deux adverbes différentsă« infine »ătemporelăetă
« finalmente »ă énonciatif.ă Nacciă Ě3ěă contourneă l’obstacleă enă
supprimantă l’adverbe.ă Lesă deuxă traductionsă lesă plusă récentesă Ě4,ă 5ěă
choisissentă laă valeură énonciativeă alorsă queă lesă deuxă plusă anciennesă
optent en faveur de la valeură temporelle,ă « ormai »ă pouvantă seă lireă
commeăl’équivalentădeă« infine »ăenăcontexteăpassé.ă 

On voit bien comment la contrainte orthonymique influe 
notablementă sură leă travailă duă traducteură quiă peineă àă seă détacheră desă
formes les plus attendues, au risque de ne transmettre que peu de 
choses,ăvoireărien,ăduă« style »ădeăl’original.ă 

Ilăyăaădixăans,ăparaissaităauxăéditionsăpalermitainesăDuepuntiăuneă
traduction italienne de À vau-l’eau,ă deă Huysmans.ă Jeă m’étaisă alorsă
entretenueăavecăMarcoăDotti,ăl’interrogeantăsur ses choix de traduction 
etăenăparticulierăsurălesătransformationsăqu’ilăfaisaităsubirăàălaăsyntaxeăsiă
précieuseăetăalambiquéeădeăHuysmansăoùălesăsubordonnéesăenchâsséesă
leădisputentăàălaăpériodeăinterminable.ăLeăpartiăprisădeăDottiăavaităétéădeă
trancherădansăleăvif,ăfragmentantăenăuneăsérieădeăphrasesănettementăplusă
brèvesălesăphrasesăétiréesădeăl’original.ăDéconcertée,ăjeăm’étaisăétonnéeă
deă cetteă proposition,ă siă diamétralementă opposéeă auă « style »ă duă texteă
source.ăLaăréponseădeăDotti,ăquiăaăl’époqueăne m’avaităpasăconvaincueă
etă qui,ă jeă doisă leă dire,ă neă meă convaincă toujoursă pas,ă avaită étéă laă
suivante :ă dansă laămesureă oùă laă syntaxeă italienneă admetă généralementă
uneă périodeă plusă ampleă queă laă syntaxeă françaiseă etă n’hésiteă pasă àă
allonger phrases et paragraphes en multipliant les points-virgulesălàăoùă
leă françaisă mettraită ună point,ă leă choixă deă tronqueră lesă phrasesă deă
Huysmansădansălaăversionăitalienneăétaitădestinéăàăproduireăsurăleălecteură
italienă ună effetă d’étrangetéă duămêmeă typeă queă celuiă provoquéă pară laă
phraseăinterminableăduătexteăoriginalăsură leă lecteurăfrançais.ăJeăneăsuisă
pasăcertaineăqueăleăprocédéăadoptéăaităétéăjudicieux,ăefficace.ăMaisăjeăneă
peux que louer la tentative de Dotti de restituer quelque chose de la 
singularitéăformelleăduătexteăsource,ăde sonăécartăenăregardădesărèglesădeă
la langue commune.  

Toutes les traductions de Bouvard et Pécuchet neă bénéficientă
pasă d’uneă telleă tentative : les plus anciennes en particulier se 
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cantonnentă frileusementă derrièreă règlesă grammaticalesă etă codesă
romanesques etăoblitèrentăconsidérablementă leă travailădeăŻlaubert,ăneă
retenantă auă finală queă laă fableă ouă guèreă plusă d’ună récită dontă ceă n’estă
certainementă pasă l’aspectă leă plusă palpitant.ă Onă mesureă laă distanceă
entreălaătraductionădeăDeăMohrăauădébutăduăXXe et celle proposéeăpară
Żerrero,ăàălaăcharnièreăduăXXIe,ăetăquiăaăpuăs’appuyerăàălaăfoisăsurălesă
étudesă flaubertiennesă deă laă périodeă narrato-structuraliste et sur le 
développementă desă étudesă stylistiquesă etă génétiques31. Sans doute le 
contexte de publication a-t-ilă évoluéă et le public cible est-il mieux 
évalué,ăleălectoratădeălaăcollectionă« I Meridiani »ă— équivalentăitalienă
deă laă « Bibliothèqueă deă laă Pléiade »ă — étantă essentiellementă
universitaire.ă Lesă propositionsă deă Żerrero,ă poură imparfaitesă qu’ellesă
soient, peuvent ainsiă s’autoriseră plusă d’audaceă queă cellesă deă sesă
prédécesseurs.ă « La parole humaine »,ădisaită leănarrateurădeăMadame 
Bovary,ă« estăcommeăunăchaudronăfêléăoùănousăbattonsădesămélodiesăàă
faireă danseră lesă ours,ă quandăonă voudraită attendriră lesă étoiles. »ă Ilă estă
bienă certaină que,ă àă moinsă deă cetteă ambitionă etă deă cetteă audace,ă onă
n’attendraăpersonne,ăpasămêmeălesăours.ă 
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El teatro de Tirso de Molina y sus 

traducciones al checo y eslovaco1 
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(Bratislava) 

THE THEATRE OF TIRSO DE MOLINA AND ITS 
TRANSLATIONS INTO CZECH AND SLOVAK 
This present study deals with the Czech and Slovak translations of one 
of the most important playwrights of the Golden Age: Tirso de 
Molina. In addition to presenting the works in both languages and 
mentioning the translators who allowed the reception of Tirso誇s work, 
we will try to explain the historical context in which they emerged and 
the reasons why these plays were translated. 

KEYWORDS: Tirso de Molina, Spanish Golden Age theatre, literary 
translation, literary reception 

PALABRAS CLAVE: Tirso de Molina, teatro del Siglo de Oro, 
traducciónăliteraria,ărecepciónăliteraria 

EL AUTOR Y SU OBRA 

AunqueăżabrielăTéllez,ămásăconocidoăporăsuăseudónimoăTirsoădeă
Molina,ă esă unoă deă losă dramaturgosămásă importantesă delă sigloă deăOroă
                                                           
1  Este trabajo se inserta en el marco del proyecto Biele miesta v slovenskom 

preklade španielskeho divadla Zlatého veku (VEGA UK-1/0780/16). 
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español,ă juntoă conă Lopeă deăVegaă yăCalderónă deă laăBarca2, deseamos 
presentar una breveă semblanzaă delă autor.ă Tirsoă nacióă enă Madridă enă
15793 eăingresóăenăelăconventoădeălaăMercedădeăsuăciudadănatalăenăń6ŃŃ.ă
Suăvidaăenăaquellaăépocaă transcurreăporădiversasăprovinciasă españolasă
comoăżuadalajara,ă Toledo,ă Teruel,ă ademásă deă estanciasă enăżalicia y 
Portugal.ăźnăń6ń6ăviajaăaălaăislaădeăSantoăDomingoăenămisiónăpastoralăyă
permaneceă allíă dosă escasosă años.ă Aă suă regresoă seă instalaă enăMadrid,ă
dondeă seă enfrentaă aă laă censuraă deă laă Juntaă deă Reformaciónă queă
considera algunas de sus obras demasiado profanas para ser escritas por 
un monje. Se traslada a Sevilla y posteriormente a Trujillo, donde es 
nombradoăcomendadorădelăconventoădeălosămercedarios.ăContinúaăconă
suăactividadăliterariaăhastaăń637,ăañoăenăqueădejaădeăescribirăcomediasă
para dedicarse a redactar la Historia general de la Orden de la Merced. 
En 1645 obtiene el cargo de prior del convento de Soria, donde fallece 
tresăañosămásătarde. 

Las principales comedias de Tirso se editaron en cinco partes 
entre 1627 y 16394.ăAunqueăelăescritorămadrileñoăafirmaăhaber escrito 
másă deă trescientasă comediasă enă Los cigarrales de Toledo, solo se 
conservanăunasăcincuentaăobras,ăalgunasădeăellasădeăautoríaădudosa.ăSuă
teatroă abarcaă diversosă temas.ă Poră ună lado,ă estaríană lasă comediasă
religiosasăsobreă temasăbíblicosăĚLa mejor espigadera, La venganza de 
Tamar, La vida de Herodes), sobre vidas de santos (La santa Juana, 
Los lagos de san Vicente, La elección por la virtud, La ninfa del cielo, 
La dama del olivar) y sobre leyendas y tradiciones devotas (El 
condenado por desconfiado, El caballero de Gracia). Por otro lado, 
estaríană lasă comediasă históricasă basadasă enă crónicasă yă leyendasă
españolasăĚEl cobarde más valiente, La reina de los reyes, La prudencia 
en la mujer, Próspera fortuna de don Álvaro de Luna, Las Quinas de 
Portugal, la trilogíaădeălosăPizarroě.ăUnătercerăgrupo,ăelămásădestacable,ă
loă formaríană susă comediasă deă costumbresă aă lasă queă pertenecenă lasă deă
intriga y enredo (Don Gil de las calzas verdes, El amor médico, Desde 
Toledo a Madrid, Por el sótano y el tornoě,ă lasădeăcarácter (Marta la 
                                                           
2  SegúnăAlborgăĚńř7Ń:ă4Ń2ěăestosă tresăescritoresă formanălaă“tríadaădeăcumbresădeă
nuestraădramáticaăáurea”.ă 

3  AlborgăĚńř7Ńěăseădecantaăporăń5Ř4,ăaunqueălaămayoríaădeălosăestudiososăprefiereă
1579 (Arellano, 2012). 

4  Primera parte (Sevilla, 1627); Segunda parte (Madrid, 1635); Tercera parte 
(Tortosa, 1634); Cuarta parte (Madrid, 1635), y Quinta parte (Madrid, 1636). 
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piadosa) y las villanescas (La villana de Vallecas, La gallega Mari 
Hernándezě.ă Ademásă deă estosă géneros,ă Tirsoă cultivóă tambiénă elă autoă
sacramental (El colmenero divino, Los hermanos parecidos, No le 
arriendo la ganancia). Sin embargo, su obra cumbre, El burlador de 
Sevilla y convidado de piedra, no se encuadra en ninguna de estas tres 
categorías.ăźnăestaăelăescritorămercedarioăcreaăelămitoădeădonăJuan,ăqueă
influiráămásătardeăenălaăliteraturaăuniversal.ăPorăúltimo,ăLos cigarrales 
de Toledo y Deleitar aprovechando sonă dosă obrasă misceláneas;ă laă
primera contiene tres comedias, poemas y novelas cortesanas; mientras 
que la segunda incluye relatos piadosos y autos sacramentales. Respecto 
aă laă autoríaă deă losă entremesesă contenidosă enă laă segundaă parteă de sus 
obras existen serias dudas (TORRES, 1979). 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA TRADUCCIÓN 

źsăevidenteăqueălaămayorăcontribuciónădeăTirsoădeăMolinaăaălaă
literaturaă universală esă laă creaciónă deă laă figuraă deă donă Juan.ă Suă
influencia se extiende al campo de la música,ălaăpintura,ăelăcineăyăotrasă
artes.ăSiănosăcentramosăenăelăámbitoă literarioăpodemosăhablarădeădosă
recepciones: la que origina obras inspiradas en el personaje de Tirso y 
laă queă seă reflejaă enă laă traducciónă yă loă queă estaă conlleva.ă Comoă esă
lógico,ă noă estánă desligadasă unaă deă laă otra,ă sinoă másă bienă todoă loă
contrario,ăpuesăenămuchosăcasosăseăretroalimentan.ăCentraremosăaquíă
nuestraăatenciónăenălaăsegunda. 

Siă paraă entenderă cualquieră recepciónă literariaă deă laă obraă deă ună
autor vertida a una lengua extranjera es imprescindible conocer el 
contextoăhistóricoăenăelăqueăseăproduce,ălaănecesidadădeăexaminarăesteă
tema en el caso de las lenguas checa y eslovaca es, a nuestro parecer, 
todavíaămayor. Porăunălado,ălaăsituaciónăpolíticaăresultaăcomplejaăyăenă
relaciónă conă estaă quedană aúnă muchosă aspectosă socioculturalesă queă
estudiar.ă Poră otroă lado,ă laă mezclaă deă idiomasă tană disparesă Ěalemán,ă
checo,ă húngaro,ă eslovacoěă yă susă mutuosă nexosă obligaă aă queă losă
investigadores dominen varias lenguas –ademásă delă español– para 
poder llevarăaăcaboăestudiosăqueăreflejenălaăsituaciónărealăyăenfoquenă
el tema desde diferentes perspectivas5. Este dominio de varias lenguas 
                                                           
5  Porăperspectivaăentendemosăaquíă“laăperspectivaănacional”,ăesădecir,ăelămodoăenă
queăcadaănaciónătiene su manera de contar la historia. 
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seădaăconăpocaăfrecuencia,ădeăahíăqueă losăestudiosăexistentesăaăvecesă
carezcană deă información,ă incurrană enă erroresă oă requieran serios 
matices.ă Paraă evitară visionesă unilaterales,ă seríaă ideală formară equiposă
políglotas6 deăinvestigación.ăNoăobstante,ălaăausenciaădeătalesăequiposă
haceăqueălaăcomunidadăcientíficaăhispanohablanteădesconozca,ăoăsoloă
tenga una idea parcial de algunas obras7 e ignore la realidad de la 
recepciónă deă laă literaturaă españolaă eă hispanoamericanaă enă otrasă
lenguas.ăźnăesteăsentido,ăelăpresenteătrabajoădeseaăaportarăunăpequeñoă
grano de arena. 

Debeăconsiderarseăademásăunătercerăfactorăyăesăqueădesdeăhaceă
aproximadamenteătresădecenios,ă laătraductologíaăseăhaăindependizadoă
deălaăfilología,ăaunqueă–comoăesălógico– no se pueden cortar todos los 
vínculos,ăpuesăesămásăloăqueălesăuneăqueăloăqueălesăsepara.ăLaăfilologíaă
Ěnosăreferimosăaălaăfilologíaăhispánicaěăseăhaădesentendido del tema de 
laă recepciónă cuandoă estabaă relacionadoă conă laă traducción.ă Deă esteă
modo, ambas disciplinas en lugar de estrechar lazos han recorrido 
caminos paralelos y han intercomunicado poco. Las cuestiones de 
historiaă deă laă traducciónă seă venă desdeă laă filologíaă hispánicaă comoă
ajenas,ăpuesăsuăobjetoăprimarioădeăestudioăesăelăespañol. 

Respectoă ală contextoă histórico,ă noă pretendemosă presentară ună
análisisăexhaustivo,ăpuesăsobrepasaăelăpropósitoădeăestasăpáginas,ăperoă
síă ofreceră unasă pinceladasă sobreă aquellos puntos que consideramos 
cruciales. Aunque tanto Bohemia como Moravia (territorios de lengua 
checa) comparten con Eslovaquia el haber estado sometidos al 
Imperio de los Habsburgo desde el siglo XVI, sin embargo, existen 
diferencias que nos llevan a tratar estosăpaísesăporăseparado. 

źlă procesoă deă emancipaciónă deă laă lenguaă checaă comienzaă aă
finalesădelăsigloăXVIIIăyăabarcaătodoăelăsigloăXIX.ăźlăalemánăseăhabíaă

                                                           
6   Aprovechoăparaăremitirăaăunăproyectoădeăinvestigaciónădelăqueăformoăparte,ăbajoălaă
direcciónădeălaăprofesoraăAnaăMaríaăŻreireăLópezăĚLaăliteraturaăespañolaăenăźuropaă
1850-ńřń4ěăĚhttp://lee.linhd.es/ě,ăqueăreúneăaăinvestigadoresădeădiversosăpaíses. 

7  Basteă mencionară comoă ejemploă prototípico,ă laă traducciónă delă Quijote a 
numerosasă lenguasă Ěfrancés,ă italiano,ă inglés,ă alemán,ă eslovaco,ă etc.ě.ă Sină
embargo, faltan estudios que nos den conocer las traducciones de Lope de Vega, 
MateoăAlemán,ăAlarcónăoăźchegarayăaăotrosăidiomas.ăźsăllamativaălaăgranălagunaă
que existe en este campo y los escasos estudios que hay, casi todos ellos 
insertadosă aă vecesă enă publicacionesă deă difícilă accesoă oă queă seă descubrenă poră
casualidad. 
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impuesto como lengua en Bohemia y Moravia, desde que esas tierras 
pasaron a formar parte del Imperio austriaco.ăDuranteălaăhegemoníaădeă
losă Habsburgoă laă lenguaă germánicaă dominóă todosă losă ámbitos,ă
relegando el checo a la oralidad. En el siglo XVIII, intelectuales como 
Dobrovský,ăPalackýăyăJungmann,ăconocidosăcomoăpadresădeălaăpatria,ă
contribuyeron con sus obrasăaălaăcodificaciónăyănormativizaciónădeălaă
lengua.ăSeătratabaădeăpublicarănoăsoloădiccionariosăyăgramáticasăsinoă
deă creară tambiénă terminologíaă científica,ă deă encontrară expresionesă yă
palabras que diesen forma a los diferentes saberes y disciplinas y de 
escribiră laă historiaă deă laă nación.ă źnă elă sigloăXIXă losă autoresă checosă
plasmaronăenăobrasădeăteatro,ăenănovelas,ărelatosăbrevesăyăpoesíaăqueă
elă checoă eraă unaă lenguaă literariaă tană idóneaă comoă cualquieră otraă
europea.ă Juntoă aă estoă seă desarrollóă unaă titánicaă laboră traductológicaă
que demostraba que Dante, Moliere, Shakespeare, Cervantes, etc. 
podíanăserăvertidosăalăcheco.ăLaăcantidadădeătraduccionesărealizadasăenă
esaă épocaă delă francés,ă inglés,ă italiano,ă alemánă oă españolă esă
sorprendente, sobre todo si se consideraăqueăseădebenăañadirăelăsueco,ă
danés,ănoruego,ăhúngaroăyăruso.ă 

źsteă resurgiră deă laă lenguaă checaă recibióă elă impulsoă deă lasă
revolucionesăliberalesădeăńŘ4Řăenăźuropa,ăalăqueăademásăseăsumabaăelă
nacimientoădelămovimientoăpaneslavista,ăqueăpromovíaălaăuniónăentre 
losăpueblosăeslavosăyăelă fomentoădeăunaăconcienciaciónă lingüísticaăyă
cultural.ăSiăbien,ălaăRevoluciónădelă4Řăfueăsofocada,ătambiénăesăciertoă
que muchos de los requerimientos fueron aceptados por exigencia de 
los tiempos y la paz del reino. Entre los logros se cuenta una mayor 
libertadădeăexpresiónăenălaăprensa,ăelăreconocimientoăĚlimitadoěădeălaă
lengua checa, que en 1880 pasa a ser lengua administrativa junto con 
elăalemán,ăyăelădesdoblamientoădeă laăUniversidadădeăPragaăenăńŘŘń-
1882. La industrializaciónădelă territorioăbohémico,ă laă inmigraciónădeă
manoădeăobraăaălasăciudadesăyăelăfortalecimientoădeălaăburguesíaăchecaă
hizoă queă enă Pragaă yă otrasă ciudades,ă dondeă elă alemánă habíaă
desempeñadoăunăpapelăpredominante,ăseăcomenzasenăaăformarănúcleosă
eslavos importantesăyăprontoăalcanzasenălaămayoríaăpoblacional.ăPeroă
aúnă faltabaă muchoă caminoă poră recorrer,ă puesă laă igualdadă deă
condicionesă frenteă ală alemánă soloă seă conseguiríaă conă elă fină deă laă
monarquíaădeălosăHabsburgo.ăźnăńřńŘăconălaăcaídaădelăImperioăaustro-
húngaroăseădeclaraăconstituidaălaăRepúblicaăChecoslovaca.ăComienzaă
unănuevoăperiodoăenăelăqueăelăchecoăseráăelevadoăaălenguaăoficialădelă
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estado en los territorios de Bohemia, Moravia y Silesia, y el eslovaco 
a lengua administrativa en Eslovaquia. Durante la primera Repúblicaă
checoslovaca (1918-ńř3Řě,ăcomoăveremosămásăadelante,ă seăvertieronă
al checo dos obras de Tirso de Molina. El resto pertenece al periodo 
de la Tercera8 Repúblicaă checoslovacaă Ěńř45-1960) y a su 
continuaciónă comoă Repúblicaă Socialistaă checoslovacaă Ě1960-1989). 
Despuésă deă laă Segundaă żuerraă Mundială yă conă laă llegadaă delă
comunismoă comienzaă laă nacionalizaciónă Ěoă estatalizacióněă deă todoă
tipo de iniciativas privadas (empresas, agencias, etc.). De la mano de 
laă centralizaciónă yă controlă llegaă también,ă comoă era de esperar, la 
censura.ăPorăloăqueăseărefiereăală teatro,ăenălosăañosăcincuentaăseăcreaă
unaă agenciaă única,ă controladaă poră elă gobierno,ă laă Českéă divadelníă
a literárníă jednatelství (Agencia checa de teatro y literatura), que a 
partir de 1956 pasa a denominarse DILIA (LITA en Bratislava), y en 
laăqueăapareceránăalgunasădeălasăobrasădeăTirso,ăpuesăcontabaăconăună
departamentoăespecialăllamadoă“redacciónădeăteatro”. 

Laă situaciónă deă laă lenguaă eslovacaă difiereă deă laă checa.ă Comoă
sabemos, el despertar de la literaturaă eslovacaă esă tardíoă yă estoă seă
explicaă poră razonesă histórico-políticas.ă Siă hastaă elă sigloă XVIIă laă
creaciónă teatrală“estabaăcircunscritaăaă losăcentrosădeăeducación,ă tantoă
católicosă comoă protestantes,ă yă seă centrabaă enă dramasă bíblicosă eă
históricos,ă enă latínă oă checo,ă segúnă elă credoă delă autoră yă delă públicoă
destinatario”ă ĚRźSUTÍKOVÁ/ALVARADO, 1997: 422), la lengua 
literaria hasta finales del siglo XVIII no pasaba de ser un checo 
eslovaquizadoă enă elă queă seă producíaă principalmenteă literaturaă
religiosa. Ademásălasăobrasăseăconservabanătanăsoloămanuscritas,ăentreă
otrasă razonesă porqueă laă políticaă centralistaă deă Joséă II,ă exponenteă delă
absolutismoă ilustrado,ă oprimíaă lasă diversasă expresionesă culturalesă deă
lasănacionesădominadasăporălaămonarquíaădeălosăHabsburgo.ăA esto se 
añadeă queăźslovaquiaă estabaă integradaă enă elăReinoă deăHungría,ă queă
igualmenteă reprimíaă otrasă lenguasă deă expresiónă queă noă fuerană laă 
 

                                                           
8   La SegundaăRepúblicaăĚńř3Ř-1939) ocupa un periodo de tiempo muy breve. Las 

tropas alemanas nacionalsocialistas ocupan los Sudetes a finales de 1938. La 
invasiónăconvierteălasătierrasădeăBohemiaăyăMoraviaăenăunăProtectorado,ămientrasă
que Eslovaquia se anexiona a Alemania. En marzo de 1939 deja de existir la 
SegundaăRepública. 
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alemana,ă impuestaă poră losă Habsburgo,ă yă elă latínă adoptadoă comoă
lenguaăoficialădelăReinoăhúngaro.ăDeăesteămodo, 

las instituciones culturales estaban en manos extranjeras y no se 
podíaăcontarăconăunaăauténticaătradiciónălingüísticaăyăliterariaăpropia.ă
La escasa nobleza de origen eslovaco renunciaba a su identidad 
culturală yă seă sumabaă ală procesoă deă germanizaciónă yămagiarizaciónă
para defender sus propios intereses de clase, por lo que el 
movimientoă nacională eslovacoă adquirióă carácteră populară
(RESUTIKOVA/ALVARADO, 1997: 431). 

El proceso no solo se enfrentaba a serias dificultades 
extralingüísticas,ăqueăloăralentizaban,ăsinoăque entre los intelectuales no 
habíaăunidadădeăcriteriosăsobreălaăcodificaciónădeălaălenguaăescrita,ădeă
modoăqueă seăhacíaăurgenteă creară unaănorma.ăźsă aămediadosădelă sigloă
XIX, en pleno Romanticismo y con el resurgir de los movimientos 
nacionalistas en Europa,ă cuandoă puedeă hablarseă deă unaă producciónă
literariaăenăeslovaco.ăPrecisamenteăesteădesarrolloătardíoăexplicaăqueălasă
primerasă traduccionesă deă obrasă españolasă ală eslovaco,ă comoă deă casiă
todasălasădemásălenguas9, se llevaran a cabo en el siglo XX. 

LAS TRADUCCIONES AL CHECO 

Aunqueă lasă primerasă traduccionesă deă obrasă dramatúrgicasă delă
sigloădeăOroăsonădelăsigloăXIX,ălasăpiezasădeăTirsoădeăMolinaănoăseránă
vertidas al checo hasta 1920. El burlador de Sevilla y convidado de 
piedra (Sevillský sv]dce a kamenný host, Olomouc: Archa) aparecióă
poră entregasă enă laă revistaă católicaăArcha, fue realizada por Bohumil 
Svatoplukă Kyselýă ĚńŘ72-1935), sacerdote y traductor del italiano, 
francésăyăespañol.ă 

La segunda obra vertida al checo fue Don Gil de las calzas 
verdes (Don Gil,ă Praga:ă Českáă grafickáă unie,ă ńř22ěă realizadaă poră
Františekă Serafinskýă Procházkaă ĚńŘ6ń-1939), escritor,ă crítico y 
traductoră sobreă todoă delă alemánă yă francés.ă Serafinskýă Procházkaă seă
                                                           
9 Sonăcontadasălasătraduccionesădelălatín,ăgriego,ăalemánăeăinglésăalăeslovaco. 
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basóăenăunaăadaptaciónăalemanaărealizadaăporăŻriedrichăAdlerăĚńŘ57-
1938ě.ăSeătrataădeăunaăadaptación.ăProcházkaăeliminóăalgunosăpasajesă
másă extensosă yă conservóă elă cambioă efectuadoăporăAdleră deă dară otroă
nombre a algunos personajes (Esteban en lugar de Quintana, Pablo en 
lugar de Caramanchel, Laura en lugar de Clara).  

Marta la piadosa (Zbožná Marta) fueă laă terceraă traducciónă ală
checo y se publicóă enăńř55ăenă laă agenciaăpraguenseăČDLJ.ă JindUich 
Černýă Ěńř3Ń-ěă yăVladimírăHvíz@alaă Ěńř2ř-1995) fueron sus autores. 
Resulta curioso que apenasă ună añoămásă tardeă aparecieseă laă segundaă
versiónădeălaămismaăobra,ădeămanosădelămatrimonioăOlga (1909-1969) 
y Jan Frank Fischer (1921-2006) para la misma agencia (rebautizada 
como DILIA).  

Karelă Michaelă Wallóă Ěńřń4-ńřřŃě,ă másă conocidoă poră susă
traducciones de Lope10,ă verteráă tambiénă ală checoă unaă obraă delă
dramaturgo mercedario: La celosa de sí misma (SokynE aneb sama 
sobE sokyný, Praga: Českomoravskýă kompas,ă 1942; Praga: DILIA, 
ńř56ě.ă źsteă escritoră teatral,ă director,ă escenógrafoă yă traductoră checoă
dedicóă suă vidaă enteramenteă ală teatroă yă ală doblajeă cinematográfico.ă
WallóăadoptóătambiénăDon Gil de las calzas verdes (Don Gil, modrý 
kavalír, Praga: ČDLJ,ă ńř53ě,ă queă librementeă titulóă Don Gil, el 
caballero azul,ăquizásăparaăsubrayarăqueăseătratabaădeăunaătraducciónă
libre. 

Treintaăañosămásă tarde,ăVladimírăMikešăpresentóăsuăversiónădeă
El burlador de Sevilla ĚPraga:ăOdeon,ăńřŘ4ě,ăqueăconstituyeălaăúltimaă
obraăvertidaăalăchecoăhastaălaăfecha.ăUličnýăĚ2ŃŃ5:ăń72ěăseñalaăqueăesaă
traducciónă respetaă elă sistemaă métricoă yă de rimas asonantes y 
consonantes,ăgraciasăaăloăcualăconservaăconăelloălaăfuerzaăestéticaădelă
original. 

TRADUCCIONES AL ESLOVACO 

Laăprimeraătraducciónăalăeslovacoădataădeăńř47.ăSeătrataădeăDon 
Gil de las calzas verdes (Don Gil, modrý gavalier), publicada 
curiosamenteă enă Liptovskýă Mikulašă enă laă editorială Tranoscius,ă
                                                           
10  żómez-Pablos (2016). 
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especializadaăenălibrosădeătemáticaăreligiosa.ăNueveăañosămásătarde,ălaă
editorială SDLZă ĚSlovenskéă divadelnéă aă literárneă zastupiteIstvoă oă
Agencia literaria y teatral eslovaca, en españolěăimprimeădeănuevoăesaă
versión.ă Laă traducciónă yă versificaciónă correnă a cargo del poeta 
eslovacoăJánăKostraăĚńřńŃ-1975) a partirădeălaăversiónăchecaădeăKarelă
MichaelăWalló,ădeă laăqueăhemosăhabladoăanteriormente.ăAlănoăsaberă
españolă yăverterădeăunaă traducciónă libreă ală checo,ăesăevidenteăqueă laă
calidad de la obra en cuanto a fidelidad con el original, deja mucho 
queădesear.ăSuătraducciónătieneăcomoăobjetivoăacercarăelăautorăáureoăală
públicoă eslovacoă yă despertară elă interésă poră estaă piezaă española.ă
Tambiénă la versiónă eslovacaă optóă poră elă títuloă deă Don Gil, el 
caballero azul (Don Gil, modrý gavalier). 

La segunda obra traducida al eslovaco es El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra, a cargoă deă Ví[azoslavă Hečkoă Ěńřńř-1972). La 
traducciónădeăHečkoăesăalgoălibre:ăcambiaăelănombreădeăalgúnăpersonajeă
ĚalălacayoăCatilónăloăllamaăŠuchtado), modifica el tipo de rima, etc.  

Laă últimaă traducciónă seráă Don Gil de las calzas verdes, 
realizadaă poră Vladimíră Olerínyă Ěńř2ń-2016) y versificada por Jela 
Krčméryová,ăqueăseăpublicóăenăńř73.ăNoăsoloărecuperaráăsuătítuloăsinoă
tambiénălaăfrescuraădelătextoăoriginal.ă 

A mediados de los sesenta se produce un cambio en la 
concepciónădeălasătraduccionesădeăobrasăteatrales,ătantoăalăchecoăcomoă
al eslovaco. Si hasta entonces el texto traducido era la base para 
adaptacionesă dirigidasă aă laă escenificación,ă aă partiră deă ahoraă lasă
traduccionesă seă publicană comoă volúmenesă deă coleccionesă queă deseană
dar a conocer la literatura universal. Es decir, las primeras traducciones 
son un material de trabajo en manos de directores y actores de teatro y, 
poră tanto,ă sonă textosă modificablesă segúnă lasă necesidadesă yă
circunstanciasădeălaăescenificación.ăLasăsegundasăsonătextosăestables,ănoă
vertidosăparaălaărepresentaciónăteatralăsinoăparaălaălectura. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Por todo lo visto, deseamos subrayar que para entender la 
historiaădeă laă traducciónăesănecesarioăconocerăelăcontextoăhistóricoăyă
sociopolíticoădeălaălenguaăenălaăqueăsurge. 
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Respecto a los textos, cabe decir que algunas traducciones de 
Tirso a lasă lenguasă aquíă analizadasă seă alejană delă original,ă puesă
proceden de versiones alemanas. Otro factor causante de las 
diferenciasăentreăelăoriginalăespañolăyă suă traducciónăesă laăpuestaăenă
escena de la obra, que conduce a acortamientos o cambios 
escenográficos,ă segúnăcriteriosădictadosăporă elă directorădeă teatro,ă elă
escenógrafoăoăsugeridosăporălosăpropiosăactores.ă 

Las traducciones al checo y eslovaco, como hemos visto, 
fueronă realizadasă enă suămayoríaă poră traductoresă políglotas,ă loă cuală
hace pensar en un dominio asimétricoă deă lasă lenguasă aă lasă queă
traducíanăyăenătraduccionesăqueăseăapoyanăoăpasanăporăotrasălenguas.ă
źstoă explicaă laă calidadădeă lasă versionesă yă lasă “concesiones”ă queă seă
permiten los traductores. Es presumible que en ocasiones no 
conociesen bien el españolă yă queă consultasenă versionesă enă otrasă
lenguas que dominaban mejor. Con el tiempo los traductores se 
centraránăenăunaă lenguaăyă lasă traduccionesămostraránămásă fidelidadă
al original. De esto son buen ejemplo lasă versionesă deă Mikešă yă
Oleríny. 
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Contact, context, compara৬ie:  

M. Blecher în literatura mondialE 

DORIS MIRONESCU  

(Ia;i) 

CONTACT, CONTEXT, COMPARISON: M. BLECHER AND 
WORLD LITERATURE 
The paper starts by acknowledging the recent international success of 
the Romanian writer Max Blecher (1909-1938), following translations 
of his work into thirteen languages. The international quality of his 
workă isă chartedă ină threeă ways.ă Żirstly,ă byă emphasizingă Blecher誇să
cosmopolitan biography, which allowed him to establish contacts with 
influential artists of his time in France, Switzerland, and Romania. 
Also, from the beginning Blecher誇să workă hasă an international 
dimension through translations and internationally-minded prose. 
Secondly, I discuss one factor that emerged in the 2000s to illuminate 
Blecher誇săascentă toă internationalăattention. I am referring to contexts 
favourable to his reception, such as the world fame of Romanian 
avantgarde authors, the heritage of Jewish culture in Europe and the 
recuperation of an East-Central European cultural space. Thirdly, I am 
review the names proposed for literary comparison, especially by 
Romanian critics who have written about Blecher, analyzing their 
pertinenceăandăsubtext.ăŻromăŻranzăKafkaăandăAndréăBretonătoăBrunoă
Schulz and Jonathan Safran Foer, international authors were called on 
toăprovideăBlecher誇săworkăwithăaăflatteringăcompanionăfromăabroadăoră
to accommodate one interpretative context or another. 

KEYWORDS: M. Blecher, critical reception, world literature, East-
Central European literature, Jewish authors, avantgarde literature 
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CUVINTE CHEIE: M.ăBlecher,ărecep郡ieăcritic<,ăliteratur<ămondial<,ă
literatur<ăest-centralăeuropean<,ăautoriăevrei,ăliteratur<ăavangard< 

INTRODUCERE 

Lucrareaă deă fa郡<ă nuă dore群teă s<ă fac<ă procesulă integr<riiă luiă 
M.ăBlecheră înă corpusulădeă “mariă autoriă aiă lumii”,ă caă scriitoră română
careă aă dobândit,ă înă specială dup<ă 2ŃŃŃ,ă oă faim<ă interna郡ional<.ă 
Ară fiă inutil,ă înă contextulă înă careă canonulă literară mondială sufer<ă oă
f<râmi郡areăcauzat<ădeănumeroaseă群iălegitime critici ale sistemului de 
validareă群iăperpetuareăcanonic<ăînăprincipaleleăculturiăaleălumii.ăMaiă
important,ămiăseăpare,ăesteăs<ădiscut<măînăceăfelăoperaăluiăM.ăBlecheră
poateă fiă studiat<ă ast<ziă caă parteă aă literaturiiă mondiale,ă înă contextulă
uneiă redesen<riă aă h<r郡iloră literareă aleă lumiiă 群iă subă impulsulă
reformul<riloră conceptualeă peă careă leă sufer<ă literaturaă comparat<ă 群iă
studiileă literareă înă general.ă Notorietateaă luiă Blecheră reprezint<ă ună
argument pentru a-lă studiaă caă peă ună autoră ceă particip<ă laă oikumenaă
literar<ă transna郡ional<ă deă ast<zi,ă putândă fiă citită într-un cadru 
comparatist,ă înă contextulă aă ceeaă ceă seă nume群te,ă înă ultimeleă dou<ă
decenii,ăliteratur<ămondial<ăĚworld literatureě.ăConceptul,ăa群aăcumăseă
群tie,ă nuă areă conota郡iiă valorizante,ă ciă fixeaz<ă ună cadruă deă lectur<ă
pentruă ună segmentă importantă ală literaturiiă careă poateă fiă citit<ă astfel,ă
punândă accentă peă capacitateaă unuiă autoră sauă unuiă textă deă aă “trece 
grani郡a”ă ĚDAMROSCH, 2011: 1-5; D誇HAźN 2011: 104-ńŃŘě.ă M<ă
voi referi deci la Blecher nu ca scriitor “interna郡ionalizabil”,ă
traductibilă într-oă limb<ă str<in<ă Ělucruă realizată dejaă cuă succesă înă
Żran郡a,ă żermania,ă Cehia,ă Mareaă Britanie,ă Spania,ă Italia,ă Polonia,ă
Brazilia,ă Stateleă Uniteă aleă Americii,ă Croa郡ia,ă Olanda,ă Danemarca,ă
Suediaě,ă ciă înă calitateaă saă deă scriitoră aă c<ruiă oper<ă aă pusă 群iă puneă
problemeădeă receptareă specificeă literaturiiămondiale,ăprecumăcrea郡iaă
bilingv<,ă traducereaă 群iă autotraducerea,ă alegereaă unoră subiecteă 群iă
tematiciă transna郡ionaleă înă scrierileă sale,ă cultivareaă unoră rela郡iiă
transfrontaliereă înă activitateaă literar<.ă Totodat<,ă operaă saă seă
caracterizeaz<ă dreptă parteă aă literaturiiă mondialeă prină aceeaă c<ă esteă
accesibil<ă cititoriloră interna郡ionali,ă careă desf<群oar<ă strategiiă deă
lectur<ăspecificeăpentruăaă群i-o apropria.  
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Înă discutareaă luiă Blecheră caă scriitoră apar郡inândă literaturiiă
mondialeăexist<ă treiăposibileăc<iădeăatac.ăPrimaă 郡ineădeăcontingen郡eleă
biografieiă群iărecept<riiăopereiăluiăM.ăBlecherăînăcontemporaneitateaăsaă
imediat<.ăźsteăvorbaădeăcontacteleăpersonaleăpeăcareăautorulăle-a avut, 
deă c<l<toriiă 群iă leg<turi culturaleă directe;ă întreă contacteleă culturaleă
putemăsocotiăpreferin郡eleădeălectur<ăm<rturisite,ătraducerileăini郡iateăsauă
proiecteleă deă interna郡ionalizareă aă proprieiă opere.ă Înă ală doileaă rând,ă
putemăvorbiădespreăcontexteleăînăcareăoperaăsaăaăfostă群iăesteăintegrat<:ă
avangardele,ă evreitatea,ă provincialismulă 群iă apartenen郡aă laă spa郡iulă
culturalăalăźuropeiădeăźst.ăÎnăultimulărând,ăvorbimădespreăa群ezareaăluiă
Blecheră deă c<treă criticiiă literari,ă înc<ă deă laă debutulă s<u,ă înă seriiă
comparatisticeă notabile,ă al<turiă deă scriitoriă careă îlă înso郡escă înă
receptareaă critic<ă fieă caă ună argumentă suplimentară ală consacr<rii,ă fie,ă
maiă recent,ă caă oă formul<ă deă integrareă aă saă înă re郡eleleă pluraleă aleă
literaturii ca sistem mondial. 

CONTACTE 

Biografiaă luiă M.ă Blecheră esteă unaă interna郡ional<.ă N<scută înă
RomâniaălaăBoto群aniăĚńřŃřě,ăcrescândălaăRoman,ăelăseăînscrieăpentruă
studiiă universitareă laăMedicin<ă înăŻran郡a,ă oă dat<ă ceă absolv<ă liceulă înă
郡ar<;ăboalaăpeăcareă群i-oădescoper<ălaăńřăaniă群iăcareăîlăvaăînso郡iătotărestulă
vie郡ii,ă tuberculozaă osoas<,ă îlă faceă s<-群iă prelungeasc<ă 群edereaă înă
str<in<tate,ă deturnând-o de la un parcurs academic pentru a trece 
printr-ună 群iră deă sanatoriiă cosmopolite:ă Berck-Plage, pe malul 
Atlanticului,ă Leysin,ă înăAlpiiă elve郡ieni;ă înă celeă dină urm<,ă reîntorsă înă
Româniaăînăńř33,ăelăse va mai trata timp de un an la Techirghiol, pe 
malulăM<riiăNegre.ăLeg<turileăsaleăprsonaleăcuăscriitoriăstr<iniădateaz<ă
dină perioadaă cândă s-a aflat la Berck-Plage (1928-ńř32ě.ă Datorit<ă
întâlniriiă acoloă aă tân<ruluiă poetă 群iă prozatoră deă afiliereă suprarealist<ă
Pierre Minet (1909-ńř75ě,ăBlecherăaăintratăînăcontactăcuăantiliteraturaă
parizian<,ă 群i-a descoperit doi dintre eroii artistici de la care se 
revendic<:ăLautréamontă群iăSalvadorăDali.ăDe群iănuăîntruătotulăcuceritădeă
“metoda”ăsuprarealist<,ăpeăcareăoădezavueaz<ă înăscrisoriăc<treăMinet,ă
Blecheră vaă expediaă ună poemă revisteiă conduseă deăAndréăBreton,ă “Le 
SurréalismeăauăserviceădeălaăRévolution”ă群iăvaăaveaăbucuriaăs<-lăvad<ă
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publicatăînămaiăńř33.ăTotăprinămijlocireaăluiăMinetăvaăintraăînăleg<tur<ă
epistolar<ă cuă criticulă 群iă editorulă LéonăPierre-Quintă înă ńř33ă 群i,ă câ郡ivaă
aniămaiătârziu,ăcuăelve郡ianulăChalesăA.ăCingriaăĚńř37ě.ăDintreăromâniiă
emigra郡i,ăîntre郡ineăleg<turaăcuăIlarieăVoronca,ăClaudeăSernetă群iăVictoră
Brauner,ă cuă to郡iiă membriă aiă avangardei,ă afla郡iă laă Paris.ă Întorsă înă
România,ăBlecherăseăvaăîmprieteniăcuăscriitoriiăżeoăBogza,ăSa群aăPan<ă
群iă Mihailă Sebastian,ă careă voră fiă 群iă editoriiă s<cr郡iloră sale.ă Bogzaă vaă
servi,ă înă cursulă anuluiă ńř37,ă dreptă elementă deă leg<tur<ă cuă scriitoriiă
parizieni, pentru materializarea unui eventuală proiectă editorială înă
traducere.ă Pan<ă îiă vaămijlociă leg<turaă cuă uneleă publica郡iiă francezeă laă
careă Blecheră vaă publicaă traduceriă dină literaturaă român<.ă Înă celeă dină
urm<,ă Sebastiană vaă înso郡i,ă înă calitateă deă cronicar,ă primaă traducereă aă
unei opere de Blecher,ă ap<rut<ă înă timpulă vie郡iiă sale:ă esteă vorbaă deă
Inimi cicatrizate,ăap<rut<ăînăidi群ăînămartieăńř3Ř1.  

Dup<ă cumă seă vede,ă contacteleă înă str<in<tateă nuă suntă foarteă
ample;ăchiarădac<ăSa群aăPan<ăsus郡ineăc<ăscriitorulăarăfiăcorespondată群iă
cuăal郡iăscriitori,ăprintreăcareăMartinăHeideggeră群iăAndreăżideăĚPAN;, 
ńř7ń:ă ń2ě,ă lipsescă dovezileă uneiă astfelă deă coresponden郡e.ă Îns<ă
încerc<rileăluiăBlecherădeăaăpublicaă群iăînăstr<in<tateănuăsuntălipsiteădeă
pondere.ă Dup<ă “debutulă francez”ă dină revistaă luiă Andreă Bretonă dină
1933 cu poemul L溢inextricable position, el va mai publica un poem 
francez, Promenade marine,ă înă ńř36,ă înă “Żeuilletsă inutiles”ă
Ětraducereaăunuiătextăap<rutămaiăîntâiăînăromân<ăînăńř34ě.ăBlecherăî群iă
dore群te,ă laă începutulă carierei,ă s<ă seă manifesteă caă autoră deă limb<ă
francez<.ă Înă afaraă texteloră publicateă înă Żran郡a,ă exist<ă informa郡iiă
despreă texteă manuscriseă produseă directă înă francez<,ă pentruă cititoriă
precumă PierreăMinetă 群iă Léonă Pierre-Quint,ă întreă careă unulă intitulată
Tel que dans les rues à la poursuite d溢un songe... (BLECHER, 2017: 
Ř75ě.ăSemnifica郡iaătraducerilorăînăfrancez<ăf<cuteădeăBlecherănuăesteă
misterioas<.ăTraducândăpoemeădeăSa群aăPan<ă群iămaiăalesăż.ăBacovia,ă
elă caut<ă s<ă completezeă imagineaă literaturiiă româneă înă Żran郡aă 群iă înă
acela群iă timpă s<ă fac<ă cunoscută ună poet (Bacovia) de care se simte 
foarteălegatăprinăuniversulădeăreprezent<riăcomun,ălocatarăalăaceleia群iă
provinciiă moldovene群tiă 群iă creatoră ală unuiă universă literară cuă
sensibilit<郡iă asem<n<toareă cuă ală lui.ă Alteă texteă traduse,ă precumă
                                                           
1  Pentruă informa郡iiă biograficeă suplimentare,ă trimită laă volumulă meuă ViaМa lui M. 

Blecher. Împotriva biografiei, 2011. 



86 DORIS MIRONESCU 

 Contact, context, compara携ie.  

 MくàBﾉWIｴWヴàｺﾐàﾉｷデWヴ;デ┌ヴ;àﾏﾗﾐSｷ;ﾉB 

poemul lui Geo Bogza De vorb< cu M. Blecher, sunt gesturi de 
prietenie,ă expansiuniă afectiveă peă careă tân<rulă scriitoră deă laă Romană
vreaăs<ăleăfac<ăcunoscuteă群iăprietenilorăfrancezi,ămaiăexactăluiăMinet.ă
Înăfine,ăBlecherătraduceă群iădinăenglez<ă群iăfrancez<ăcâtevaăpoemeăprină
careă î群iă semnaleaz<ă preferin郡eă deă lectur<ă ĚApollinaireě,ă op郡iuniă
esteticeă ĚPierreă Unik,ă Julienă Lanoëěă 群iă poateă 群iă triumfuriă aleă
înv<郡<celuluiă uneiă limbiă noiă ĚRichardăAldington,ă Leslieă Shaneě.ă Laă
toateăacesteaăseăadaug<ăinten郡ia,ădatândădeăprinăńř37,ădeăaătraduceăînă
francez<ă Întâmpl<ri în irealitatea imediat<,ă cuă titlulă împrumutată deă
laă volumulă s<uă deă versuri,ă Corps transparent (BLECHER, 2017: 
řŃ3,ăřř4,ăńŃŃ6ě.ăAveaăBlecheră înăvedereăoă audien郡<ă interna郡ional<?ă
Cuă siguran郡<,ă f<r<ă caă astaă s<ă însemneă c<,ă înă ńř37,ă seă doreaă autor 
franceză群iănuăromân.ă 

Scrierea unui roman “interna郡ional”ăesteăunaădintreătehnicileăprină
careă literaturaă seă mondializeaz<ă ĚDAMROSCH, 2009: 86). Autori 
diferi郡iă î群iă transform<ă scrierileă înă locuriă propiceă pentruă întâlniriă
interculturale.ă Atunciă cândă seă apuc<ă deă lucruă laă romanulă Inimi 
cicatrizate,ă Blecheră 群tieă laă ceă riscuriă seă expuneă plasândă ac郡iuneaă înă
str<in<tate:ă“amăscrisătotulăînăa群aăfelăîncâtăatmosferaăs<ănuăfieăspecifică
fran郡uzeasc<.ă źsteă ună documentă deă valoareă uman<,ă valabilă oriunde”ă
(BLECHER,ă2Ńń7:ă76ńě.ăAfirma郡iaăareăoărezonan郡<ăaparteăîntr-oăepoc<ă
群iă oă genera郡ieă careă î群iă puneaă acută problemaă audien郡eiă universale,ă
deplângând,ăcum oăfaceăźliadeăundeva,ă faptulăc<ăRebreanuănuăeăînc<ă
tradusă înănicioă limb<ă str<in<.ăBlecherănuă scrieădespreăBerckă înă Inimi 
cicatrizate pentruăaăr<mâneăfidelăproprieiăbiografiiăĚînăfond,ăarăfiăputută
s-oăfic郡ionalizezeămultămaiămultădecâtăaăf<cut-oăînăromaně, ci este atras 
deă ceeaă ceă aceast<ă localitateă atlantic<ă îiă oferea,ă anumeă oă imagineă aă
modernit<郡iiă cosmopoliteă occidentale.ă źlă profit<ă poateă 群iă deă
stranietateaă provincieiă fran郡uze群ti,ă “Mecc<ă aă tuberculozeiă osoase”ă
(BLECHER, 2017: 500) de pe malul Atlanticului,ă spa郡iuă izolată 群iă
damnat,ă insul<ă aă boliiă separat<ă deă continentulă vie郡iiă oameniloră
s<n<to群i.ă Universulă sanatoriuluiă esteă unulă interna郡ional,ă populată deă
francezi,ă români,ă argentinieni,ă polonezi,ă irlandezi.ă źiă construiescă ună
stilădeăvia郡<ăcosmopolit,ăînăcare refrenele, aluziile, trimiterile culturale 
suntă celeă aleămodernit<郡iiă recenteă pariziene:ămuzic<ă laămod<,ă poemeă
fran郡uze群tiă celebre,ă filmeăactuale.ăDecupândăastfelă lumeaăcultural<ă înă
careătr<iesc,ăeiăseă群iădepeizeaz<,ăconstruindu-群iăoărealitateăutil<ăpentru 
compensareaăsuferin郡elorălor,ăfiziceăcaă群iămorale.ăRealitateaăaceastaăre-
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naturalizeaz<ădeplasareaălaăorizontal<,ămereuăînăpaturiăcuărotile,ăprină
intermediulă uneiă interac郡iuniă culturaleă agreabile,ă peă bazaă uneiă
“culturiă pop”ă aă epocii,ă marcată francez<,ă înă careă str<lucescă
Mistinguett,ă Mauriceă Chevalier,ă Marieă Dubasă sauă chiară Żélicienă
Trammel. Efortul de delocalizare este simetric celui al unor invalizi 
careătrebuieăs<ăseădezobi群nuiasc<ădeă“normalitatea”ămersuluiăverticală
群iă îlăcompleteaz<.ăBlecherănuăesteăata群atăsufocantădeătradi郡iaă literar<ă
na郡ional<ă înă careă s-aă n<scut,ă 群iă oricumă genera郡iaă saă eă aă unoră
mondiali群tiăimpeniten郡i.ăźroulăs<u,ăźmanuel,ăesteăsimultanăunăinsideră
群iă ună outsider,ă ună localnică 群iă ună str<in,ă “adoptat”ă deă sanatoriuă prină
statutulă s<uă deă bolnavă 群iă “str<in”ă prină uimireaă cuă careă prive群teă
manifest<rileă neobi群nuiteă aleă celorlal郡iă bolnaviă Ěpasiuneaă luiă Tonio,ă
copil<riileă luiă Katy,ă “s<lb<ticia”ă luiă Solangeă etc.ěă dină posturaă deă
“novice”,ărecentăintratăînăspa郡iulăbolii.ăPozi郡iaăaceastaădeămediatoră群i 
c<l<uz<ă îlă faceă foarteă util pentruă cititorulă nepreg<tit,ă careă seă vedeă
imersată treptată înă universulă sanatoriului,ă înso郡ită înă uimirileă luiă deă
c<treăunănaratorălaăfelădeăsurprinsăcaă群iăeaăsauăel.ăDepeizareaăeroului,ă
caă reflectoră ală mediuluiă peă careă îlă parcurge,ă esteă completat<ă prină
群tergereaă tr<s<turiloră etniceă pronun郡ateă aleă sta郡iuniiă cosmopoliteă deă
tratament.ăSeăpotăad<ugaăaiciăreflec郡iiădespreăcontrastulădintreăora群ulă
bolnaviloră interna郡ionaliă 群iă ală vilegiaturi群tiloră 群iă locuitoriiă dină duneă
sauă dină sateleă înconjur<toare,ă f<cândă parteă dintr-ună strată ală Żran郡eiă
“profunde”,ă cuăobiceiuriă semi-s<lbatice,ă precumăeă cel,ă înregistrată înă
Inimi cicatrizate, de a bea laptele cu cafea din farfurie. Blecher 
depeizeaz<ă ora群ulă franceză provincială a群aă cum,ă înă Întâmpl<ri în 
irealitatea imediat<,ă depeizaseă ora群ulă moldovenescă deă provincie,ă
transformândă acesteă spa郡iiă urbaneă înă emblemeă aleă izol<rii,ă aleă
r<t<cirii,ă cuă oă semnifica郡ieă careă apoiă seă r<sfrângeă asupraă
macroregiuniiădeăundeăprovineăscriitorul.ăSeăobserv<ădeciăc<ăop郡iunea 
luiăBlecherăpentruăoăsta郡iuneădeătratamentăcosmopolit<ădreptăcadruăală
celui de-ală doileaă romană ală s<uă areă func郡iiă narativeă precise,ă careă
decurgă dină situareaă cultural<ă înă spa郡iulă “mondialit<郡ii”.ă Scriitorulă
RaduăCosa群uăobserva,ăîntr-unătextăalăs<uădinăńř74,ăc<ăBerckăapareălaă
Blecher ca “oăcapital<ăaă suferin郡eiă 群iădurerii”,ă f<cândăastfelăperecheă
capitaleiă modernit<郡iiă deă undeă vină toateă pl<cileă deă patefonă 群iă toateă
c<r郡ile,ă Parisulă ĚCOSA訓U,ă 2ŃŃŘ:ă 37Řě.ăżeografiaă cultural<ă aăopereiă
luiă Blecheră trebuieă s<ă acomodeze deci, cu necesitate, nu doar 
dilemeleăidentitareăaleăculturiiăromâneă群iăaleăora群elorădeăprovincie,ăciă
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群iă peă aceleaă aleă spa郡iilor cosmopolite,ă deviateă deă laă voca郡iaă loră deă aă
întruchipaăcentralitateaăprinăinterven郡iaădestabilizatoareăaăbolii.ă 

CONTEXTE 

Avangardeleăsau,ămaiăspecific,ămodernismulăromânesc,ămi群careă
îns<ă nea群ezat<ă înă aniiă 3Ń,ă laă careă participauă veteranulă Argheziă 群iă
revolu郡ionarulă Bogza,ă reprezint<ă primulă contextă ală recept<riiă opereiă
blecheriene. Contactele timpurii ale lui Blecher cu reprezentan郡iă aiă
suprarealismului parizian sunt exploatate pentru a descoperi o 
“contribu郡ie”ăromâneasc<ălaăproblem<;ăafinitateaădeclarat<ăfa郡<ădeăDaliă
eă exploatat<ă înă acela群iă sens.ă Prieteniaă cuă Bogzaă 群iă Sa群aă Pan<,ă
colaborareaă pasager<ă laă revisteă cuă pana群ă avangardistă dină Româniaă
(“Żrize”ěă sauă curtareaă saă deă c<treă alteă reviste,ă laă careă nuă maiă
colaboreaz<ă Ě“Meridian”ě,ă toateă semnific<ă cevaă înă cadrulă nara郡iuniiă
eroiceăaăavangardeiăromâne群ti,ăaămoduluiăeiădeăaănegaălocalulă群iăaă郡intiă
universalul,ă ajungândă finalmenteă s< fieă apreciat<ă tocmaiă pentruă c<ă
exprim<ă ună modă inedită deă localizareă aă nelocalizabilului.ă Blecheră
intereseaz<,ă astfel,ă caă reprezentantă ală uneiă competi郡iiă mondialeă deă
r<sturnareăaăesteticuluiă群iădeăimpunereăaăantiliterarului,ădeăregândireăaă
parametrilor realit<郡iiă 群iă deă reconceptualizareă aă formeloră literareă
capabileă s<ă oă înr<meze.ă De群iă ună scriitoră deă interesă interna郡ional,ă înă
cazulăs<uăajungeăs<ăcontezeăfaptulădeăaăfiădinăRomană群iădeăaăproveni,ă
astfel,ădină lumeaăaceeaădeăprovincieă româneasc<ădinăcareăprovinămai 
to郡iăavangardi群tiiăromâni,ădeălaăTristanăTzaraălaăB.ăŻundoianu,ăVictoră
Brauner,ă Sa群aă Pan<,ă Ilarieă Voronca,ă nuă întâmpl<toră maiă to郡iă evreiă
(BAUER,ă 2Ńńńě.ă Marginalitateaă loculuiă na群teriiă lor,ă caă 群iă
marginalitateaă loră social<ă într-oă epoc<ă deă recrudescen郡<ă antisemit<,ă
func郡ioneaz<ă caă ună factoră inevitabilă ceă trebuieă integrată pentruă
cuantificareaăac郡iuniiălorăculturale. 

Unăaltă contextă careă ajut<ă laă resituareaăopereiă luiăBlecheră într-un 
contextămondială este,ă desigur,ă identitateaă saă etnic<.ăCaăevreu,ăBlecheră
nu pareăfoarteăpreocupatădeăchestiunileăpoliticeăcareăagit<ăcomunitateaă
evreiasc<ă înă aniiă ńř2Ń-ńř3Ń.ă Nuă militeaz<ă pentruă sionism,ă de群iă
ocazională esteă victimaă violen郡eloră deă limbajă aleă preseiă culturaleă deă
extrem<ădreaptaăĚGULEA, 2007: 169). Literatura sa nu esteăpreocupat<ă
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obsesivă deă problemeleă politiceă aleă comunit<郡iiă 群iă nuă investigheaz<ă
identitateaă colectiv<ă aă etniei,ă nuă seă întreab<,ă asemeneaă altoră colegiă deă
genera郡ieăprecumăMihailăSebastianăsauăUryăBenador,ăceăînseamn<ăaăfiă
evreu. Dar nici nu ascunde identitateaă saă etnic<ă 群iă nuă cosmetizeaz<ă
onomasticaă 群iă ritualurileă religioaseă evreie群tiă înă carteaă saă Întâmpl<ri în 
irealitatea imediat<,ăcareăseăpetreceăîntr-unăora群ăromânescădeăprovincieă
cuăoăpopula郡ieămulticultural<.ăLaăacesteădateăseăadaug<ăfaptulăc<ăprimaă
traducerea a Inimilor cicatrizate aăap<rutăînăidi群,ălaăChi群in<u,ăînămartieă
ńř3Ř.ă Apari郡iaă aă fostă semnalat<ă deă c<treă Mihailă Sebastian,ă careă
identificaăînăspateleăeiăoăvoca郡ieăinterna郡ionalist<ăaăscrisuluiăluiăBlecheră
prinăcircula郡iaăîntr-una dintre limbile de cultur<ăaleăpopula郡ieiăevreie群tiă
de pretutindeni: “Undeva,ă înă Poloniaă sauă înă Stateleă Unite,ă laă cap<tulă
unuiă drumă ceă mergeă înă plină ghetto,ă ună cetitoră necunoscută 群iă altfelă
inaccesibilăvaăprimiăsfâ群ietorulămesajăalăluiăM.ăBlecher”ăĚSEBASTIAN, 
2000: 320). Circula郡iaă c<r郡iiă prină ghetourileă lumiiă acumulaă 群iă oă
semnifica郡ieăpolitic<,ăînăcondi郡iileăspoririiăprigoaneiăîmpotrivaăevreilor,ă
inclusivăînăRomânia.ăMurindăînăńř3Ř,ăBlecherănuăaăajunsăs<ăfieăvictim<ă
aăpoliticilorădiscriminatoriiărasisteăaleăstatuluiăromân.ăDar literatura lui 
seălas<ăcitit<ăuneoriăînăcheieăparabolic<ăĚMICU,ăńřř2:ăńńŃě,ăpermi郡ândă
deplas<riă peă orizontalaă istoriei.ă Deasemenea,ă pusă al<turiă deă scriitoriă
evrei precum Franz Kafka, Bruno Schulz, Jonathan Safran Foer, M. 
Blecheră aă putută fiă v<zută caă ună scriitoră careă exprim<ă 群iă oă angoas<ă
istorico-politic<,ă celă pu郡ină traducând-oă înă imaginiă aleă uneiă anxiet<郡iă
identitareăie群iteădinăcomun. 

Oă maiă recent<ă încadrareă esteă aceeaă înă spa郡iulă źuropeiă źst-
Centrale,ă regiuneă decupat<ă deă c<treă cercet<toriiă uneiă altfelă deă istorii 
literare,ăcareăs<ăexprimeăoăgeografieăcultural<ămaiănuan郡at<ăĚCORNIS-
POPE, NEUBAUER,ă 2ŃŃ4:ă 6ě.ă Înă acestă context,ă Blecheră esteă foarteă
reprezentativ pentru literatura provinciei, pentru sentimentul 
modernit<郡iiă întârziate,ă pentruă angoasaă celoră pesteă care istoria trece, 
al<turiă deă Brunoă Schulz,ă Daniloă Kis,ă Heimitoă vonă Dodereră 群iă al郡ii.ă
Aprecieriă înă acestă sensă apară laă żeorgetaă Horodinc<ă ĚHORODINC; 
1970: 41), ulterior la Simona SORA (Sora, 2008: 183). Scopul unor 
astfelădeăîncadr<riăesteădeăaărecuperaăsensulălocalăaăceeaăce,ăatestându-
i-seăoăvaloareăestetic<ăremarcabil<,ătindeăs<ăfieăasimilatămodernismuluiă
depeiz<riiă 群iă delocaliz<rii.ă Peisajulă umană ală ora群uluiă moldovenescă
provincial din anii 1920 devine relevant pentru ideea de margine, 
margine a istoriei 群iă aă civiliza郡ieiă occidentale.ă Laă fel,ă relativizareaă
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spa郡iilor,ă preferin郡aă pentruă interioareă recuperatoareă 群iă confortabile,ă
ocazionalaă elogiereă aă materiiloră maleabileă suntă foarteă potriviteă înă
opera unui scriitor care, supus unei istorii contorsionate, instabile, 
caut<ăs<-群iă condificeăpropriileăangoaseă înăchipăelocvent.ăTotodat<,ăcaă
autoră dină estulă źuropei,ăBlecheră intereseaz<ă prină capacitateaă saă deă aă
contribui la un canon redesenat al Europei unificate. Ca autor estic 
recentă ajunsă laă notorietateă interna郡ional<,ă elogiată maiă alesă înă urmaă
“descoperirii”ă saleă deă c<treă scriitoriă 群iă traduc<toriă occidentali,ă înă
specială germani,ă franceziă 群iă americani,ă Blecheră poateă serviă dreptă oă
emblem<ă aă ceeaă ceă źstulă poateă aduceă dreptă necunoscut,ă valorosă 群iă
fundamental ireductibilă laă re郡eleleă deă succesă aleă Vestului.ă Dină acestă
punctă deă vedere,ă literaturaă luiăBlecheră ajungeă s<ă fieă apreciat<ă pentruă
ceeaăceăareăeaăpropriu,ăidiosincratic,ăinconfundabil,ăpentruăc<ăpoateăfiă
considerat<ă ună simptomă ală uneiă culturiă idiosincratice,ă reprezentativ 
pentruăoă郡ar<ăsauăoăregiuneăîntreag<. 

COMPARA軍II 

Comparatismulă aă fostă oă unealt<ă deă evaluareă aă scrisuluiă luiă
Blecheră înc<ă deă laă primaă saă apari郡ieă înă peisajulă editorială românesc.ă
Necesit<郡iă deă încadrareă generic<ă 群iă genera郡ionist<ă sauă deă diferen郡iereă
valoric<ăauăf<cutăca,ăînăleg<tur<ăcuăc<r郡ileăsale,ăoăadev<rat<ănevroz<ăaă
compara郡ieiă s<ă seă desf<群oareă începândă dejaă cuă aniiă 3Ń.ă Dac<ă
Întâmpl<ri în irealitatea imediat< aăfrapatăprinăunicitateaăformuleiă înă
peisajă românesc,ă careă nuă leă puteaă aminteaă cronicariloră decâtă deă
inabilit<郡ileă romancieriloră româniă aiămomentuluiă înămaterieă deă proz<ă
“metafizic<”ă 群iă obsesional<ă ĚIONESCU,ă ńřř2,ă ń77ě,ă apari郡iaă
romanului Inimi cicatrizate, cu subiectul extras din lumea sanatoriilor 
deă tuberculo群i,ă aăputută s<ăpar<ă cevaămultă preaă cunoscut2. Romanul a 
fost comparat defavorabil cu Muntele vr<jit de Thomas Mann (Biberi, 
înăBLECHER, 2000: 250), ba chiar cu Amintirile unei infirmiere pe 
frontul rusesc deăViolettaăThurstană群iăcuăPrin spitale de George Banea 
(IONESCU,ăńřř2:ă3Ń4ě,ăcuăsugestiaăimplicit<ăc<ăromanuluiăîiălipseauă
                                                           
2  VeziăBr<vescu,ă2Ńńń,ăînăspecialăcapitolulă„źlementeădeăreceptareăproblematice”,ă

p. 51-64. 
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atâtăprioritateaătemei,ăcâtă群iărafinamentulă群i,ăpoate,ăchiarăautenticitatea,ă
superioar<ăînăreportajeleăscriseă“peăviu”3.  

Totădină interbelică seă faceă sim郡it<ă 群iă tenta郡iaă cit<riloră asociative,ă
de “promovare”,ă prină careă scriitorulă română esteă al<turată unoră numeă
mari ale literaturiiăuniversaleăcare,ăastfel,ăîlăconsacr<.ăPrimeleărefeririă
deăacestăfelăseăfacăînăcronicileădeăîntâmpinareăaleăaniloră3Ń,ăcândăseăfacă
auziteă numeleă luiă Żranză Kafka,ă Andréă Breton,ă Lautréamontă ĚBOZ, 
ńř36ě,ă cita郡iă deocamdat<ă înă dev<lm<群ie,ă caă expresieă mai mult a 
entuziasmuluiă deă lectur<ă ală unuiă cronicară decâtă ală uneiă con群tiin郡eă
critice.ă Maiă târziu,ă completândă seria,ă żeorgetaă Horodinc<ă vorbe群teă
despreăoă literatur<ă aă experimentuluiă existen郡ială dină careăBlecheră faceă
parte,ă al<turiă deă Poe,ă Dostoievski,ă Lautréamont, Nietzsche, 
Kierkegaardă群iăKafkaăĚHORODINC;,ăńř7Ń:ă44ě,ă înă timpăceăOvidăS.ă
Crohm<lniceanuă îlă înrude群teă “structural”ă peă Blecheră cuă scriitoriă
moderni群tiă vizionari,ă evreiă caă Żranză Kafkaă 群iă Brunoă Schulză sauă cuă
elve郡ianulă pre-kafkian Robert Walser (CROHM;LNICEANU, 1967: 
5Ń7ě.ăÎntr-oălectur<ăoarecumăprotocronist<,ăBlecherăesteăinvocatădreptă
un autor care-iăanticipeaz<ăcuăcâ郡ivaăaniăpeăexisten郡iali群ti,ăînăspecialăînă
chestiune fiind invocat romanul lui Jean-Paul Sartre La Nausée, mai 
alesădeăc<treăI.ăNegoi郡escu (NźżOI軍źSCU,ăńř75:ăńńřěă群iăDinuăPillată
(PILLAT, 1971: 155).  

Maiăproductiveă sunt,ă înă ultimaăvreme,ă apropierileă comparatisteă
cu autori de care Blecher se apropie sub raport contextual. Contactul 
pareă c<ă începeă s<ă primezeă asupraă contextuluiă înă ceeaă ceă prive群teă
relevan郡aă compara郡iei.ă Astfel,ă asem<nareaă deă structur<ă aă scrierilor 
meta-biograficeăaleăluiăBlecher,ăînăspecialăVizuina luminat<, cu opere 
similareăaleăautorilorădinăavangardaăfrancez<,ăAndréăBretonăĚNadjaěă群iă
Michel Leiris (L'age d'hommeě,ă detectat<ă timidă înă aniiă ńř4ŃădeăSa群aă
Pan<,ă careă faceă trimitereă doară laă Breton,ă aă fostă reluat<ă dup<ă 2ŃŃŃă
ĚLauraăźrber,ă înăERBER,ă 2Ńń3;ăDorisăMironescu,ă înăMIRONESCU, 
2Ńń4ě.ă Înămodăasem<n<tor,ăposibilitateaăuneiă înrudiriădeătipăre郡elistic,ă
prină contiguitateă cultural<,ă aă scriitoriloră cuă r<d<ciniă înă culturileă
evreie群tiădinăestulăźuropei, le-aăsugeratăluiăChristianăMoraruă群iăAndreiă

                                                           
3  Acela群iă romană este,ă totu群i,ă comparată 群iă favorabilă cuă alteă scrieriă deă sanatoriu,ă

precum Les captifs deăJosephăKesselăĚTiberiuăIliescu,ăînăBLECHER, 2000: 231), 
Madame Maillart deăClaudeăAvelineăĚMironăżrindea,ăînăBLECHER, 2000: 235), 
Les heures de silence deăRobertădeăTrazăĚI.ăBiberi,ăînăBLECHER, 2000: 250). 
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TerianăplasareaăluiăBlecherăîntr-oăserieăcareăcontinu<ăînăsecolulăXXI,ă
cu scriitorul newyorkez Jonathan Safran Foer (MORARU, TERIAN, 
2Ńń7ě.ă Înă recenziileă dină str<in<tateă aleă ultimiloră ani,ă Blecheră esteă
singularizatăcaăunăoriginalăimposibilădeăpusăîntr-o serie, ceea ce poate 
tr<daă maiă multeă lucruri:ă entuziasmulă recenzentului,ă lipsaă deă solu郡ii,ă
încercareaă deă aă subliniaă unicitateaă estetic<,ă considerat<ă ireductibil<.ă
Ż<r<ă a-lă maiă integraă peă Blecheră într-oă re郡ea definit<ă subă raportă
geografic-cultural,ă acestă nouă comparatismă mizeaz<ă peă înrudirileă
paradoxale, non-biografice, cu autori idiosincratici, stranii, prin 
virtuteaă magieiă poetice:ă persanulă Sadeghă Hedayată Ěmen郡ionată deă
B;ICU訓, 2006) sau spaniolul Ramon Gómez de la Serna (SORA, 
2ŃŃř:ă ńŘ3ěă etc.ă Câtă timpă acestă comparatismă seă limiteaz<ă laă spa郡iulă
revistelorăculturaleă群iă laăexpresiaărecenziei,ăelănuăpoateăduceădeparte;ă
dac<ăîns<ăelăcontribuieălaăgrupareaăscriitorilorăînăfunc郡ieădeăacceptareaă
creatoareă aă influen郡eiă mareluiămodernismă europeană Ěprinămo群tenireaă
comun<ă aă avangardeiă francezeă sauă aă autobiografieiă fic郡ionaleă deă tipă
Proustě,ă rezultateleă saleă potă deveniă utileă înă l<murireaă idiosincraziiloră
esteticeă aleă acestoră scriitoriă uniciă înă peisajeleă na郡ionaleă înă careă auă
ap<rut. 

CONCLUZII 

M.ăBlecherăapar郡ineăliteraturiiămondialeăatâtăprinămodulăînăcareă
群i-aă concepută operaă Ěprină traduceri,ă autotraduceriă 群iă construc郡ieă voită
“interna郡ional<”ăaăunoraădintreăc<r郡ileăsaleě,ăcâtă群iăprinămodulă înăcareă
aceastaă seă las<ă citit<.ă M-am ocupată înă articolulă deă fa郡<ă maiă alesă deă
receptareaă dinăRomânia,ă undeă exist<ă oă conversa郡ieă continu<ă înc<ă dină
aniiă ńř3Ńă asupraă originalit<郡iiă 群iă aă celoră maiă potriviteă repereă
comparatiste ce pot fi invocate pentru explicarea operei lui Blecher. 
Într-adev<r,ă aiciă seă constat<ă oă febr<ă aă asocieriloră omagialeă cuă mariă
scriitoriămondiali,ăcuăscopulăpoateădeăaăcontribuiălaărecunoa群terea,ăcuă
un ceas mai devreme, a autorului Inimilor cicatrizate ca un scriitor de 
prim<ăm<rimeăînăcanonulăna郡ional.ăTotodat<,ăacesteăcompara郡iiăflatanteă
auă 群iă func郡iaă deă aă semnalaă oă puternic<ă reac郡ieă deă lectur<ă aă cititoriloră
confrunta郡iă cuă textulă blecherian,ă reac郡ieă ceă trebuieă codificat<ă prină
aproximareaă unuiă spa郡iuă estetică 群iă experien郡ială nou.ă Îns<ă eleă nuă potă
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deveniă cuă adev<rată productiveă decâtă înă cadrulă unuiă comparatismă
preocupatădeăparalelismeă群iăcontiguit<郡iăculturale,ădeăoădinamic<ăreal<,ă
careă s<ă impliceă biograficulă 群iă afinitatea.ă Cuă alteă cuvinte,ă
comparatismulă înă margineaă opereiă luiă Blecheră trebuieă s<ă mizezeă peă
contactă群iăpeăcontextăpentru a da rezultate. 
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Los libros de los niños de la guerra:  

lecturas de español en el exilio ruso 

ŚÉSAR SÁNŚHEZ ORTIZ — ARANTXA SANZ TEJEDO  

(Cuenca) 

THE BOOKS OF CHILDREN OF WAR: SPANISH READINGS 
IN RUSSIAN EXILE 
The Spanish Civil War was a terrifyng episode in the history of our 
country. Thousands of people, including children, had to go into exile. 
In this text, we analyse some school books with which these children 
learned Spanish in Russia. The main objective is to identify the 
literary texts that appear and to make a classification and analysis of 
them. 

KEYWORDS: children誇s literature, school readings, Spanish exile, 
the Spanish language in the USSR 

PALABRAS CLAVE: literatura infantil, lecturas escolares, exilio 
español,ăespañolăenălaăURSS 

 
La evacuaciónădeăniñosăduranteălaăguerraăcivilăespañolaădeăńř36ă

esăunoădeălosăepisodiosăqueăsuelenăpasarămásăinadvertidosăenălasămilesă
deăpáginasădedicadasăaărelatarăyăreflexionarăsobreălaăcontienda,ăyaăseaă
desdeă laă historia,ă laă política,ă laă sociologíaă oă laămisma literatura. Sin 
embargo, no fueron hechos aislados ni improvisados. El gobierno de 
laăRepúblicaăbuscóăanteăsusăhomólogosăbritánicos,ăfranceses,ăbelgasăy,ă
sobre todo, mexicanos y rusos, diversos acuerdos para poder evacuar a 
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miles de inocentes en busca de un breve refugio en el que vivir en paz 
yăseguirăformándoseăcomoăciudadanosălibres.ăSinăembargo,ăenămuchosă
casos este no fue un viaje con billete de vuelta tan corto como todas 
las partes pensaban, y en muchos casos ese billete de vuelta tuvo que 
esperar –aăvecesă poră propiaă decisiónă deă losă queă salieronăniños– a la 
muerte del dictador, vencedor de aquella guerra, especialmente entre 
losă exiliadosă aă Méxicoă y,ă sobreă todo,ă aă laă Uniónă deă Repúblicasă
SocialistasăSoviéticas.ăYăesăqueăaălaăvictoriaăfranquistaăde la guerra le 
siguióăenăelăterritorioărusoălaăinvasiónădelăejércitoănazi.ă 

Precisamente en este largo y complicado exilio infantil en tierras 
soviéticasă esă enă elă queănosă centraremosă enăestaă ocasión.ăLasoăPrietoă
(2017) afirma que durante 1937, en cuatro expediciones sucesivas, 
salieronădeăźspaña:ă 

2.Řř5ă niñosă yă niñasă Ěń.676ă varonesă yă ń.ńř7ă mujeresěă deă edadesă
comprendidasă entreă losă 3ă yă losă ń5ă años.ă Partieronă solosă oă conă
hermanos,ă huérfanos,ă hijosă deă representantesă políticos,ă deă familiaresă
de aviadores, de padres que simpatizaban con los partidos de izquierda 
y/o que deseaban alejar temporalmente de los horrores de la guerra. La 
confianza de estas familias en una pronta victoria de los republicanos 
les hizo pensar en una estancia corta, pero la victoria del general 
Franco, la Segunda Guerra Mundial y la ruptura de relaciones entre 
źspañaăyălaăUniónăSoviéticaădilataronăelăregreso.ă 

Uno de los responsables de aquellos acuerdos bilaterales entre la 
URSSăyăelăgobiernoădeălaăIIăRepública,ăJesúsăHernándezăĚńř54:ă32řě, 
entoncesăMinistroădeăInstrucciónăPública,ăloărecuerdaăasí: 

Cuandoălaăguerraăcomenzóăaăagravarseăenăelănorteădeăźspaña,ălaăURSSă
nos hizo la oferta de estar dispuesta a recibir unos cuantos millares de 
hijos de combatientes para salvarles de los horrores de los bombardeos 
y para educarles convenientemente. Yo era entonces Ministro de 
źducaciónă Públicaă yă organicéă laă salidaă deă variasă expedicionesă deă
niñosă deă ambosă sexos,ă haciéndolosă acompañară deă profesoresă
españolesă paraă facilitară laă educaciónă enă elă propioă idioma. Estaba 
convencidoădeăqueăeraăunaăverdaderaăsuerteălaădeăaquellosăniños,ătantoă
al alejarles de los riesgos de la guerra civil como de poder ser 
educadosăenăelăpaísădelăsocialismo. 
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Deăentreătodosăesosămilesădeăniños,ănosotrosănosăcentraremosăenă
la figuraădeăJosefinaăIturrarán,ăcuyosălibrosăacabaronăenălaăbibliotecaă
deănuestroăcentro.ă Josefinaă Iturraránă–unaăbilbaínaănacidaăenăMadridă
en 1925, criada en Santander, educada en Bilbao en un colegio de 
monjasădondeăcoincidióăconăDoloresăIbárruriăĚlaăPasionaria) y exiliada 
enăńř37ă aă laăURSS,ă trasă laă desapariciónă deă susă padresă enă laăżuerraă
Civil– salióă deă żuernicaă pocosă díasă antesă delă célebreă yă tristeă
bombardeoă deă laă aviaciónă alemanaă yă nuncaă másă regresóă aă źspaña,ă
falleciendoăenăMoscúăelă27ădeăeneroădeă2Ńń4,ăaăsusăřŃăañosădeăedad,ă
habiendo sido condecorada por el Jefe del Estado con el Lazo de 
IsabelăLaăCatólica.ăźnătodoăeseătiempoădeăexilio,ărecuerdaăsiempreăenă
lasăentrevistasăyădocumentales,ănuncaădejóădeăpensarăenănuestraătierra,ă
aălaăqueălaămanteníaăunidaăsuăvínculoăconălaăliteraturaă–sobre todo los 
poemasă deă Lorca,ă deă quienă grabóă ună discoă conă susă cancionesă
populares,ă algunaă recitadaă enă ruso,ă queă presentóă anteă Nerudaă yă
Alberti–;ă suă pasiónă poră enseñară suă lenguaămaterna,ă elă español;ă yă ună
anillo que le dio su madreăenălaădespedida,ăyăqueănuncaădejóădeăllevară
encima.ăCuentaă sobreă ellaăAmancioăPrada,ă enă suăpáginaăpersonalădeă
Facebook1,ăqueălaăoyóărecitarăunăpoemaătanăllenoădeăsentimientos,ăqueă
leă pidióă laă letraă paraă musicalizarlo,ă creandoă laă canciónă “Suenaă enă
Moscú”: 

źlăjilgueroăqueăcantaăalăsolăcaído 
noăcantaădeăMadridăenămiăsoñadoăhogar, 
niăenăSantaăMaríaălaăiglesiaădeăżuernica, 
ni en el Bilbao de mi temprana edad. 
SuenaăenăMoscúăsuădulceămelodía, 
masăyoălaăestoyăoyendoăallí, 
noăaquí,ăallí. 

Laă bibliotecaă delă Centroă deă źstudiosă paraă laă Promociónă deă laă
Lectura y la Literatura Infantil (CEPLI) de la Universidad de Castilla-
La Mancha conserva entre sus fondos una veintena de libros con 
lecturasăenăespañolăeditadosăenălosăañosăsesentaăenăCubaăyăla URSS. 
Sonălosă librosădeăespañolă Ěantologíasăyă librosăescolaresěădestinadosăaă
                                                           
1  https://es-es.facebook.com/notes/amancio-prada/suena-en-moscú-historia-de-una-
canción-inédita/22Řř6ń227ńńř5Řń/ 
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aquellaă poblaciónă queă salióă deă źspañaă duranteă laă żuerraă Civilă
pensando en su regreso una vez la guerra hubiese finalizado y se 
hubiese restablecido el orden constitucional frente al que se 
sublevaronălosămilitaresăfranquistas.ăComoăsabemos,ăestoănoăocurrió,ăyă
aquellaăsalidaăconsideradaăcomoăexcepcionalăyătemporalăacabóăsiendoă
un exilio en toda regla.  

źnă laă primaveraă deă 2ŃŃŘ,ă nuestraă compañeraă delă grupoă deă
investigadores en LiteraturaăPopularădeăTradiciónăInfantil,ăMaríaăJesúsă
Ruiz,ăprofesoraădeălaăUniversidadădeăCádiz,ăviajóăaăMoscúăparaăasistiră
aălaăIIIăConferenciaăInternacionalădeăHispanistasădeăRusia.ăAllíătuvoălaă
oportunidadă deă contactară conă Josefina.ă Asíă loă recuerdaă laă profesora 
Ruiz (2010: 279):  

En la casa moscovita que sirve de sede y punto de encuentro del 
pocoămásădeăunăcentenarădeă“niños”ă[deălaăguerra]ă todavíaăvivos,ăfuiă
recibida por Enrique Veintimilla Alonso, su secretario, y mantuve una 
larga entrevista con Josefina Iturraránă Ě…ě,ă Josefinaă lamentabaă noă
haberăpodidoănuncaăregresarăaălaăqueăseguíaăconsiderandoăsuăpatria,ăyă
culpaba de ello tanto a la dictadura de Franco como al Gobierno de la 
Uniónă Soviéticaă yă ală PCUS.ă Ală finală deă aquellaă mañana,ă meă hizoă
entrega de los librosă escolaresă queă conservaba,ă pidiéndomeă queă –ya 
queăellaănoăpodríaănuncaăregresar- losăllevaraăaăźspañaăyălosădejaraăenă
lugară seguro.ă Leă prometíă queă seă losă entregaríaă aăAnaă Pelegrín,ă [unaă
argentinaă exiliadaă enă źspañaă yă dedicada,ă entreă otrosă proyectosă aă
realizarăunăcatálogo deălibrosăinfantilesădelăexilioăaăLatinoaméricaădelă
3ř]ă yă leă contéăqueă asíă losă librosădeă suă exilioă seăpodríană sumară aă losă
librosădelăexilioădeăotrosămuchosăniños,ăexpatriadosă tambiénăaăcausaă
de la misma guerra. 

ŻinalmenteăAnaăPelegrínă falleceríaăalăpocoă tiempoăyă losă libros,ă
por deseo de todas las partes, acabaron en nuestra biblioteca, donde se 
conservanăconăelă conocidoăsobrenombreădeă“LaămaletaădeăJosefina”. 
źstosă sonă losă títulos,ă autoresă yă lugară editorial,ă ordenadosă segúnă suă
fecha de edición: 

 
1. Hableăespañol.ăRodríguez-IriondoăyăN.ăSótnikov.ăMoscú,ăńř63. 
2. Manualădeălenguaăespañola.ăńř65. 
3. Leamosăespañol.ăMoscú,ăńř67. 
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4. Lecturasăescogidas.ăDras.ăMaríaăC.ăźscanaverinoăyăź.ăŻernándeză
ViñaăPérez.ăCuba,ăńř6? 

5. SanchoăPanzaăenălaăínsula.ăAlejandroăCasona. Cuba, 196? 
6. źspañolăparaăelă5ºăgrado.ăMoscú,ăńř6ř. 
7. żramáticaă deă laă lenguaă españolaă ĚMorfologíaă yă sintaxisă deă lasă

partesădeălaăoracióně.ăź.ăV.ăLitvinenkoăyăA.ăS.ăVicente. 
8. źspañolăparaăelă7ºăgrado.ăMoscú,ăńř7Ń. 
9. źspañolăparaăelă4ºăgrado.ăMoscú,ăńř7Ń. 

10. EspañolăparaăelăńŃºăgrado.ăMoscú,ăńř7ń. 
11. Lecturaăanalítica.ăMoscú,ăńř7ń. 
12. Diálogosă enă familia,ă paraă losă gradosă Ř-9 de escuela secundaria. 

Moscú,ăńř73. 
13. Bienvenidosăaănuestraăfiesta.ăMoscú,ăńř74. 
14. Libroădeălecturaăparaăelăřºăgrado.ăMoscú,ăńř74. 
15. Libro de lectura paraăelăŘºăgrado.ăMoscú,ăńř74. 
16. źspañolăavanzado.ăM.ăż.ăSorojova.ăMoscú,ăńř74. 
17. źlăespañol.ăKiev,ăńř75. 
18. LibroădeălecturaăparaăelăńŃºăgrado.ăMoscú,ăńř77. 
19. źstudioăespañol.ăMoscú,ăńř7Ř. 
20. Sin título.ăMoscú,ăńř7Ř. 
21. Conversemos en español. M. A. Alexandrova y L. I. żálkina.ă

Moscú,ăńř7ř. 
22. Español práctico. Curso avanzado. G. D. Bokshitskaya y M. G. 

żorójova.ăMoscú,ăńř7ř. 
23. Libro de lectura para el 9º grado.ăMoscú,ăńřŘ6. 
24. Español.ăMoscú,ăńřŘ7. 
 
Todosă estosă títulosă seă puedenă clasificar,ă deă acuerdoă aă laă

profesora Ruiz (2010: 2řńěă enă dosă grandesă grupos,ă segúnă laă
organizaciónă deă susă contenidosă yă losă objetivosă expuestosă poră susă
autores:ă“antologíasăliterariasăoăcoleccionesădeălecturasăescolares,ăporă
unaăparte;ăy,ăporăotra,ămanualesădeăgramáticaăaălosăqueăaălasănocionesă
teóricasă se adjuntan textos sobre los que realizar ejercicios de 
comprensiónădelăidiomaăespañol.” 

Aă continuaciónă presentamosă unaă breveă descripciónă sobreă losă
tiposădeă lecturasă literariasăqueă leíană aquellosăniñosă enă elă exilioă ruso.ă
źsteă someroăanálisisănosă sirveăpara comprobară cómoă laă ideologíaădeă
aquelă sistemaă educativoă subyaceă enă laă selecciónă yă adaptaciónă deă
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muchos de estos textos con los que se educaron varias generaciones de 
niñosă yă jóvenesă estudiantesă deă español.ă Quedană fueraă delă objetoă deă
análisisă losă textosă noă literarios,ă generalmenteă narracionesă yă diálogosă
agrupados en dos grandes bloques, muchas veces interrelacionados 
entre ellos: por un lado los que tratan sobre temas de la vida cotidiana 
paraăayudarăaălosăniñosăaăutilizarăunăespañolăútilăenăelădíaăaădíaăĚviajes, 
tiendas, restaurantes, colegio, trabajo, instrucciones para orientarse en 
ună lugar,ă etc.ě;ă y,ă poră otro,ă relatosă históricosă deă batallas,ă huelgas,ă
revolucionesă yă actividadesă solidarias;ă crónicasă periodísticas;ă análisisă
políticos;ă mensajesă propiosă deă la oratoria,ă conă cargaă ideológicaă yă
propagandística;ă oă biografíasă deă líderesă deă laă revoluciónă enă losă
distintosăpaíses,ăespecialmenteădeăźspaña,ăCuba,ăMéxicoăyălaăURSS. 

Cuandoă seăprodujoă laăRevoluciónăcubanaămillonesădeă suramericanosă
tuvieron un brusco despertar.ăNoă creíană loă queă escuchaban.ă źstoă noă
estaba en los libros de un continente que ha vivido pensando 
desesperadamente en la esperanza. 
Heă aquíă deă prontoă queă ŻidelăCastro,ă ună cubanoă aă quienă antesă nadieă
conocía,ăagarraălaăesperanzaădelăpeloăoădeălosăpiesăy no le permite que 
vuele, sino que la sienta en su mesa, es decir, en la mesa y en la casa 
deălosăpueblosădeăAmérica.ăDesdeăentoncesăhemosăadelantadoămuchoă
en este camino de la esperanza, que se ha convertido en realidad. Pero 
hemos vivido con el alma en unăhilo.ăUnăpaísăvecino,ămuyăpoderosoăyă
muy imperialista, quiere aplastar a Cuba con la esperanza de todos. 
Lasămasasă deăAméricaă leenă todosă losă díasă elă periódico,ă escuchană laă
radioătodasălasănoches.ăYăsuspiranădeăsatisfacción.ăCubaăexiste.ăUnădíaă
más.ă Ună añoă más.ă Ună lustroă más.ă Nuestraă esperanzaă noă haă sidoă
decapitada.ăNuncaăseráădecapitada. (19: 254-255)2. 

źsteătipoădeătextosădeăcarácterăpolíticoăyăsocialăsonăcomunesăenă
laămayoríaă deă losă libros,ă estandoă presentesă enă todasă lasă unidadesă deă
trabajo, sean lecturas,ăprácticasădelă lenguajeăoralăoăescrito,ă ejerciciosă
ortográficos,ăléxicosăoăgramaticales.ă 

                                                           
2  źnă losă textosă tomadosă deă losă librosă escolares,ă laă referenciaă bibliográficaă laă
realizaremosă indicandoăenăprimeră lugară elă númeroădelă libroă segúnă elă ordenăqueă
aparecenăenăelălistadoărecién reproducidoădeălosălibrosădeă“laămaletaădeăJosefina”,ă
seguidoădeălaăpáginaăoăpáginasăenăqueăaparecenălosămismos.  
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Aunqueă noă tană abundantes,ă tambiénă sonămuchosă losă textosă deă
carácteră literarioăqueăformanăparteădeăestasăediciones,ă tantoătextosădeă
autoră comoă textosă deă laă tradición oral. Y es que en ninguno de los 
libros se prescinde de uno u otro tipo. En todos conviven fragmentos 
propiosă deă laă lecturaă literariaă conă otrosă destinadosă aă laă formaciónă
socială yăpolíticaădelă jovenă lector,ă yaăqueăelă sistemaăescolară soviéticoă
del momento entendíaăqueăambasăformaciones,ălaăartísticaăyălaăcívica,ă
eran necesarias, obligatorias y complementarias. (ALTED, 1999:  
83 y ss.). 

Deă entreă losă textosă literarios,ă aquellosă propiosă deă laă tradiciónă
oralăespañolaăsonăbastanteămásănumerososădeăloăqueăseăpodríaăpensară
en un primer momento: chistes, sucedidos, cuentos y leyendas 
tradicionales, romances, textos del cancionero infantil, sobre todo 
retahílasă yă cancionesă escenificadas,ă himnos…ă enă muchasă ocasionesă
acompañadosă deă suă partituraă musicală paraă facilitară no solo su 
recitación,ă sinoă tambiénă suă canto.ă Sină duda,ă laă presenciaă deă estaă
literaturaă estáă íntimamenteă relacionadaă conă elă krausismo,ă delă queă
tambiénăparticiparonăenăźspañaălaăInstituciónăLibreădeăźnseñanzaăyăelă
sistema educativo implantado durante la SegundaăRepública.ă 

źlăkrausismoăesăunaăcorrienteăfilosóficaăsurgidaădelăpensamientoă
de K. C. Krause, –filósofoăpostkantianoăalemánădelă sigloăXIXăcuyasă
ideas se extienden en toda Europa por sus principales seguidores (G. 
Tiberghieă enăBélgica;ăK.ăRöderă yăH.ă Leonhardiă enăAlemania;ă Juliánă
Sanză delă Río,ă Żernandoă żineră deă losă Ríosă yă Nicolásă Salmerónă enă
źspañaě–,ă queă defiendeă unaă filosofíaă prácticaă paraă elă cambioă socială
queă provoqueă unaă transformaciónă delă individuoă forjadaă desdeă laă
pedagogía,ă laă educaciónă yă laă ética (vid. DÍAZăżARCÍA,ă ńřřńě,ă asíă
comoă unaă pedagogíaă basadaă enă laă educaciónă yă laă comprensiónămásă
queăenă laăenseñanzaămemorística.ăŻrutoădeăestasănuevasă ideasăsurgióă
enăźspañaălaăInstituciónăLibreădeăźnseñanza,ăcreadaăelă3ńădeămayoădeă
ńŘ76,ăunăañoădespuésădeălaăRestauraciónădeălaămonarquíaăborbónicaăyă
deăqueăelăMinisterioădeăŻomento,ăórganoăencargadoădeălaăenseñanza,ă
seă ocuparaă deă controlară férreamenteă laă educaciónă yă prohibieraă
cualquierăenseñanzaăqueăatacaraălaădoctrinaăestablecida,ăoriginandoăasíă
ună ataqueă aă laă libertadă deă cátedra ampliamente protestado por 
profesores y estudiantes, siendo muchos docentes detenidos y 
expulsadosă deă susă cátedras.ă źntreă estosă profesoresă seă encontrabană
żinerădeălosăRíosăyăNicolásăSalmerón,ădosădeălosăfundadoresădeădichaă
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institución,ăconsideradaăcomo uno de los primeros centros del mundo 
deăeducaciónăprogresiva,ăadelantándoseăenăelătiempoăaăescuelasăcomoă
las norteamericanas de Francis Parker, Dalton y Putney; las escuelas 
experimentales de la Telegraph House en Inglaterra; o las escuelas 
Montessori de Italia. Entre los principios de esta escuela educadora y 
creativaădestacaăelăinterésăporălasăposibilidadesădidácticasădelăfolcloreă
infantil:ăenăsuădeclaraciónădeăprincipiosăĚSÁNCHźZăORTIZ, 2013) se 
recogeăelăprincipioădeălaăpedagogíaăactivaăyăenăíntimoăcontacto con la 
vida,ăelăllamadoă“métodoăintuitivo”,ăexpresiónăacuñadaăporăPestalozziă
yăŻröebel,ăqueădestacaălaăimportanciaădeăenseñarăaătravésădeăloăactivo,ă
nuncaă conă purasă teorías,ă sinoă medianteă experienciasă personales,ă
otorgando especial importancia a la formaciónădelăsentidoăestético,ăporă
loăqueălaămúsica,ăelăarteăpopular,ălasăcanciones,ălosăcuentosăyăjuegos,ă
elăteatro,ăetc.,ăfueronăcultivadosăconăespecialăatención.ăPosiblementeălaă
presenciaădeăesteăsustratoăfilosóficoăenălaăpedagogíaădeălaăźspañaădeălaă
SegundaăRepública,ă presenteă tambiénă enă elă sistemaă educativoă deă lasă
repúblicasă socialistasă soviéticasă–enăambosăseăpretendíaă formarăaă losă
niñosă enă igualdad,ă educaciónă integrală artísticaă yă científicaă yă enă elă
diálogoăentreăloăurbanoăyăloărural-,ăfacilitóăalgo el acceso de aquellos 
pequeñosăespañolesăaălasăaulasădeăunăpaísătanădiferenteădelăqueăhabíană
dejado.  

Así,ă podemosă encontrară enă losă librosă composicionesă popularesă
españolasă comoăSoy el farolero de la Puerta del Sol; Tengo, tengo, 
tengo; Los pollitos dicen pío, pío, pío; o poemitas tradicionales con 
afánădidácticoă comoă“Treintaădíasă traeă septiembre,ăconăabril,ă junioăyă
noviembre;ă conă veintiochoă soloă hayă uno;ă losă demásă traenă treintaă yă
uno”. (6: 153).  

Peroăademásădeăesteăgustoăporălaăliteraturaăpopularădeătradicional 
oral, sustrato y basamento de buena parte de la posterior literatura 
culta,ăeseăinterésăporăenseñarăaălosăniñosăcancionesăencuentraăsuărazónă
deăserăenă laă ideaă revolucionariaădeă formarăaă losăniños,ădesdeăsuămásă
tierna edad, como los mejores patriotas.ă Deă ahíă laă reproducciónă enă
todosă losă librosă deă himnosă yă cancionesă patrióticasă yă políticas:ă elă
Himno de Riego, La Internacional, la Oda a Lenin, Las compañías de 
acero ĚCanciónă deă laă guerraă deă źspañaěă oă No nos moverán, 
“encaminadasătodasăellas,ăsí,ăaăpreservarălaăculturaăespañolaăentreălosă
niños,ă peroă ală mismoă tiempoă aă educarlosă comoă futurosă ciudadanosă
soviéticos”ăĚRUIZ, 2010: 293): 
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LaăJovenăżuardiaăĚHimnoădeălosăjóvenesăcomunistasě 
Somos la joven guardia 
que va forjando el porvenir,  
nosătemplóălaămiseria,  
sobremos vencer o morir. 
Noble es la causa de librar 
al hombre de la esclavitud, 
quizáăelăcaminoăhayăqueăregar 
¡conăsangreădeălaăjuventudĄ 
Queăestéăenăguardia, 
queăestéăenăguardia,ă 
elăburguésăinsaciableăyăcruel 
¡yăcruelĄ 
Joven guardia,  
joven guardia, 
no le des paz ni cuartel, 
¡pazăniăcuartelĄ 
Es la lucha final que comienza, 
laărevanchaădeălosăqueăansíanăpan; 
enălaărevoluciónăqueăestáăenămarcha, 
losăesclavosăelătriunfoăalcanzarán. 
Joven guardia, joven guardia, 
siempre en guardia. 
Hijos de la miseria, 
ellaărebeldesănosăforjó, 
odioăaălaătiranía 
queăaănuestrosăpadresăexplotó. 
Másăhambreănoăhemosădeăsufrir, 
losăqueătrabajanăcomerán. 
Laăexplotaciónăvaăaăconcluir, 
nuestrasălasăfábricasăserán. 
Queăesté… 
Mañanaăporălasăcalles, 
masasăenătriunfoămarcharán; 
ante la guardia roja 
losăpoderososătemblarán. 
Somos los hijos de Lenin, 
yăaăvuestroărégimenăferoz, 
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el comunismo ha de abatir 
con el martillo y con la hoz. 
Queăesté… 
(13: 181-183) 

Otroămatizăaătenerăenăcuentaăalăanalizarălosătextosădeălaătradiciónă
oral, es, a veces,ă suă carácteră ideológico.ă Aunqueă noă siempre,ă enă
muchasăocasionesălaăelecciónădeăestosărefranes,ăchistecillos,ădichosăyă
paremias no es inocente ni aleatoria, siendo portadores de una 
enseñanzaămuyăacordeăaălaăideologíaădelămomento: 

Amigo que es amigo de mi enemigo no es mi amigo. 
Querer es poder. 
Hablar sin pensar es disparar sin apuntar. 
Pan bendito, poquito. 
Nunca ha vencido un cobarde. 
(2: 54)  

El otro tipo de textos literarios presente en los manuales de la 
maleta de Josefina son los textos de autor. De todos ellos, y 
posiblementeă tambiénă poră esaă influenciaă krausistaă deă laă queă hemosă
habladoăantes,ăunănúmeroăconsiderableăperteneceăaătextosădramáticos, 
todosă fragmentosă brevesă queă serviríană ademásă aă losă escolaresă paraă
practicarălaălenguaăenăsuămodalidadădeăexpresiónăoral:ăadaptacionesădeă
comedias de la Edad de Oro, de sainetes o de obras de Lorca; cuentos, 
novelas o romances versionados en forma dialogada por el editor del 
libro;ă yă adaptacionesă paraă títeresă deă obrasă deă diversoă origen.ă
Probablemente, afirma Ruiz (2010: 284) es este gusto por el teatro en 
laăescuelaăelămismoăqueăseăpodíaăcomprobarăenăelămagisterioăespañolă
de finales del siglo XIX y principiosă delă XX,ă queă concebíaă estaă
prácticaă dramáticaă comoă “instrumentoă educativoă yă tambiénă comoă
herramientaădeăregeneraciónăsocialăyăcomoăarmaărevolucionaria”.ăUnă
recuerdo al impulso que el teatro ambulante tuvo en la Segunda 
República,ăconăcompañíasăcomoăEl Teatro del Pueblo, el Retablo de 
ŻantochesădeălasăMisionesăPedagógicasăoăLaăBarracaădeăżarcíaăLorca,ă
sonă buenaămuestraă deă ello.ăAdemásădeă losă fragmentosă queă podemosă
ojearăenălaămayoríaădeălosălibros,ăhayăunoăenălaămaletaădeăJosefinaăqueă
esă íntegramenteă unaă obraă teatral,ă laă adaptaciónă delă episodioă delă
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QuijoteăenăelăqueăSanchoăgobiernaăunaăínsula,ărealizadaăporăunoădeălosă
principalesă dramaturgosă españolesă deă principiosă deă siglo,ă Alejandroă
Casona,ă tambiénă exiliado,ă tituladoă Sancho Panza en la ínsula, con 
ilustraciones de źugenioăźlizalde,ăyăeditadoăenăCubaăenălaădécadaădeă
los sesenta por la Editora Juvenil (Editorial Nacional de Cuba). 

Ademásă deă losă textosă deă laă tradiciónă orală yă losă fragmentosă
dramáticos,ă consideradosă –especialmente los de la Edad de Oro– 
comoă verdaderoă teatroă popular,ă sonămuchosă losă autoresă españolesă yă
latinoamericanos de los que encontramos textos en todos los 
manuales.ă Losă másă repetidos,ă presentesă enă casiă todasă lasă
publicaciones, son Cervantes (con fragmentos del Quijote y de sus 
Novelas Ejemplaresě,ă Péreză żaldós,ă Blascoă Ibáñez,ă źmiliaă Pardoă
Bazán,ăBécquer,ăRafaelăAlbertiăy,ăsobreă todo,ă losăpoetasăperseguidosă
porăelăbandoănacionalăsublevado:ăAntonioăMachado,ăŻedericoăżarcíaă
LorcaăoăMiguelăHernández,ăcuyosăpoemasăsuelenă irăacompañadosădeă
una notaă aă pieă deă páginaă oă ună textoă introductorioă deă carácteră
ideológico.ăĚŘ,ăńń6-117) 

Despedida 
Si muero, 
dejadăelăbalcónăabierto. 
Es segador siega el trigo. 
ĚDesdeămiăbalcónăloăsiento.ě 
¡Siămuero, 
dejadăelăbalcónăabiertoĄ 
źlăniñoăcomeănaranjas. 
(Desde mi balcónăloăveo.ě 

ŻedericoăżarcíaăLorcaăeraăunăfamosoăpoetaăespañol. 
żarcíaăLorcaăeraăunăhombreădeăgranăcultura,ămúsico,ăpintor,ăescritorăyă
poeta.ă Ademásă eraă unaă personaă muyă simpática.ă Todoă elă puebloă
españolăconocíaăyăcantabaălasăpoesíasădeăżarcíaăLorca.ă 
Cuandoă elă fascismoă españolă seă levantóă enă ńř36,ă loă detuvieronă yă
despuésă loămataron,ăporqueă laăpoesíaădeăżarcíaăLorcaăeraă laăvozădelă
puebloă español.ă Losă fascistasă loă mataronă porqueă erană enemigosă delă
puebloăespañolăyădeăsuăcultura. 
Duranteămuchosă añosă enăźspañaă han estado prohibidas las obras de 
żarcíaăLorca. 
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En Francia en 1936, cuando los escritores y poetas franceses y de 
otrosă paísesă conocieronă laă muerteă deă żarcíaă Lorca,ă anteă suă retrato,ă
juraronălucharăcontraăelăfascismoăyăayudarăalăpuebloăespañol. 
Las obras de żarcíaă Lorcaă estánă traducidasă aă muchasă lenguasă
extranjeras.ăźnălaăUniónăSoviéticaălasăobrasădeăżarcíaăLorcaăyaăhaceă
muchosăañosăqueăseărepresentanăenălosăteatros.ăAălaăgenteăsoviéticaăleă
gustaă laă poesíaă delă grană poetaă español;ă leă llamană amistosamenteă
“nuestroăLorca”.ăÉlăqueríaăaălaăgenteăyăaălaăvida. 
 
Juntoă aă estosă autores,ă tambiénă estáă muyă presenteă laă obraă deă

autores latinoamericanos, especialmente la del chileno Pablo Neruda 
ĚCaminando,ăCantalisoă enăunăbar,ăSoldadoă asíănoăquieroă ser,ăCanciónă
puertorriqueña…ě,ă delă argentinoă Álvaroă Yunqueă yă delă cubanoă Joséă
Martí,ă esteăúltimoă tambiénăconă textosăbiográficosămuyăsimilaresă aă losă
queă acompañană losă poemasă deă Lorcaă oă Hernández.ă Otrosă autores,ă
bastanteă menosă conocidosă peroă relacionadosă deă algúnă modoă conă laă
lucha porălaălibertadăenăsusădiferentesăépocasăyăpaíses,ătambiénăfirmană
algunosă textosă conă temasă siempreă afinesă aă laă revolución.ă źnă laă breveă
antologíaăqueăsigueăpuedeăcomprobarseăque,ădeăunosăuăotrosăautores,ălaă
selecciónădeătextosăqueăeditoresăyăpedagogosăpublicabanăparaălosăniñosă
deă primariaă queă estudiabană conă estosă librosă deă españolă solíaă teneră enă
comúnăelăusoădeălaăliteraturaăcomoăinstrumentoăideológico.ăConăelăpasoă
delătiempo,ăyăyaăinstaladosăenălaădécadaădeălosă7Ń,ăpodemosăaventurară
además,ă yă siempreădeă acuerdoăaă estaăpequeñaămuestraădeă librosădeă laă
maleta de Josefina, que ese uso de los manuales escolares como 
herramientasă paraă laă formaciónă ideológicaă deă losă estudiantesă siguióă
presente en todos ellos, aunque cada vez la presencia de textos literarios 
fue menor,ă siendoă reemplazadosă poră otrosă textosă deă carácteră másă
históricoăyăpolítico.ăAsíăloăconfirmanătambiénălasăimpresionesădeăRuiză
(2010: 294) tras analizar los textos y realizar varias entrevistas con 
algunos supervivientes de aquel exilio infantil:  

Ya no se concibenă[lasăantologíasădeăespañol]ăcomoămuestrariosămásăoă
menos desordenados de textos representativos de la cultura y la 
literaturaăespañolas,ăsinoăqueăseăaplicaăunăguiónăĚ…ěăqueăestableceăună
únicoămodeloădeăcomportamientoă Ě…ě.ăźstosă librosă losăprotagonizan 
niñosăoăjóvenesăque,ăenăprimeraăpersona,ănarranăsuăexperienciaăcomoă
estudiantesă[españolesăoăcubanos]ăenălaăUniónăSoviética. 
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Y entre estas experiencias comparten sus lecturas favoritas, del 
estilo de El himno del 26 de julio (Cuba), fragmentos del programa 
políticoă delă PCUS,ă deă lasă memoriasă deă Laă Pasionariaă oă deă losă
discursos de Ernesto Che Guevara. 

Deăunoăuăotroămodo,ădeănuevoălaăliteraturaăvolvióăaăserăalgoămásă
queăunăconjuntoădeătextosădeăcarácterăartístico.ăParaăunos,ăfueăeseăarmaă
cargada de futuro –pero no siempre usada de manera 
bienintencionada–;ăparaăotros,ălosămásăinocentes,ălosăqueădejabanăsusă
juegosă infantilesă yă susă hogaresă sină saberă queă noă volveríană aă
recuperarlos en muchos casos, como el caso de Josefina, estos textos 
fueronă algoă másă que lecturasă entretenidas,ă convirtiéndoseă enă elă
vínculoădeăunión,ărecuerdos,ăemocionesăyăsentimientosăconăunaătierraă
y unas familias de las que se vieron privados en la inocencia de su 
infancia. 

 
 
ANTOLOGÍA de textos repetidos en varios de los manuales 

escolaresăqueăformanăparteădeă“LaămaletaădeăJosefina”: 
 
 
Soy del 5º regimiento, Rafael Alberti 
 
Mañanaădejoămiăcasa, 
dejo los bueyes y el pueblo. 
-¡SaludĄă¿Aădóndeăvas,ădime? 
-Voy al Quinto Regimiento. 
 
Caminar sin agua, a pie, 
monte arriba, campo abierto. 
Voces de gloria y triunfo, 
-¡SoyădelăQuintoăRegimientoĄ 
 
 
Versos sencillos, José Martí  
 
Si ves un monte de espumas, 
Es mi verso lo que ves: 
Mi verso es un monte, y es 
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Un abanico de plumas. 
Miăversoăesăcomoăunăpuñal 
Queăporăelăpuñoăechaăflor: 
Mi verso es un surtidor 
Que da un agua de coral. 
Mi verso es de un verde claro 
Yădeăunăcarmínăencendido: 
Mi verso es un ciervo herido 
Que busca en el monte amparo. 
Mi verso al valiente agrada: 
Mi verso, breve y sincero, 
Es del vigor del acero 
Con que se funde la espada. 
 
 
Cantaliso en un bar, Nicolás Guillén 
 
Los turistas en el bar: 
Cantaliso, su guitarra, 
y un son que comienza a andar. 
 
No me paguen porque cante 
loăqueănosălesăcantaré; 
ahoraătendránăqueăescucharme 
todoăloăqueăantesăcallé. 
¿Quiénălosăllamó? 
Gasten su plata, 
beban su alcohol, 
cómprenseăunăgüiro, 
peroăaămíăno, 
peroăaămíăno, 
peroăaămíăno. 
 
Todos estos yanquis rojos 
sonăhijosădeăunăcamarón, 
yălosăparióăunaăbotella, 
una botella de ron. 
¿Quiénălosăllamó? 
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Ustedes viven, 
me muero yo, 
comen y beben, 
pero yo no, 
pero yo no, 
pero yo no. 

 
Aunque soy un pobre negro, 
séăqueăelămundoănoăandaăbien; 
¡ay,ăyoăconozcoăaăunămecánico 
que lo puede componer! 
¿Quiénălosăllamó? 
Cuando regresen 
a Nueva York, 
mándenmeăpobres 
como soy yo, 
como soy yo, 
como soy yo. 

 

Aăellosălesădaréăla mano, 
yăconăellosăcantaré, 
porque el canto que ellos saben 
esăelămismoăqueăyoăsé. 

 
 

El labrador y los señoritos (Cuento popular) 
 

— źscuchadăconăatenciónă— dijo la abuela a sus nietos. 
— Voyăaăcontarosăcómoăunălabradorăengañóăaădosăseñoritos. 
Era un labradorăqueăvivíaăenăunaăaldeaălejosădeălaăcapital.ăHabíaăoídoă
hablarămuchoădelăreyăyăteníaăgrandesădeseosădeăverleăconăsusăpropiosă
ojos.ăCreíaă queă elă reyă eraădiferenteă aă losă demásă hombres.ăUnădíaă leă
dijoăaăsuămujerăqueăqueríaăirăaălaăcapitalăparaăverăalărey. 
Suămujerăleădijoăqueănoădebíaăirăporqueăseăgastaríaăelăpocoădineroăqueă
tenían.ă źlă labradoră insistióă diciendoă queă aprovecharíaă elă viajeă aă laă
ciudadăparaăsacarseăunaămuelaăqueăleădolíaăconăfrecuencia.ăAlăfinăsuă
mujerăleădejóăir. 
źlălabradorăseămarchóămuy contento; pero como la ciudad estaba muy 
lejos,ăporăelăcaminoăgastóăcasiătodoăelădineroăqueăllevaba. 
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Llegóăaălaăcapital,ăyăaquelămismoădíaăpudoăverăalărey,ăcuandoăésteăsalíaă
de la iglesia. 
— ¡Quéă tontoăsoyĄăźsăunăhombreăcomoăyoăyăcomoă losădemásĄă¿Poră
qué noă escuchéă losă consejosă deă miă mujer?ă Temoă queă miă dineroă seă
termine y no pueda regresar a mi casa. 
Yă contóă suă dineroă yă vioă queă sóloă leă quedabaă medioă real.ă Teníaă
hambre,ăyăademásăleăempezóăaădolerălaămuelaăcomoănunca.ăSeădetuvoă
ante un vendedor de pasteles, queăestabaăenălaăcalleăyăpensó:ă«Siămeă
sacoălaămuela,ătendréăqueădarleăelămedioărealăalădentistaăyămeămoriréă
deăhambre;ăperoăsiăcomproălosăpasteles,ălaămuelaămeăseguiráădoliendoă
yănoăpodréăllegarăaămiăpueblo.ă¿Quéăhacer?» 
Cuando estaba en estas dudas, pasaronăporăallíădosăseñoritos.ăVieronăală
labradoră queă mirabaă fijamenteă losă pasteles,ă yă poră burlarseă deă élă leă
dijeron: 
— ¡źh,ătúĄă¿Cuántosăpastelesăeresăcapazădeăcomerădeăunaăvez? 
— ¿Yo?ă¡MásădeăcienĄ 
— ¿Cien?ă— contestaron riendo.— No hay nadie capaz de hacerlo. 
— ¿No?ăPuesăyoămeălosăcomo. 
Yă discutieron:ă ellosă queă noă yă élă queă sí.ă Mientrasă tantoă laă genteă seă
reunióăalrededorădeăellos.ăPorăfinălosăseñoritosăleădijeron: 
— ¿Quéăapuestas? 
— Puesămirad:ăsiănoămeăcomoălosăcienăpastelesădeăunaăvez,ămeăpodéisă
sacar esta primera muela — yăseñalóălaăqueăleădolía. 
Losăseñoritosăaceptaronăriendo,ăyăelălabradorăempezóăaăcomerăpasteles. 
Cuandoăelălabradorăcomióătodosălosăqueăquiso,ădijoăaălosăseñoritos: 
— Noăpuedoăcomerămás.ăHeăperdido,ăseñores.ăQueămeăsaquenălaămuela. 
źntonces,ă losă señoritosă muyă alegresă poră elă triunfo,ă llamaronă aă ună
dentista.ă Todaă laă genteă seă reía.ă Llegóă elă dentistaă yă losă señoritosă leă
dijeron: 
— Ahoraămismoăsáquenleălaămuelaăaăesteălabrador. 
źlăcampesinoăpusoăunaăcaraămuyătriste,ăyălosăseñoritosărieronăaúnămás. 
źmpezóăelădentistaăaătirarădeălaămuelaăparaăsacarlaăyăelălabradorăaădară
gritos.ăYăaăcadaăgritoălosăseñoritosărespondíanăconăunaăcarcajada. 
Cuandoă elă dentistaă sacóă ală campesinoă laă muelaă queă leă dolíaă losă
señoritosăpagaronăalăpasteleroăyăalădentistaăyădijeronăaălaăgenteăqueăallíă
estaba: 
— ¿Habéisăvistoăalgunaăvezăunăhombreătanătontoăcomoăéste?ăPorăunosă
pastelesăseăhaădejadoăsacarăunaămuelaă...ă¡JaĄă...ă¡jaĄă...ă¡jaĄă... 
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— Másă tontosă soisă vosotrosă— contestóă elă labradoră— queă habéisă
pagado los pasteles queăheăcomidoăyămeăhabéisăsacadoă laămuelaăqueă
meădolía.ăAsíămeăhabéisăquitadoădosăcosas:ăelăhambreăyăelădolor,ăyănoă
heă gastadoă elă medioă reală queă tenía.ă Laă genteă queă estabaă allíă seă rióă
mucho,ă burlándoseă deă losă señoritos,ă yă éstosă conă laă cabezaă baja,ă seă
marcharon corriendo. 
 
 
Prendimiento de Antoñito el Camborio, Federico García Lorca 
 
Antonio Torres Heredia,  
hijo y nieto de Camborios,  
con una vara de mimbre  
va a Sevilla a ver los toros.  
Moreno de verde luna  
anda despacio y garboso.  
Sus empavonados bucles  
le brillan entre los ojos.  
A la mitad del camino  
cortóălimonesăredondos,ă 
y los fue tirando al agua  
hasta que la puso de oro.  
Y a la mitad del camino,  
bajo las ramas de un olmo,  
guardia civil caminera  
loăllevóăcodoăconăcodo.ă 
źlădíaăseăvaădespacio,ă 
la tarde colgada a un hombro,  
dando una larga torera  
sobre el mar y los arroyos.  
Las aceitunas aguardan  
la noche de Capricornio,  
y una corta brisa, ecuestre,  
salta los montes de plomo.  
Antonio Torres Heredia,  
hijo y nieto de Camborios,  
viene sin vara de mimbre  
entre los cinco tricornios.  



112 CÉSáRàSÁNCHE)àORTI)àに ARANTXA SANZ TEJEDO 

 LﾗゲàﾉｷHヴﾗゲàSWàﾉﾗゲàﾐｷﾓﾗゲàSWàﾉ;àｪ┌Wヴヴ;ぎà 
 ﾉWIデ┌ヴ;ゲàSWàWゲヮ;ﾓﾗﾉàWﾐàWﾉàW┝ｷﾉｷﾗàヴ┌ゲﾗ 

Antonio,ă¿quiénăeresătú?ă 
Si te llamaras Camborio,  
hubieras hecho una fuente  
de sangre con cinco chorros.  
Niătúăeresăhijoădeănadie,ă 
niălegítimoăCamborio.ă 
¡Seăacabaronălosăgitanosă 
que iban por el monte solos!  
źstánălosăviejosăcuchillosă 
tiritando bajo el polvo.  
 
A las nueve de la noche  
lo llevan al calabozo,  
mientras los guardias civiles  
beben limonada todos.  
Y a las nueve de la noche  
le cierran el calabozo,  
mientras el cielo reluce  
como la grupa de un potro. 
 
Traidor a su pueblo, Emilio Prados 
Que malos perros te coman, 
mal hijo de mala madre; 
que te muerda en los costados 
la dura espiga del hambre 
y que el agua que te bebas 
se te convierta en vinagre; 
que elăcorazónăseăteăpudra 
cuajado en tu negra sangre, 
que llevas mancha en tu frente 
que no hay tiempo que te lave, 
niăsueñoăqueănoălaăacuse, 
ni traidor que no la acate. 
Ni has de tener buena muerte, 
ni lecho donde descanses, 
ni tierra con que te cubras, 
ni compasiónăqueăteăsalve, 
que siendo sangre del pueblo 
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contra tu sangre te alzaste 
y sangre que se traiciona 
se vuelve contra su carne. 

 

Que malos perros te coman, 
mal hijo de mala madre, 
que ni la tierra te quiere, 
niăconăélăteăquiereăelăaire. 

 
 

Soldado así no quiero ser, Nicolás Guillén 
 

Soldado no quiero ser, 
queăasíănoăhabránădeămandarme 
aăherirăalăniñoăyăalănegro, 
y al infeliz que no tiene 
quéăcomer. 
Soldadoăasíănoăheădeăser. 

 

¡Miraăalăcaballoăenădosăpatas,ă 
yăalăsoldadoăencimaădél, 
con ojos llenos de furia, 
con boca llena de hiel, 
yăelămachetón,ăqueăloămismo 
mata viejo que mujer! 
Soldadoăasíănoăheădeăser. 

 

¡Ahădeălosătrenesădeătropas, 
fríosăalăamanecer, 
en duros rieles de sangre 
corriendo a todo correr 
para aplastar una huelga 
o estrangular un batey! 
Soldadoăasíănoăheădeăser. 

 

¡Ahădeălosăojosăconăvendas, 
porque vendados no ven! 
¡Ahădeălasămanosăatadas 
y la cadena en los pies! 
¡Ahădeălosătristesăsoldados 
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esclavos del coronel! 
Soldadoăasíănoăheădeăser. 

 
Siăaămíămeădieranăunărifle 
lesădiríaăaămisăhermanos  
paraăquéăsirve. 
A mis hermanos soldados 
paraăquéăsirve. 
Peroăaămíănoămeăloădan,ă 
porqueăséăparaăquéăsirve, 
por eso no me lo dan. 
Ni a ti te lo dan, ni a ti, 
niăaăti,ăniăaăti...ă¡Quéăsoldados 
íbamosăaăserănosotros 
en caballos desbocados! 

 
Soldadoăasíăquiero ser. 
El que no cuida el central, 
queănoăesădeăél, 
ni reina, como un rey tosco  
de cuartel, 
niăsobreăelăcampoădeăcaña 
tiras arranca de piel,  
feroz igual que un negrero, 
yăaúnămásăcruel. 

 
Soldado libre, soldado 
noămásăqueăalăesclavoăfiel: 
Soldadoăasíăquiero ser. 
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À la recherche des émotions dans 

L’Analphabète d’Agota Kristof 

ALEKSANśRA ŚHRUPAŁA  
(Gliwice) 

AGNIESZKA ADAMOWICZ-PO_PIEŚH  
(Katowice) 

IN SEARCH OF EMOTIONS IN THE ILLITERATE BY AGOTA 
KRISTOF 
In The Illiterate, Agota Kristof describes eleven important moments in 
her life where she exceeded various borderlines: she crossed temporal, 
spatial, linguistic, and identity frontiers. Although her writing is 
extremely simplified and devoid of expressivisms, this text arouses 
very strong emotions. The purpose of this communication is to review 
theă linguisticămeansăbyăwhichă“TheăIlliterate”ăexpressesăandă inspiresă
emotions among its readers. 

KEYWORDS: Kristof, The Illiterate, emotion, language of emotions 

MOTS-CLÉSŚ Kristof, l’Analphabète,ăémotion, langage des émotions 

INTRODUCTION 

L’oeuvreăd’AgotaăKristof,ăauteureăd’origineăhongroiseăexiléeăenă
Suisseăromandeădansălesăannéesăńř5Ń,ăn’estăpasălargementăconnue en 
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Pologne.ăźtăpourtantăcetteăromancière,ăpoèteăetădramaturgeăjouităd’uneă
grandeă notoriétéă etă estă traduite enă plusieursă langues.ă źlleă s’estă 
faită connaîtreă dansă lesă annéesă ńřřŃă pară laă publicationă d’uneă trilogieă
décrivantăl’histoireădeădeuxăfrèresăsurăfondădesăhostilitésădeălaăguerre:ă
Le Grand cahier ĚńřŘ7ěă couronnéă aussitôtă duă Prixă européenă 
deă l’A.D.ź.L.Żă ĚAssociationă desă Écrivainsă deă Langueă Żrançaiseěă 
et traduit ensuite en trente trois langues, La Preuve (1990)  
et Le Troisième Mensonge Ěńřřńěă priméă duă Prixă Livreă Interă enă 
1992. 

Dans L’Analphabète,ă parueă enă 2ŃŃ4,ă elleă décrită onzeămomentsă
importantsă deă saă vieă quiă retracentă leă passageă deă diversesă frontièresă :ă
celles temporelles (enfance / adolescence), spatiales (Hongrie / 
Autriche / Suisse), mais aussi linguistiques et identitaires (langue 
maternelleă /ă languesă ennemiesě.ă Leă styleă d’écritureă estă trèsă
caractéristique.ă Ilă manifesteă laă préférenceă deă l’écrivaineă poură desă
phrasesă simples,ă réduitesă àă l’essentielă etă épuréesă àă l’extrême.ă
Néanmoinsăleălivreăsusciteădeătrèsăvivesăémotionsăchezălesărécepteurs.ă
L’objectifă duă présentă texteă estă deă passeră enă revue les moyens 
linguistiquesăgrâceă auxquelsă l’auteureădeăL’Analphabète exprime ses 
émotionsăetăenăinspireăégalementăchezălesălecteurs.ă 

La structure de notre propos sera la suivante: en premier lieu, 
nousă voudrionsă faireă ună survolă rapideă deă laă biographieă d’Agotaă
Kristof,ăceăquiănousăsembleăpertinentăpourălaăcompréhensionăduărécită
autobiographiqueă qu’estă L’Analphabète,ă enă deuxièmeă lieu,ă nous 
présenteronsă brièvementă leă cadreă théoriqueă relatifă àă laă descriptionă
linguistiqueă desă émotions,ă poură pouvoiră passeră ensuiteă àă laă partieă
pratiqueă oùă nousă chercheronsă lesă tracesă deă l’émotivitéă dansă leă texteă
examiné. 

1. L’auteure et son livre 

Agota Kristof naîtăenăńř35ăàăCsikvandăenăHongrie,ămaisăpasseălaă
plusă grandeă partieă deă sonă enfanceă àă Köszeg,ă villeă situéeă prèsă deă laă
frontièreă avecă l’Autriche.ăźlleă vientă d’uneă familleă cultivée:ă sonă pèreă
estă instituteură etă saă mèreă – directriceă d’écoleă ménagère.ă Àă l’âgeă de 
quatorzeă ans,ă Agotaă quitteă saă maisonă nataleă poură faireă sesă étudesă
secondairesădansăuneăécoleăavecăinternat.ăMaisă 
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[…]ăceăn’estăpasăunăinternatăpourălesăjeunesăfillesăriches,ăc’estăplutôtăleă
contraire.ă C’estă quelqueă choseă entreă laă caserneă etă leă couvent,ă entre 
l’orphelinatăetălaămaisonădeăcorrection.ăĚKRISTOF, 2004 : 13)  

Aprèsă leă baccalauréat,ă àă l’âgeă deă dix-huit ans seulement, elle 
épouseăsonăprofesseurăd’histoire.ăŻauteădeămoyens,ăelleăneăpeutăpasă
poursuivreă sesă étudesă àă l’universitéă etă commenceă àă travail ler en 
usine.ăCommeăsonămariăestăimpliquéădansăl’insurrectionădeăBudapestă
contreă laă maină miseă soviétique,ă aprèsă l’invasionă soviétiqueă enă
Hongrieă enă ńř56,ă elleă décideă deă quitteră leă paysă avecă sonă épouxă etă
leurătoutăpetităenfant.ăAvecăuneădizaineăd’autresăexilés,ăilsăpassentălaă
frontièreăautrichienneădeănuit.ăTousăsontăensuiteăconvoyés,ăenă train,ă
versădifférentesădestinationsăenăźurope.ăLesăKristofăsontăconduitsăenă
Suisseă romandeă etă s’installentă finalementă àă Neuchâtel,ă prèsă deă
Lausanne. Agota y travaillera plusieursă annéesă dansă uneă usineă
d’horlogerieă àă Żontainemelon,ă obligéeă finalementă àă éleveră touteă
seuleăsaăfille.ăC’estălàăqu’elleăreprendălaăpoésie,ăaventureăcommencéeă
encore en Hongrie :  

Pourăécrireădesăpoèmes,ăl’usineăestătrèsăbien.ăLeătravailăestămonotone, 
onăpeutăpenserăàăautreăchose,ăetă lesămachinesăontăunărythmeărégulieră
quiă scandeă lesăvers.ăDansămonă tiroir,ă j’aiăuneă feuilleădeăpapierăetăună
crayon.ăQuandă leă poèmeă prendă forme,ă jeă note.ă Leă soir,ă jeămetsă toută
cela au propre dans un cahier. (KRISTOF, 2004 : 42)  

Àăcetteă époque-là,ă elleă neă parleă pasă duă toută français.ăCinqă ansă
après,ă elleăarriveăàăcommuniquer,ămaisăn’estă toujoursăpasăcapableădeă
lire,ăniăd’écrire:ă 

Jeă suisă redevenueă uneă analphabète.ă Moi,ă quiă savaisă lireă àă l’âgeă deă
quatre ans. Je connais les mots. Quand je les lis, je ne les reconnais 
pas.ăLesă lettresă neă correspondentă àă rien.ăLeă hongroisă estă uneă langueă
phonétique,ăleăfrançais,ăc’estătoutăleăcontraire.ăĚKRISTOF, 2004 : 52)  

źlleă demandeă doncă àă laă Villeă deă Neuchâtelă uneă bourseă poură
apprendre la langue.ăPeuăàăpeuăelleăseăsentăapteăàătraduireăsesăpoèmesă
etă àă écrireă enă français.ă Ună amiă l’aideă àă corrigeră lesă fautes.ă Ayantă
adoptéăleăfrançais,ăelleăseămetăàăécrireădesăscriptsăradiophoniques,ădesă
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piècesădeă théâtre1 etădesăcentainesădeămanuscritsădeărécitsă fictionnels 
et autobiographiques.  

Sonă premieră romană terminé,ă elleă l’envoieă àă troisă grandesă
maisonsă d’édition:ă żallimard,ă żrassetă etă Seuil.ă Lesă deuxă premiersă
refusent,ă maisă Seuilă luiă proposeă ună contrat.ă C’estă ainsiă qu’Agotaă
Kristofă réaliseă sonă plusă grandă rêve,ă celuiă deă deveniră écrivaine.ă Laă
majeureă partieă deă sonă œuvreă estă écriteă enă français.ă Maisă elleă n’aă
jamaisăaiméăsaălangueăd’adoption:ă 

Cetteă langue,ă jeăneă l’aiăpasăchoisie.ăźlleăm’aăétéă imposéeăpară leăsort,ă
par le hasard, par les circonstances. (KRISTOF, 2ŃŃ4ă:ă54ěă[…]ăIlăyăaă
encoreăuneăautreăraison,ăetăc’estălaăplusăgrave:ăcetteălangueăestăenătraină
de tuer ma langue maternelle. (KRISTOF, 2004 : 24) 

Agota Kristof est morte en Suisse le 27 juillet 2011. Le fond 
dțarchivesă deă lțécrivaineă seă trouveă auxă Archivesă littérairesă suissesă àă
Berne.  

L’Analphabète paraîtă auxăÉditionsăZoéăenă2ŃŃ4.ăDansăceă courtă
récită deă cinquante-septă pages,ă l’auteureă raconteă onzeă momentsă
importantsădeăsaăvie,ădeălaăpetiteăenfance,ăl’adolescenceăenăinternatăetă
son exil vers la Suisse, jusqu’àăl’âgeăadulteăoùăelleădevientăécrivaine.ă
Maisăceătexteăestăquelqueăchoseădeăplusăqu’unăjournalăintime.ăÀăpartiră
desăsituationsăconcrètesăauxquellesăelleăaăétéăconfrontée,ăAgotaăKristofă
passeă auxă sujetsă générauxă quiă l’affectent:ă exil,ă solitude,ă quêteă
d’identité.ă Ainsiă elleă réussită àă transformeră sesă expériencesă
personnelles en souvenirs universels que tout le monde peut se 
réapproprier.ă 

Commeă nousă l’avonsă déjàă mentionné,ă sonă styleă d’écritureă estă
particulier,ălaălangueăduătexteăressembleăauăŻLźăniveauădébutant, avec 
des phrases courtes, une syntaxe nue et un vocabulaire simple. Ce qui 
frappeă aussiă c’estă uneă absenceă presqueă absolueă deă lexèmes àă valeură
                                                           
1  Àăcetteăépoque-là,ăAgota Kristofă signeă sesăpiècesăavecă leă nomădeă familleădeă saă

grand-mèreămaternelle,ăZaik,ăouăencoreăKristofăZaik,ăcomme siăKristofăétaită ună
prénom. Dans l’entretienăaccordéăàăźricaăDuranteăenă2ŃŃ7ăĚenăligneě,ăl’écrivaineă
expliqueăqu’elleăneăvoulaităpasăseăservirăduănomădeăsonăex-mari pour des raisons 
personnellesă etă parceă qu’ilă ressemblaită tropă àă “Agatha Christie”.ă źlleă pensait 
égalementă signeră deă laă mêmeă manièreă sesă romans,ă maisă l’éditeură neă l’aă pasă
accepté.ă 
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émotiveă pure:ă pasă d’exclamations,ă trèsă peuă d’adjectifsă etă d’adverbesă
même.ăInterrogéeălà-dessus, la romancièreăaăsouventăexpliquéăqu’elleă
évitaităexprèsătouteădescriptionăetătoutăsentiment,ăqu’elleăpréféraităs’enă
tenirăauxăfaits,ăparceăqueălesăémotionsăfortesăseraientă tropădifficilesăàă
supporter2.  

Et pourtant avec ce peu de mots, elleăaăréussiăàăcréerădesăphrases 
bouleversantes.ă Leă livreă s’avèreă particulièrementă touchant.ă Ilă nousă
sembleăintéressantădeăvérifierăsiăleătexteăestăvraimentădépourvuădeătoută
élémentă affectif,ă commeă leă soutientă l’auteure.ă Nousă nousă proposonsă
doncăd’examinerăleărécităduăpointădeăvueălinguistiqueăpourăvoirăs’ilăestă
possibleă d’yă déceleră desă indicesă d’émotions.ă Àă cetă effet,ă ilă faudraită
toutăd’abordăréfléchirăcommentălesăémotionsăpeuventăs’exprimerădansă
la langue.  

2.  Description linguistique des émotions 

Avantă d’entreră dansă lesă détails,ă deuxă remarquesă préliminairesă
nousăparaissentăimportantesăàăfaire.ăPremièrement,ăleăconceptăd’émotionă
représenteăcertainesădifficultésădéfinitoires.ăDansăl’acceptionăhabituelle,ă
l’émotionăestăsouventăidentifiéeăavecăsentiment, affect, humeur, etc. Les 
classementsăétablisăparălesălinguistesăneăsontăpasătoujoursăévidentsăetălesă
limites entre les sous-catégoriesă distinguéesă dépendentă deă laă
méthodologieăchoisieăĚcf.ăp.ex.ăGOOSSENS 2005; TUTIN et al. 2006; 
POLżUÈRź 2013; NOWAKOWSKA-KEMPNA 1986, 1995; 
GRABIAS 1994). Comme le remarque Jean Vivier:  

źnă définitive,ă lesă typologiesă d’émotionsă varientă selonă lesă culturesă etă
lesă auteurs.ă Chaqueă auteură découpeă ună peuă àă saă manièreă etă chacună
propose,ă pară exemple,ă uneă typologieădesă émotionsă différenteă ĚVivieră
2007: 73). 

Duăpointădeăvueădeăl’objectifădeănotreăpropos,ălesăclassificationsă
deăceătypeăneăsontăpasăpertinentes,ăparăconséquentănousăemploieronsăleă
termeăd’émotionă commeăuneă étiquetteă correspondantă àă tousă lesă étatsă
                                                           
2  Cf. p.ex. entretien avec Guillaume Bellon et Erica Durante (en ligne) et celui avec 

Serge Bimpage (en ligne)  
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affectifs multidimensionnels comprenant des manifestations 
physiologiques, cognitives, expressives et subjectives (cf. 
CHRISTOPHE 1998: 11).  

Deuxièmement,ă onă admetă généralementă queă lesă émotionsă
peuventă êtreă extérioriséesă ouă nonă etă queă l’ună desă moyensă deă lesă
extérioriseră estă laă langue. La langue permet aux gens de dire 
Ědénommerěă etă d’exprimeră lesă émotionsă ĚDATA 2000: 245, 
LASKOWSKA 2Ńń6:ă ń4ńě.ă L’oppositionă entreă cesă deuxă façonsă
d’afficherălesăémotionsăestăpertinenteăcarăsiăleălocuteurăpeutădénommeră
sesă émotionsă propresă etă cellesă d’autrui,ă qu’ellesă soientă présentes,ă
passéesăouăfutures,ălaăpossibilitéădeălesăexprimerăneăconcerneăqueăsesă
émotionsă propres,ă éprouvéesă iciă etă maintenant.ă Comparonsă lesă
exemples suivants: 

(1) Paul est triste parce que Marie doit partir. 
(2) Elle doit partir? C’est dommage! 
(3) Je suis triste qu’elleăparte.ă 
(4) Je la regarde tristement.  
(5) J’ai des larmes aux yeux.  
DansălaăphraseăĚńě,ăleălocuteurăparleădeălaătristesseăéprouvéeăpară

Paul,ănousăavonsădoncăaffaireăàăuneăémotionădite,ăcontrairementăàătousă
les autres exemples qui illustrentă uneă émotionă exprimée3. La phrase 
Ě2ěămontreă bienă queă l’émotionă expriméeă n’aă pasă leă statută d’objetă deă
discours,ă maisă s’observeă dansă laă manièreă dontă lesă locuteursă
communiquentă àă proposă d’ună sujetă quiă estă généralementă autreă choseă
qu’uneă émotion.ă Lesă deuxă façonsă d’afficheră l’émotionă peuventă aussiă
s’entrelacer,ă cară ilă estă toută àă faită possibleă deă l’exprimeră enă laă
dénommant,ăcommeăenătémoignentălesăphrasesăĚ3ě,ăĚ4ěăetăĚ5ě.ăDansălaă
phraseăĚ3ě,ăl’émotionăestăexpriméeăparăunălexèmeăquiălaădésigne,ădansă
(4) – pară uneă séquenceă avecă laă dénominationă deă l’émotionă dansă laă
structure, dans (5) – pară laădescriptionăd’uneă réactionă témoignantădeă
l’émotion.ă 

Ilăvaădeăsoiăqueăc’estălaălangueăparléeăquiăreprésenteăuneăformeă
privilégiéeăd’exprimerălesăémotions.ăRestantăen contact direct avec son 
interlocuteur,ă l’émetteură communiqueă aussi avec des moyens 
paraverbauxă Ěton,ă volume,ă timbreă deă laă voix,ă débit,ă intonationă etă
                                                           
3  Laăquestionăs’ilăs’agităd’uneăémotionăréellementăéprouvéeăpară l’émetteur ou non 
n’estăpasăpertinenteăpourăcetteăădistinction.ă 
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accentuation) et non verbaux (respiration, position corporelle, 
mimiqueă etă gestesě.ă Dansă lesă textesă écrits, il ne dispose que du 
matériauă verbal,ă laă composanteă voco-prosodique pouvant 
éventuellementă seă refléter,ă quoiqueă d’uneă manièreă imparfaiteă etă
partielle,ă dansă laă ponctuation.ă Ainsiă lesă textesă écritsă favorisentă lesă
émotionsă dites:ă ilsă enă parlentă souvent,ămais les expriment beaucoup 
moinsăfréquemment.ă 

Quelsă sontă lesă moyensă verbauxă quiă permettentă àă l’émetteur 
d’afficheră sesă émotions?ă Ilă estă difficileă d’enă dresseră uneă listeă
exhaustiveăcar,ăcommeăleăremarqueăpertinemmentăRaphaëlăMicheli: 

[…]ă tousă lesă niveauxă et tousă lesă typesă d’unitésă sontă potentiellementă
engagésă pară leă «langageă émotionnel»:ă l’émotionă peută êtreă véhiculéeă
aussi bien – etăsouventăd’ailleursădansăleămêmeătempsăĄă– par un mot 
duă lexique,ă pară ună énoncéă manifestantă uneă constructionă syntaxiqueă
particulièreăouăencoreăparăunăcertainămodeăd’organisationădesăénoncésă
au sein du texte. (MICHELI 2014: 8) 

Auăniveauălexical,ăparmiălesăindicesălinguistiquesăd’émotionsăseă
situentălesăinterjections,ăqueăcertainsăconsidèrentăcommeăreprésentantsă
de la “couche purementă émotive”4 (p.ex. Ha ! Holà! Ouf! Grâce à 
Dieu! Dommage, Cochon! Merde! etc.ěăetălesăaffectiva,ăc’est-à-dire les 
formesă linguistiquesă pourvuesă d’uneă doubleă valeur:ă représentativeă etă
émotiveă àă laă fois.ă Ilsă sontă exemplifiésă avantă toută pară lesă
hypocoristiques (p.ex. chou, bibiche, mon trésor, fillette, petite 
maman, etc.ě,ă nomsă deă valeursă attribuéesă àă l’objetă Ěp.ex.ă médiocre, 
horrible, fantastique, bonasse, etc.ěă etă motsă àă connotationsă Ěun 
scandale, un imbécile, geindre, écrivasser, etc.ě.ă Poură réaliseră laă
fonctionă expressive,ă l’émetteură peută égalementă recouriră auxă
expressionsăfigéesăĚp.ex.ăavoir la gorge serrée, être plus mort que vif, 
pleurer comme une madeleine, etc.ě,ăainsiăqu’àătoutesălesăexpressionsă
pouvantă dénommeră lesă émotionsă dontă nousă avonsă parléă plusă haut,ă àă
conditionă qu’ellesă renvoientă àă uneă émotionă actuelleă deă l’émetteură
(p.ex. peur, dégoût, tristesse, être surpris, sauter de joie, avoir des 
larmes aux yeux, etc.ě.ă L’émetteură disposeă aussiă deă certainsămoyensă
                                                           
4  Pour la discussion sur la fonction purement émotiveă desă interjectionsă cfă p.ex.ă
ŻraisseăetăParoubekă2Ńń5,ăĚréd.) Plantin, Doury et Traverso 2000. 
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syntaxiques,ă dontă surtoută l’ordreă desă motsă inhabituelă Ěd’aprèsă
MICHALEWSKI 2006). Parmi les troubles de la syntaxe susceptibles 
deăsignalerădifférentsăétatsăémotionnelsăduăsujetăparlantăonăciteăentreă
autres ellipse (p.ex. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments 
distingués.5ě,ă aposiopèseă Ěp.ex. Je suis… n’avez-vous jamais vu de 
fausse monnaie?6ě,ăparenthèseăĚp.ex.ăNous acceptons – avec un grand 
plaisir – votre invitation.ě,ărépétitionăĚp.ex.ăJe veux, sans que la mort 
ose me secourir, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir.7). 
Il convientă deămentionneră aussiă desă figuresă deă penséeă commeă p.ex.ă
antithèseăĚÀ vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.8) et question 
rhétoriqueăĚNe vous avais-je pas averti?ě.ăSiăl’onăajouteăàăcelaătoutesă
lesăpossibilitésăqu’offreăàăcetăégardălaăfaçonăd’organiserălesăénoncésăauă
niveau du texte, on comprend bien que :  

[l]esăémotionsăposentăauălinguisteădeăvraisăproblèmesăetăluiălancentăună
vraiădéfi,ăàăcauseădeăleurăcaractèreă[...] fuyant et insaisissable ; elles lui 
glissentăentreălesădoigts.ă[L]esăémotionsăsontădansăleălangageăàălaăfoisă
partout, et nulle part. (KERBRAT-ORECCHIONI 2000: 57) 

3. L’Analphabète et ses émotions 

Regardonsă deă plusă prèsă siă lesă moyensă queă nousă venonsă
d’énumérerăseăretrouventădansăL’Analphabète.  

Deă primeă abord,ă leă texte,ă quiă exemplifieă parfaitementă l’écritureă
minimalisteă deă l’auteure,ă paraîtă ascétiqueă etă dépourvuă deă touteă
résonnanceă émotionnelle.ă Auă niveauă duă vocabulaireă leă lecteură neă
trouvera pas de formesăàăfonctionăexpressiveăpure:ăpasăd’interjections,ă
pasă deă jurons,ă pasă d’exclamations9.ă Quantă auxă nomsă affectifs,ă àă partă
deuxă prénomsă hypocoristiquesă ĚTila, Yanoě,ă nousă n’avonsă trouvéă queă
trois diminutifs, tous relativement neutres (bébé, petit frère, petite fille). 

                                                           
5  Albert Camus, L’Étranger.  
6  Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard.  
7  Pierre Corneille, Suréna. 
8  Pierre Corneille, Le Cid.  
9  La ponctuation estăaussiăextrêmementăréservée: parmiăcinqăpointsăd’exclamationă
queănousă avonsă repérés,ăquatre apparaissent dans les dialogues et seulement un 
peutăêtreăconsidéréăcommeăindiceădeăl’affectivitéădeăl’émetteur.ă 



124 áLEKSáNDRáàCHRUPáŁá  に AGNIESZKA ADAMOWICZ-POíPIECH 

 Ààﾉ;àヴWIｴWヴIｴWàSWゲàYﾏﾗデｷﾗﾐゲàS;ﾐゲàLげAﾐ;ﾉヮｴ;HXデW  

 Sげáｪﾗデ;àKヴｷゲデﾗa 

Ceă quiă peută frapper,ă c’estă uneă absenceă presqueă absolueă deă formesă
affectives maman10 et papa dansăleărécitădeălaăpetiteăenfance;ălesăformesă
mère, père sontă enă plusă employéesă souventă sansă déterminant,ă ceă quiă
donneăl’impressionăd’uneăcertaineădistanceăentreăl’enfantăetălesăparentsă
(Oui. Mère sera contente.). Malgréă cetteă austérité,ă ilă estă néanmoinsă
possibleă deă trouveră duă vocabulaireă émotionnellementămarqué,ă commeă
p.ex.ă nomsă deă valeursă attribuéesă auxă objets,ă adjectifsă etă adverbesă
intensificateursăetămotsăchargésădeăconnotation: 

[ń]ă C’estă ainsiă que,ă àă l’âgeă deă vingtă etă ună an,ă […]ă j’affronte une 
langue pour moi totalement inconnue.ă C’estă iciă queă commenceăma 
lutte pour conquérir cette langue, une lutte longue et acharnée qui 
durera toute ma vie. (KRISTOF, 2004: 23-24) 

 

[2]ăQuelleă auraită étéămaă vieă siă jeăn’avaisăpasăquittéămonăpays?ăPlus 
dure, plus pauvre, je pense, mais aussi moins solitaire, moins 
déchirée, heureuse peut-être.ăĚKRISTOF, 2004:40) 

 

[3]ă Duă centreă deă réfugiésă deă Zurich,ă nousă sommes “distribués” un 
peu partout en Suisse. (KRISTOF, 2004:41) 

 

[4]ăC’estăiciăqueăcommenceăleădésert.ăDésertăsocial,ădésertăculturel.ăÀă
l’exaltationă desă joursă deă laă révolutionă etă deă laă fuiteă seă succèdentă leă
silence, le vide,ălaănostalgieădesăjoursăoùănousăavionsăl’impressionădeă
participerăàăquelqueăchoseăd’important,ăd’historiqueăpeut-être,ă leămală
du pays, le manque de la famille et des amis.  
Nous attendions quelque chose en arrivant ici. Nous ne savions pas ce 
que nous attendions, mais certainement pas cela: ces journées de 
travail mornes, ces soirées silencieuses, cette vie figée, sans 
changement, sans surprise, sans espoir. (KRISTOF, 2004:43)  

Dans la citation ci-dessus,ălaăprésenceădesăexpressionsătellesăqueă
nostalgie, mal du pays et manque de la famille atteste du fait que 
l’auteureă n’aă pasă suppriméă toutesă lesă dénominationsă desă émotions.ă
źlleăaăgardé aussiăquelquesădescriptionsăd’uneăréactionăquiă témoigneă
deăl’émotion: 
                                                           
10  La forme maman apparaîtăuneă seuleă fois dans laăparoleă rapportéeăde Tila, frèreă

cadetăd’Agota.ăă 
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[5]ă[…]ăjeăcommenceăàărédigerăuneăsorteădeăjournală[…].ăJ’yănoteămes 
malheurs, mon chagrin, ma tristesse, tout ce qui me fait pleurer en 
silence le soir dans mon lit. Je pleure la perte deămesăfrères,ădeămesă
parents,ădeănotreămaisonăfamilialeăqu’habitentăàăprésentădesăétrangers.ă
Je pleure surtoutămaălibertéăperdue.ăĚKRISTOF, 2004:15) 

 
[6] Nous sommes tous soulagés deănousă retrouveră après,ă etă surtout,ă
de retrouver nos enfants propres, et déjàă bienă nourris.ă ĚKRISTOF, 
2004:39) 

 

[7] Je souris, je ne peux pas lui dire que je n’ai pas peur des Russes, 
et si je suis triste,ă c’estă plutôtă àă cause deă maă tropă grandeă sécuritéă
présenteă[…].ăĚKRISTOF, 2004:43) 

 

[Ř]ăJ’aiălaăconviction,ălaăcertitudeăqueămonăromanăestăunăbonăroman,ăetă
qu’ilă seraă publiéă sansă problème.ă Ainsi,ă je suis plutôt surprise que 
déçue quand,ă aprèsă quatreă ouă cinqă semaines,ă monămanuscrită estă deă
retourădeăchezăżallimardă[…]ăĚKRISTOF, 2004:48) 

 
[9]ăJeătraverseălaăcour,ăj’entreădansălaăgrandeăsalle,ăjeăm’arrêteăprèsădeă
la porte, je baisse les yeux.ăMonăpèreădit:ăApproche.ă J’approche.ă Jeă
luiădisădansăl’oreille:ăPunie… Maămère… (KRISTOF, 2004:6) 

Tousă lesă exemplesă queă nousă venonsă deă citeră peuventă êtreă
interprétésăenătantăqu’indicesădeăl’émotionăexpriméeăĚetănonăseulementă
diteě,ă parceă queă l’écrivaineă utiliseă consciemmentă leă présentă deă
narration.ăCeăn’estăpasă l’uniqueăstratégieăquiăaugmenteă l’expressivitéă
duătexte.ăLaălongueurădesăphrasesăn’estăpasănonăplusăsansăimportanceăàă
cetăégard.ăD’uneămanièreăglobale,ă leătexteăexaminéăseăcaractériseăpară
la syntaxe simple et les phrases courtes11. Celles-ciă s’avèrentă
généralementă plusă chargéesă émotionnellementă queă lesă structuresă
longues et complexes, elles permettent aussi de dynamiser et 
d’éluciderăleămessage.ă 
                                                           
11  Comparéeăauxăpoèmesărédigésătoutăd’abordăenăhongroisăetătraduitsăensuiteăenăfrançais,ă

laăproseăd’AgotaăKristofăreprésenteăuneăécritureăminimale,ăavecădesăphrasesăcourtesăetă
uneăsyntaxeănue.ăL’écrivaineăavoueăvouloirăimiterălaăfaçonăd’écrireădeăsonăfils:ă„j’aiă
déjàă dită plusieursă foisă queă c’estă ună peuă uneă imitationă deămonă fils,ă quiă écrivaită lesă
devoirsăpourăl’école.ăJeălisaisăça,ăsonăstyleăaăétéătrèsădéterminantăpourămoi.”ăĚźntretienă
avec Guillaume Bellon et Erica Durante, en ligne.) 
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Quant aux figures de style observables au niveau de la syntaxe, 
nousă avonsă déceléă desă emploisă deă l’ellipse:ă aposiopèse,ă c’est-à-dire 
ruptureă immédiateă duă discoursă Ěmarquéeă pară leă pointă deă suspensionă
dansăl’exemple [9]) et suspension qui retarde une partie essentielle de 
l’énoncéăenă[ńŃ]: 

[10] Encore maintenant, le matin, quand la maison se vide et que tous 
mesă voisinsă partentă auă travail,ă j’aiă ună peuă mauvaiseă conscienceă deă
m’installerăàălaătableădeălaăcuisineăpour lire les journaux pendant des 
heures,ăauălieuăde…ădeăfaireăleăménage,ăouădeălaverălaăvaisselleăd’hieră
soir,ăd’allerăfaireălesăcourses,ădeălaverăetădeărepasserăleălinge,ădeăfaireă
deălaăconfitureăouădesăgâteauxă…ăźtăsurtout,ăsurtoutĄăAuălieuăd’écrire.ă
(KRISTOF, 2004:8) 

D’autresă figuresă largementă exploitéesă sontă laă répétition,ă laă
questionărhétoriqueăetăl’antithèse.ăźnăvoilàăquelquesăexemples: 

[11] Je reprends maă petiteă filleă àă laă crèche,ă je reprends le bus, je 
rentre. (Kristof 2004:41) 
 
[ń2]ăDeuxăansăaprès,ăj’obtiensămonăCertificatăd’Étudesăfrançaisesăavecă
mention honorable. Je sais lire, je sais de nouveau lire. (KRISTOF, 
2004:54) 
 
[ń3]ă Quelleă auraită étéă maă vieă siă jeă n’avaisă pasă quittéă monă pays?ă
(KRISTOF, 2004:40) 
 
[14] Comment lui expliquer, sans le vexer, et avec le peu de mots  
queă jeă connaisă enă français,ă queă son beau pays n’estă qu’un désert  
poură nous,ă lesă réfugiés,ă un désert qu’ilă nousă faută traverseră poură
arriveră àă ceă qu’onă appelleă “l’intégration”,ă “l’assimilation”.ă
(KRISTOF, 2004:44) 
 
[15] Je suis redevenue analphabète. Moi, qui savais lire àă l’âgeădeă
quatre ans. (KRISTOF, 2004:52) 
 
[16] Écrire enăfrançais,ăj’yăsuisăobligée.ăC’estăunădéfi.ăLeădéfiăd’uneă
analphabète. (KRISTOF, 2004:55) 
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Ilă arriveă aussiă queă plusieursămoyensă soientă accumulés,ă commeă
dansă l’exempleă [ń7]ă quiă illustreă l’emploiă deă motsă àă connotation,ă
expressionăimagée,ăinterrogationăoratoireăetărépétition :  

[ń7]ăJ’apprendsăparălesăjournauxăetăparălaătélévisionăqu’unăenfantăturc 
deădixăansăestămortădeăfroidăetăd’épuisementăenătraversantălaăfrontièreă
suisseă clandestinement,ă enă compagnieă deă sesă parents.ă […]ă Maă
premièreă réactionă estă celleă deă n’importeă quelă Suisse:ă “Comment les 
gens osent-ilsă s’aventureră dansă desă histoiresă pareillesă avec des 
enfants? Une telle irresponsabilité est inadmissible.”ă Le choc de 
retour est violent et immédiat. Un vent froid de fin de novembre 
s’engouffre dans ma chambre bien chauffée, et la voix de ma 
mémoire s’élève en moi avec stupéfaction: “Comment? Aurais-tu 
tout oublié? Tu as fait la même chose, exactement la même chose. 
źtă tonăenfantăàă toiă étaită presqueăunănouveau-né.”ă ĚKRISTOF, 2004 :  
31-32) 

Leă maniementă desă répétitionsă etă desă contrastesă s’observeă nonă
seulement au niveau phrastique mais aussi dans la structure du texte. 
Lesăchapitresăsontătousăconstruitsăselonăleămêmeăschéma:ăàăpartirăd’ună
épisodeă particulieră deă saă vie,ă l’auteureă passeă auxă questionsă
universellesă qu’elleă jugeă importantesă àă discuter.ă Leă poidsă estă
régulièrementă déplacéă versă laă fină duă chapitre.ă C’estă làă oùă leă lecteură
trouveă généralementă l’élémentă leăplusă frappant,ă souventă enă contrasteă
avecă ceă quiă précède.ă Ainsiă leă chapitreă décrivantă l’adolescenceă
affligeanteăenăinternatăfinităparăunăpoèmeănostalgique12. Ailleurs nous 
trouvons un passage bouleversantă oùă laă dernièreă phraseă trancheă
fermementă avecă leă resteă etă souligneă l’oppositionă entreă desă exilésă
anonymesăetăuneăjeuneăfilleăbienăconcrèteă: 

[ńŘ]ăDeuxăd’entreănousăsontăretournésăenăHongrieămalgréălaăpeineădeă
prison qui les y attendait. Deux autres, des hommes jeunes, 
célibataires,ă sontă allésă plusă loin,ă auxă États-Unis, au Canada. Quatre 
autres,ăencoreăplusăloin,ăaussiăloinăqueăl’onăpuisseăaller,ăau-delàădeălaă
grandeă frontière.ăCesăquatreăpersonnesădeămesăconnaissancesăseăsontă

                                                           
12  L’auteure s’estă servieă duă mêmeă poèmeă dansă leă romanăHier, et sous presque la 

mêmeăforme,ădansălaăpièceăUn rat qui passe.  
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donnéă laămortăpendantă lesădeuxăpremièresăannéesădeănotreăexil.ăUneă
par les barbituriques, une par le gaz, et deux autres par la corde. La 
plus jeune avait dix-huităans.ăźlleăs’appelaităżisèle.ă 

Laă répétitivitéă structurelleă queă nousă venonsă deă mentionneră
sembleă toută àă faită naturelleădansă leă casăd’ună livreă rédigéă enă tantăqueă
sérieă d’articles.ă Agotaă Kristofă lesă aă composésă auă débută desă annéesă
1980 pour la revue Du,ă ceă n’estă queă plusă tardă qu’ilsă ontă étéă publiésă
sousăunătitreăcommun.ăMalgréăunăgrandăsuccèsăauprèsădesălecteursăetă
spectateurs (en 2008, L’Analphabète aă étéă adaptéeă auă théâtreě,ă
l’auteureăseădistancieăouvertementădeăceătexte,ăenăsoulignantăqueăcetteă
oeuvreădeăcommande,ădontăelleăseărepentăleăplus,ăneădevraităjamaisăêtreă
publiée13.  

EN GUISE DE CONCLUSION  

Ilăn’estăpasăfacileădeăparlerădesăaffectsăcar,ăcommeăl’aădităAnnaă
Wierzbicka,ăc’estăquelqueăchoseăqueăl’onăéprouveăetănonăpasăquelqueă
choseă queă l’onă vită dansă lesă motsă ĚWIERZBICKA 1971: 30)14. Par 
méfianceăduămensongeădesăsentimentsăetădansăsaăquêteădeăl’objectivitéă
maximale, Agotaă Kristofă aă choisiă deă purifieră sonă écritureă deă toută
élémentăaffectifăetăémotionnel.ăOnăpourraităyăvoirăcertainesăanalogiesă
avec l’écriture blanche, dite aussi transparente,ă définieă pară Rolandă
Barthesăcommeăuneăécritureăplate,ăatonaleăou désaffectéeăĚBARTHES, 
ńř53ě.ăLaăpremièreădénominationăfaităallusionăàăla voix blanche d’uneă
personneăquiăneăpeutăouăneăveutăpasăexprimerălaămoindreăémotion.ăLaă
deuxièmeă indiqueă l’inverseă deă l’opacitéă etă toută ceă quiă enă découle,ă àă
savoiră l’absenceă d’équivoqueă etă leă blocageă deă touteă interprétationă
(ZENETTI, 2011 :ă3ě.ăC’estădansăceă sensăqueăR.ăBarthesăproposeădeă
compareră ceă typeă d’écritureă àă uneă pureă formuleămathématique.ăToută
commeăleărésultatăd’uneăéquationăestătoujoursăunivoque,ălaăvaleurădesă
signesămathématiquesăn’étantăpasăàădiscuter,ăl’écritureăblancheăpermetă

                                                           
13  Cf. entretien avec Guillaume Bellon et Erica Durante (en ligne) 
14  Versionăoriginaleădeălaăcitation:ă„UczucieătoăjestăcoW,ăcoăsiCăczujeăaănieăprzecywaă

wăsłowach”.ă 



 áLEKSáNDRáàCHRUPáŁá に AGNIESZKA ADAMOWICZ-POíPIECH 129 

 Ààﾉ;àヴWIｴWヴIｴWàSWゲàYﾏﾗデｷﾗﾐゲàS;ﾐゲàLげAﾐ;ﾉヮｴ;HXデW  

 Sげáｪﾗデ;àKヴｷゲデﾗa 

àă l’auteură deă resteră leă plusă objectifă possible,ă cachéă enă quelqueă sorteă
derrièreă laă réalitéă décrite.ă Ilă s’agită doncă d’uneă écritureă parfaitementă
lisible,ăneutre,ă sècheăetă refusantă lesăornementsăduăstyle.ăUneăécritureă
quiă tientă beaucoupăplusă àă ceă queă l’auteură veută communiqueră qu’àă laă
façonă dontă ilă leă fait.ă Agotaă Kristofă enă donneă ună bonă exemple dans 
L’Analphabète dontă laă formeă linguistiqueă s’effaceă auă profită duă
messageăvéhiculé,ăceăquiăleărendăencoreăplusăpercutant.ăźffectivement, 
dansăleătexteăduărécităilăestădificileădeătrouverădesăunitésăquiăassumentă
exclusivementăuneăfonctionăexpressive.ăNéanmoins,ălesăexemplesăqueă
nousăavonsăpassésăenărevueădémontrentăbien,ănousăl’espérons,ăqu’il est 
toută àă faită possibleă d’yă montreră desă élémentsă àă doubleă fonction,ă
référentielleă etă expressiveă àă laă fois.ăC’estă parceă queă lesă signesă deă laă
langue naturelle, contrairement aux signes de la langue formelle 
mathématique,ă ignorentă rarementă laă connotation.ă źnă conséquence,ă
touteădécisionădeă l’émetteur, non seulement le choix de sujet dont il 
parle,ămaisăaussiălaăsélectionădesămoyensălinguistiques,ăexprimeăd’uneă
certaineă façonă sonă étată émotionnelă etă peută faireă l’objetă d’uneă
interprétationădeălaăpartăduărécepteur.ă 

Ilă s’avèreă qu’ilă estă impossibleă de construire un message 
dépourvuă totalementă deă chargeă émotiveă ouă valorisante.ă Chaqueă
élémentă duă message,ă tantă expriméă queă passéă sousă silence,ă sembleă
significatifăàă cetăégard.ăLeămondeăhumainăestăunămondeăd’émotions,ă
de sentiments et de valeurs, et il se reflèteă enă tantă queă telă dansă laă
langue,ă queă ceă soită d’uneămanièreă expliciteă ouă implicite.ă L’expliciteă
n’estă pasă toujoursă facileă etă l’impliciteă contientă desă risquesă deă
malentendu, cependant les hommes ne cessent pas de partager leurs 
émotionsă etă ceciă poură résoudreă ouă réinterpréteră lesă problèmesă posésă
parălaăsituation,ăouăencoreăpourălesăcomparerăavecăleăvécuădesăautresă
(VIVIER 2007: 73-74).  
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Scuppie, huppie, guppie  

et d’autres nouvelles  

tribus humaines  

et leur circulation  

en français et en tchèque 

RAśKA MUśROŚHOVÁ  

(PlzeX) 

SCUPPIE, HUPPIE, GUPPIE AND OTHER NEW HUMAN 
TRIBES AND THEIR CIRCULATION IN FRENCH AND 
CZECH 
The aim of this paper is to measure the circulation and frequency of 
neologisms in French and Czech linked to new species of man such 
as scuppies, huppies, guppies and muppies. The comparative 
approach draws on the “źmpNéo” (Neological Loanword) 
international project which aims to compare the diffusion of 
neological borrowings in various languages. Through our 
communication, we allow ourselves to approach a part of the project 
and exploit the lexemes in question. 

KEYWORDS: neologisms, anglicisms, hippie, loanword, the French 
and Czech languages 

MOTS-CLÉSŚ néologisme,ă anglicisme,ă hippie,ă emprunt,ă languesă
françaiseăetătchèque 
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INTRODUCTION 

Cesădernièresădécennies,ănousăremarquonsăuneăforteăinfluence de 
l’anglaisădansătousălesădomainesădeăl’activitéăhumaine.ăNousăobservonsă
égalementă cetteă tendanceă dansă l’apparitionă deă nouvellesă espècesă
d’homme,ăsujetădeănotreăcommunication.ăOnăaăeuălesăhippies nésădansă
lesăannéesă7Ń,ăsuivisăpară lesăyuppies (des jeunes cadres dynamiques et 
ambitieuxěădesă annéesăŘŃ.ăLeăXXIe siècleă apporteădeănouvellesă tribusă
telles que les scuppies, les huppies, les guppies, les muppies, les 
yuccies, les luppies, les yummies, etc.,ă quiă fontă toutesă allusionăàă leursă
prédécesseurs,ă les hippies,ă etă quiă constituentă l’objetă d’uneă analyseă
détailléeă dévoiléeă dansă cetă article.ă L’objectifă principală deă notreă
communicationă estă deă mesureră laă circulationă etă laă fréquenceă desă
néologismesă citésă ci-dessusă enă françaisă etă enă tchèque.ă Laă conceptionă
comparativeă puiseă dansă leă projetă internatională intituléă 
«ăźmpNéoă»ăĚźmpruntănéologiqueěăquiăviseăàăcomparerălaădiffusionădesă
empruntsănéologiquesădansădiversesălangues.ăParănotreăcommunication,ă
nousă nousă permettonsă d’aborderă uneă partieă duă projetă « źmpNéo »ă etă
d’exploiterăcesănouvellesăespècesăd’hommeăenăquestion. Pour atteindre 
ceă but,ă nousă allonsă d’abordă rechercheră lesă lexèmesă dansă lesă
dictionnairesătraditionnelsăainsiăqueădansălesădictionnairesăélectroniques,ă
plusă actuels.ă Pourămesureră laă fréquenceă d’emploiă deă chaqueă vocable,ă
nous allons utiliser le moteur de recherche Google. Nous allons 
égalementăemployerălesăarchivesădeăcertainsăjournauxăenăligneătchèquesă
(Idnes.cz, Joyonline.czěăetăfrançaisăĚ20minutes.fr, Madame Le Figaro.fr) 
ainsi que le Corpus national tchèque, quiănousăpermettrontăd’attesterălaă
premièreăapparitionăduălexèmeăchoisiăetăsaădiffusionădansălaăpresseăenă
ligne.ă Aprèsă avoiră analyséă l’emploiă desă vocablesă enă françaisă etă enă
tchèque,ănousă effectueronsăuneăcomparaisonăentreă lesădeuxă languesă etă
nousănousăprononceronsăsură laăprésence,ă l’absence,ă laăcirculation et la 
fréquenceădeătelăouătelăemprunt.ă 

HIPPIES ET YUPPIES EN FRANÇAIS ET EN TCHÈQUE 

Dans la langue française, le mot hippie (nom et adjectif), 
provenantă deă l’anglaisă américain,ă avecă laă varianteă orthographiqueă
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hippy,ăestădatéădeăńř67ăd’aprèsăleădictionnaire le Petit Robert (PR). Il 
enădonneă laă définitionă suivante :ă « adepteă Ěgénéralementă jeuneěă d’ună
mouvementă desă annéesă ńř7Ń,ă fondéă sură leă refusă deă laă sociétéă deă
consommation et des valeurs sociales et morales traditionnelles ».ă
Wiktionnaire propose deux synonymes : 1) babacool < de baba 
Ě« papa »ěă enă hindiă etă coolă Ě« calme »ěă enă anglais,ă 2ěă pouilleux 
Ěpéjoratifěă<ădeăl’ancienăfrançaisăpouil, forme ancienne de pou, avec le 
suffixe -eux. 

Le yuppie,ă Ěnom,ă acronymeă anglaisă deă « Young Urban 
Professional »ěă datéă deă ńřŘ4ă etă définiă commeă ună « jeune cadre 
dynamique et ambitieux »ă ĚPRě,ă faită allusionă àă sonă prédécesseură leă
hippie dontăilăestăl’opposé.ăLe Petit Robert mentionneăsonăéquivalentă
français,ă celuiă deă « jeune loup »,ă expressionă apparueă enă ńř66ă etă
désignantă ună « politicien,ă hommeă d’affairesă jeuneă etă ambitieux ».ă
Nousă trouvonsă égalementă uneă courteă définitionă deă yuppie dans le 
dictionnaire Larousse (LR), mais en revanche aucune mention dans le 
Trésor de la langue française ĚTLŻěăquiă possèdeă pourtantă ună article 
sur hippie. Wiktionnaire,ăquantăàălui,ăproposeăuneăcourteădéfinitionăetă
le synonyme bobo.ă Ună autreă équivalent,ă celuiă deă col d’or, est 
mentionnéăparăżoursauăĚ2Ńń5ěădansăsonăDictionnaire des anglicismes. 
Nousăsommesăd’avisăqueăleătermeăbobo ne constitue pasăunăéquivalentă
précis :ă ilădésigneăplutôtădesă jeunesăcultivés,ăcréatifs,ăprovenantăd’ună
milieuăaiséăetăquiărecherchentădesăvaleursăauthentiquesămoinsăliéesăauă
monde des finances et des ambitions. Pour ce qui est de col d’or, il 
s’agităselonănousăd’unăhapax. 

En ce qui concerne la langue tchèque, on trouve le vocable 
hippie dans les dictionnaires traditionnels (Slovník spisovné češtiny, 
Slovník spisovného jazyka českéhoěă avecă commeă définition :ă « Au 
milieuă desă annéesă 6Ńă duă XXe siècle,ă auxă États-Unis essentiellement, 
partisană deă laă jeuneă générationă enă révolteă contreă laă civilisationă tropă
organiséeăetătropămatérialiste,ăcaractériséăparălaăvieăcollective,ăparăl’étată
d’extaseă obtenuă àă l’aideă deă drogues,ă souventă pară ună comportementă
extrême ».ăźnăconsultantăleăNeomat Ěunădictionnaireădeănéologismesăenă
ligneăcrééăpară« l’Institutăpourălaălangueătchèque »ě,ănousăyădécouvronsă
le pluriel hippies,ă desă dérivésă commeă hippieovský (adj.) hippiesovský 
(adj.) hippiesácký (adj.) hippiesačka/hippiezačka (n. f.), hippiesák  
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(n. m.) ;ăouădesăcomposésăĚadjectifsăouănomsě : anarchohippiepunkfolk, 
anarchohippies, folk hippie, hippie folk, hippie-band, neohippie, 
neohippiesák, post-hippie / post-hippies / posthippie / posthippies, 
posthippieovský, protihippiesácký, pseudohippiesácký, rádobyhippies, 
techno-hippies/technohippies. Neomat comporteăégalementădesă formesă
adaptéesăàăl’orthographeăetăàălaăprononciationătchèques.ăOnăyătrouveădesă
variantes du nom masculin hippie : hipík, hipísák ;ădesănomsăféminins : 
hipísačka, hipízačka ; des adjectifs : hipícký, hipíkovský, hipísácký ; un 
adverbe : hipísácky ;ă etă desă composés : neohipík, prahipík, 
neohipísácký, posthipísácký.ă Ilăexisteădansă laă langueă tchèqueăună termeă
spécifiqueăpourădésignerăun fan du mouvement hippie enărévolteăcontreă
leărégimeăcommunisteădeăl’époque,ăleănomămánička Ěvarianteăfamilièreă
duăprénomăMarieě.ăźnăoutre,ădansălesăannéesăřŃăonăvoităapparaîtreădesă
termes comme web-hippie ou cyber-hippie liésă àă laă libertéă d’Internetă
(BOSCH, 2015 [en ligne]). 

Quant au mot yuppie,ă attestéă enă tchèqueă enă tantă queă nomă etă
adjectif,ă ilă estăprésentădansădeuxădictionnairesădeănéologismes : celui 
de Neomat [enăligne]ěădansălequelăsaăpremièreăattestationăestădatéeădeă
1992 et celui de Nová slova v češtinE 1 quiăaăétéăpubliéăenăńřřŘ.ăSură
Neomat,ă nousă trouvonsă égalementă lesă dérivésă suivants : yuppieovský 
(adj.), yuppieský Ěadj.ěăĚtousădeuxăégalementăprésentsădansăNová slova 
v češtinE, 2005), yuppík (n. m.), yuppíkovský (adj.), yuppiovský (adj.) 
et le pluriel yuppies. Neomat contientădesăformesăadaptéesăauăsystèmeă
langagieră tchèque : jupík (n. m., 1999), jupícký (adj., 2000). Le 
vocable yuppie estă égalementă présentă sură Wikipedie tchèqueă quiă
mentionneă deuxă équivalentsă tchèquesă teintésă d’ironie : mlamoj 
Ěacronymeă deă « mladýă moderníă jinoch »ă =ă « jeunot moderne »ěă etă
japík Ěprobablementă dérivéă d’uneă varianteă phonétiqueă deă yuppie). 
Mlamoj, jupík et japík apparaissent dans le dictionnaire en ligne 
Cestina20.cz (dictionnaire mono-linguistiqueăcréé par des internautes 
issus du grand public). Japík estăcitéăenătantăqu’équivalentăduăyuppie 
dansăleădictionnaireăélectroniqueăABZ.cz. Ce dernier contient un autre 
synonymeăpoură laă langueă tchèque,ă celuiă deănouveau riche,ă d’origineă
française.ă Néanmoins,ă ilă s’agită d’ună termeă plusă générală désignantă
« une personne qui est devenue riche alors que ses ascendants ne 
l’étaientăpas »ăĚWiktionnaire [en ligne]). 
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D’AUTRES NOUVELLES COMMUNAUTÉS 
D’HOMMES ET LEUR CIRCULATION EN FRANÇAIS 
ET EN TCHÈQUE 

Lors de nos recherches sur Internet et de nos lectures de 
magazines,ă nousă avonsă trouvéă uneă dizaineă deă lexiesă dérivéesă duă
modèleă hippie/yuppie : buppie, guppie, huppie, cheekie, luppie, 
muppie, scuppie, yettie, yuccie, yummie.ă Ilă neă s’agită pasă d’uneă listeă
exhaustive,ămaisăplutôt d’unăéchantillonădansălequelănousăessayonsădeă
mesureră laă circulationă etă laă présenceă deă nouveauxă termesă quiă fontă
partieădeălaăsociétéăcontemporaineăetăquiăseăpropagentădansăleălangageă
courant. 

Néanmoins,ă tousă cesă vocablesă sontă liésă àă laă générationă Y qui 
désigneă lesăpersonnesănéesăapproximativementăentreăńř7řăetăńřř4ăetă
quiă suiventă laă générationă X.ă Ilsă sontă lesă enfantsă desă baby-boomers. 
L’informatiqueă estă poură euxă uneă évidenceă etă ilsă sontă toujoursă
connectés.ă Attachésă auxă marques,ă développantă ună sentimentă
communautaireăpuissant,ăavecăunălangageăparticulier,ăilsăveulentăqu’onă
leură accordeă uneă grandeă attentionă sansă qu’onă leură dicteă quoiă queă ceă
soit.ă Ilsă sontă égalementă nommésă la génération des Echo-boomers, 
Millennium generation ou encore generation WWW (repris et 
interprétéăselonăe-marketing.fr [en ligne]). 

Bienăqueătousălesătermesăcitésăci-dessusăsoientăissusădeăl’anglais,ă
ilsăneăsontăpasă tousăprésentsădansă leăcorpusămétalinguistiqueăanglais.ă
Avant de mener une recherche dans les deux langues choisies, nous 
avonsă vérifiéă laă présenceă desă lexiesă enă questionă dansă leă dictionnaireă
traditionnel anglais English Oxford Dictionary (OED) et nous avons 
puăconstaterăqueă seulsădeuxămotsă yă étaientă présents,ă celuiădeăbuppie 
« A young urban black professional; a black yuppie »ă et celui de 
guppie « A homosexual yuppie, 1980s: blend of gay and yuppie ». 

Cesădésignationsădeă tribusămodernesă sontă souventă traitéesădansă
lesărubriquesăconsacréesăàălaămodeăouăauxătendancesăsociales,ăavecădesă
titres et des chapeaux comme : 

« Trends mode : les nouvelles tribus masculines. Gypsets, 
yummies, yuccies ou lumbersexuels, les étiquettes masculines reflètent 
bien plus que de simples trends mode. Enquête sur les dessous de ces 
“attitudes mâles” en pleine révolution »ăĚńě ; 

« Le hipster est mort, voici le “Yuccie” (enfin plus ou moins) »ăĚ2ě ; 
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« Yummies, yuccies, gypset… qui sont ces nouvelles tribus ? »ăĚ3ě ; 
«ăHipster je mrtev. A[ žije yuccie! Nová subkultura je tady »ăĚ4ě. 
Nousăavonsăégalementă rencontréăuneămentionădansăunăouvrage 

tchèqueă portantă sură laă sociologieă desă modesă deă vieă intituléă
« Sociologie životního stylu »ăĚ2ŃŃŘ :ăń24ěăetăquiănousăapprendăqu’ună
«ă yuppieă pauvreă estă souventă appeléă “puppie”, “vuffie” désigneă ună
hommeă richeă sansă succès,ă etă sousă leă termeă “buppie” se cache un 
yuppie noir. » 

En analysant les noms de ces sous-cultures en français, nous 
nousă apercevonsă qu’ilsă neă sontă pasă encoreă enracinésă dansă lesă
dictionnaires/encyclopédies,ăàăl’exceptionădeămuppie, ayant sa propre 
entréeădansă leăWiktionnaire :ă « muppie \m殴.pi\,ă fémininăĚanglicismeě,ă
femmeăprofessionnelleămoderneă etă citadineă d’âgeămoyenădesă annéesă
2010. »ăIlăestăàănoterăqueăleămotăpossèdeăuneădéfinitionădifférenteăenă
anglaisă oùă ilă estă comprisă comme « Moyen Middle-Aged Urban 
Professional »ă Ě« professionnel citadină d’âge moyenă »ěă ouă mêmeă
commeă « Mature, Upscale, Post-Professional »ă désignantă ainsiă ună
« senior »ăĚcf.ănotammentăMCFEDRIES, 2004 ; KOTÍKOVÁ, 2013). 

Au-delà,ă nousă trouvonsă deuxă mentionsă deă cesă empruntsă dansă
l’articleă deă Wiktionnaire portant sur yuppie : buppie,ă poură « Black 
Urban Professional »ăetăguppie,ăpoură« Gay Urban Professional ». 

Pour ce qui est deă leură présenceă dansă leă corpusă AFM, nous 
n’avonsă trouvéă qu’ună seulă vocableă analysé,ă celuiă deă yettie Ě« Young 
Entrepreneurial Technocrat »ă =ă « jeune entrepreneur technocrate »). 
L’articleălui-mêmeărenvoyaităàăuneăsorteădeădictionnaire,ăpetitălexiqueă
anglais-français,ă quiă donnaită laă définitionă suivante :ă « Entrepreneurs 
du Net, mordus de technologie, qui fontăduă réseauă Internetăunăusageă
permanent dans le cadre de leur travail et au-delà »ăĚ5ěăetăl’équivalentă
deă« entreprenaute ».ăNousărencontronsăégalementăunăarticleăsurăyettie 
dans Wikipédia. Cependant,ă ilăestă liéăàă laălangueăanglaiseăetăexpliqueă
que le yettie estăună« successeur du “yuppie” dansăl’imagerieăpopulaireă
desăjeunesăcadresădynamiquesădesăannéesăŘŃ,ăleă“yettie” est un acteur 
de la bulle de la Net-Economie, alors que le “yuppie” étaităplutôtăună
acteurădeălaăbulleăfinancière. » 

En ce qui concerne les archives de presse, le journal gratuit 
20minutes.fr contient deux mots de notre liste, ceux de cheekie  
et yummie,ă avecă deuxă occurrencesă poură chacun,ă toutesă datéesă deă 
2014. 
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Lesă papiersă recommandésă pară laă rédactionă :ăHipsterăvsă normcoreă ouă
fashionista vsă recessionista,ă découvreză lesă nouvellesă tribusă urbaines.ă
Terminéă hipster,ă metrosexuel,ă yuppie,ă fashionistaă etă autresă badass.ă
Désormais,ă lesă tribusă àă laă modeă sontă lesă normcore,ă spornosexuel,ă
yummie, recessionista ou cheekie. Lisez les explications, vous ne 
vousăpromènerezăplusăjamaisădeălaămêmeăfaçonădansălesăgrandesăvillesă
de France. (6) 

Le yummie est une tribu citadine, jeune et active, affichant son 
statut social via des marques de luxe ;ătandisăqu’uneăcheekie (n. f.) est 
une fille qui aime provoquer, avec des tee-shirtsă«ăBandeădeăsalopesă»ă
ouă«ăAujourd’hui,ăpasădeăculotteă»ăetădesăbijouxădeăŻélicieăĚreformuléă
d’aprèsăl’articleădeă20minutes.fr ). 

QuantăàăMadame Le Figaro,ăelleăcontientăŘărésultatsădeămuppie, 4 
de yuccie et 3 de yummie.ăLaăpremièreăapparitionăestădatéeăpourălesătroisă
lexèmesădeă2Ńń5.ăMuppie, tout comme cheekie et luppie, est de genre 
féminin.ă źlleă désigneă uneă fille/femmeă quiă aă duă succès,ă cultivée,ă uneă
businessăgirl,ăconnectée,ăbienăorganisée,ăavecăuneăvieăsocialeăriche. 

[…]ălaămuppie n’estăpasăuneămatérialiste.ăPlusăqueăposséder,ăelleăaimeă
expérimenter.ă źtă plusă celaă favoriseă sonă développementă personnel,ă
mieuxăc’est.ă«ăC’estăunăpeuăcommeăsiăonăfusionnaităVictoriaăBeckhamă
et Gwyneth Paltrow, imagine Nathalie Rozborski, du bureau de style 
Nelly Rodi. Le bourreau de travail control freak et la gourou 
naturopathe.ă »ă Uneă mutanteă compétitiveă maisă bienveillante,ă queă laă
tendanceuseăobserveădésormaisălargementăàăParis.ăĚ7ě 

Le yuccie provientăd’uneăfamilleăpourălaquelleăl’entrepreneuriată
est au centre deă laă réussite,ă habiteă lesă anciensă quartiersă populaires.ă
Toujoursăconnecté,ăilăpossèdeăsaăstart-up.ă Ilăneădésireăpasăqueăgagneră
deăl’argent,ămaisăilăveutăréussirăpourăsoi-même. 

Ilă n’estă pasă leă seulă àă afficheră ceă solideă aperçuă deă masculinitéă
assumée…ă Dansă lesă figuresă montantesă duă moment,ă leă métrosexuelă
tropăpomponné,ăleăhipsterăenăchinoăretroussé,ăleăyuccie Ěpoură«ăyoungă
urban creative »,ă «ă jeuneă urbaină créatifă »,ă enă françaisěă freluquet,ă leă
néopapaă àă petită sacă àă dos,ă voireă leă rockeură àă problèmesă existentiels, 
ont beaucoup moins la cote. (8) 
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Dansă laă dernièreă partieă deă laă recherche,ă nousă avonsă vérifiéă laă
fréquenceădesămotsăchoisisădansăleămoteurădeărechercheăGoogle.fr (la 
rechercheă aă étéă effectuéeă leă 27/7/2Ńń7ě.ă Lesă résultatsă sontă présentésă
sousăformeădeătableauăĚcf.ătableauăn°ăńě. 

Tableau 1 Żréquenceădesălexèmesăanalysésăsură 
Google.fr 

Mot Google.fr 

buppie 1 620 

guppie 73000 

huppie 16 500 

cheekie 4 040 

luppie 1 100 

muppie 12 500 

scuppie 124 

yettie 8 230 

yuccie 12 900 

yummie 451 000 

 
źnă observantă leă tableau,ă nousă remarquonsă qu’ilă existeă uneă

grandeădisparitéă entreă lesă résultats.ăLesăvocablesă lesămoinsă fréquentsă
sur Internet sont : scuppie, luppie et buppie. En revanche, les chiffres 
lesă plusă élevésă sontă àă attribueră auxă lexèmes : yummie, guppie et 
huppie.ă Néanmoins,ă dansă lesă deuxă premiersă cas,ă ilă existeă uneă forteă
homonymie : yummie peutăégalementădésignerăuneămarqueădeămodeăetă
guppie n’estă pasă seulementă ună yuppie homosexuel mais aussi un 
poisson.ă L’homologueă féminină deă guppie est celui de luppie, 
professionnelleă urbaineă lesbienneă Ě« Lesbian Urban Professional »ě.ă
Ainsi, huppie estă dérivéă deă yuppie.ă źnă effet,ă ilă s’agită d’ună yuppie 
hispanique, un professionnel prospérantă deă saă descendanceă
d’Amériqueălatine.ăPourăceăquiăestădeălaăsignificationădeăscuppie,ăc’estă
un yuppie socialement responsable Ě« Socially Urban Professional »ě. 
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En effectuant une analyse identique dans la langue tchèque, 
nousăconstatonsăqu’aucunălexèmeăétudiéăn’aăétéătrouvéădansălesăoutilsă
linguistiques choisis. Cela signifie que tous les mots de notre corpus 
sontă absentsă desă dictionnairesă tchèques,ă desă archivesă deă presseă ainsiă
que du Corpus national tchèque (corpus SYN15ě.ă Néanmoins,ă ilă
sembleă qu’Internetă traiteă desă tribusă enă questionă Ěcf.ă tableauă n°ă 2,ă laă
rechercheăaăétéăeffectuéeăleăńer aoûtă2Ńń7ě. 

Tableau 2 Żréquenceădesălexèmesăanalysésăsură
Google.cz 

Mot Google.cz 

buppie 363 

guppie 2 030  

huppie 301 

cheekie 3 210  

luppie 324 

muppie 465 

scuppie 17 

yettie 1 010 

yuccie 36 010 

yummie 37 300  

 
Leătableauăn°ă2ănousămontreă laă fréquenceăd’usageădesă lexèmesă

étudiésă sură Google.cz.ă Deă nouveau,ă nousă repéronsă uneă forteă
homonymie dans les vocables yummie Ěnomă d’uneă marque,ă
onomatopéeăanglaiseě,ăguppie (une marque de couteau, un poisson) et 
cheekie (marque de sous-vêtementsăfémininsě,ăetc. 

Leă motă leă plusă présentă sură Internetă estă yuccie.ă Ilă s’agită d’ună
vocableădéjàăétudiéăparăZuzanaăHildenbrandădansăleăprojet EmpNéo (la 
ficheă aă étéă élaboréeă leă 2ń/Ń6/2Ńń6ě.ă żrâceă àă cesă informations,ă nousă
pouvonsănousăprononceră sură l’évolutionăduă lexèmeăenăquestionăetă leă
percevoiră d’uneă manièreă diachronique.ă Leă ńŃă maiă 2Ńń6,ă yuccie 
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possédaităń ŃřŃăentréesăsurăżoogle.cz.ăIlăestănotableăqueăsaăfréquenceă
aită augmentéă deă manièreă considérable.ă Saă premièreă attestationă estă
datéeădeă2Ńń5 : 

Hipsterăjeămrtev.ăA[ăžijeăyuccieĄăNováăsubkulturaăjeătady.ă [...]ăNovýă
termínă yuccie skrýváă zkratkuă Youngă Urbană Creative,ă nebo-liă volnEă
pUeloženoămladýămEstskýăčlovEkăsănápadyăaăpUedstavivostí.ăNázevăjeă
kombinacíăslovăyuppieăaăhipster.ă[...]ăYuccies siăberouăzăobojíhoănEco.ă
JsouăúspEšníăjakoăyuppieăaăkreativníăjakoăhipsteUi. 

Le hipster est mort. Vive le yuccie ! Une nouvelle sous-cultureăestălà.ă
[...] Le nouveau terme de yuccie renferme le sigle Young Urban 
Creativeăou,ăenătraductionălibre,ăjeuneăhommeăcitadinăayantădesăidéesă
etădeăl’imagination.ăLaănotionăestăuneăcombinaisonădesămotsăyuppieăetă
hipster. [...] Les yuccies piochent dans les deux. Ils ont duă succèsă
commeălesăyuppiesăetăsontăcréatifsăcommeălesăhipsters.ăĚřě 

Dansă cetă exemple,ă nousă découvronsă leă plurielă deă yuccie : 
yuccies, avec un -s final. Pourtant, nous rencontrons sur Internet 
d’autresăvariantesăplusăadaptéesăauăsystèmeălangagierătchèque : celles 
de yuccieové ou yuccieci etă l’adaptationă phonétiqueă džusíci. Nous 
rencontronsă égalementă ună dérivéă adjectival : yuccieovský. 
Néanmoins,ă cesă formesă n’ontă pasă évoluéă etă restentă perçuesă commeă
des hapax. 

Pour ce qui est des autres termes de notre liste, nous ne trouvons 
pasă deă résultatsă concretsă quiă pourraientă témoigneră deă leură présenceă
dansă laă langueă tchèque.ă Seulăbuppie apparaîtă dansă ună articleă duă siteă
čítárny.czăĚBOSCH,ă2Ńń5ă[enă ligne]ěăetă yăestădéfiniăcomme :ă « black 
upwardly-mobile (ou urban) professional »,ă ceă quiă correspondă àă saă
conceptionădansălaălangueăfrançaise.ăLeăsiteăenăquestionăciteăégalementă
le terme guppy,ă ceă dernieră interprétéă commeă « green urban 
professionals who are young »,ădoncăplusăunăyuppie écologique qu’ună
yuppie homosexuel. 

źnăparcourantăd’autresăsitesăInternet,ănousăneărepéronsăaucună
autreărésultatăquiăpourraităs’appliquerăauxădéfinitionsădonnéesădansă
notreăéchantillonădeătribus.ăCelaănousăamèneăàălaăconclusionăqueălaă
liste des chiffresă indiquésă dansă leă tableauă n°ă 2ă neă témoigneă
d’aucuneă circulationă desă empruntsă étudiésă dansă cette 
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communication.ă Ilă s’agită doncăd’homonymesăquiăneă correspondentă
pasăauxănotionsăprésentées. 

CONCLUSION 

L’objectifădeăcetteăcommunicationăétaitădeămesurerălaăcirculation 
etă laă présenceă desă sous-culturesă humainesă dansă leă françaisă etă leă
tchèque.ă Lesă vocablesă choisisă poură notreă analyseă dériventă deă laă
formation de hippie et/ou de la conception de yuppie.ăźnăfrançais,ălesă
deuxăempruntsăsontăattestésădansă lesădictionnaires traditionnels, ceux 
du Petit Robert et de Larousse. En revanche, le dictionnaire Trésor de 
la langue française neăcontientăqueălaădéfinitionăduăhippie, le yuppie 
neă s’yă trouveă pas.ă Leă dictionnaireă enă ligneă Wiktionnaire propose 
l’équivalentăbobo, tandisă queăżoursauă avanceă l’expressionă col d’or, 
queănousăconsidéronsăcommeăunăhapax. 

Pourăceăquiăestădeălaălangueătchèque,ăleămotăhippie estăprésentă
dansălesădictionnairesătchèquesăconsultésăetăconnaîtăunăgrandănombreă
deă dérivés.ă źnă revanche,ă yuppie n’apparaîtă queă dansă deuxă
dictionnairesă« néologiques »ăetăsaăpremièreăoccurrenceăestădatéeădeă
ńřř2.ă Néanmoins,ă luiă aussiă possèdeă ună certaină nombreă deă dérivés,ă
desă adjectivaux,ă etă uneă varianteă graphiqueă dueă àă laă prononciationă
tchèque. 

En ce qui concerne les autres lexies de notre recherche, nous 
constatonsă qu’ellesă sontă largementă plusă présentesă dansă leă discoursă
françaisăqueădansă leă tchèque.ăTandisăqueă leăfrançaisăutiliseă toutesă lesă
expressions choisies - mêmeăsiăleurăcirculationăetăleurăprésenceărestentă
variées,ă leă tchèqueă connaîtă uniquementă leă lexèmeă yuccie, qui jouit 
d’uneăcertaineăcirculationăsură Internet.ăLorsădeănotreă recherche,ănousă
avonsă égalementă trouvéă uneă mentionă deă buppie et de guppie ; le 
dernieră casă citéă neă correspondaită cependantă pasă àă laă signification 
attribuéeăviaăleăfrançais. 

źnă résumé,ă ilă sembleă queă leă tchèqueă metteă plusă deă tempsă àă
recevoiră ună motă etă àă l’enracineră dansă sonă systèmeă lexicographique.ă
Toutefois,ă uneă foisă leă motă ancré,ă ilă faită l’objetă deă dérivésă etă deă
variantesă quiă seă développentă auă coursă deă leură existenceă etă deă leur 
expansionădansălaălangue.ă Ilăseraădoncăintéressantădeărevenirădansăună
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certaină tempsă sură cetteă étudeă poură pouvoiră àă nouveauă mesureră laă
circulation,ăvoireălaăprésence,ădesăvocablesăanalysés. 
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José Luís Peixoto (2017): Cintorín klavírov. 

Bratislava, AnaPress, 

194 strán, ISBN 9788089137954 

Preložila:  
Lenka Śinková 

Poprednýă súčasnýă portugalskýă prozaik,ă básnikă aă dramatikă Joséă
LuísăPeixotoăĚńř74ěăzískalăv priebehuăsvojejăumeleckejăkariéryăviaceréă
významnéăliterárneăoceneniaăĚPrémioăLiterárioăJoséăSaramagoă– 2001, 
Prémioă Cálamoă – 2ŃŃ7,ă Prémioă Libroă d´źuropaă – 20ń3,ă Prémioă
Oceanos – 2Ńń6ăaă@alšieě,ăktoréăhoădefinitívneăzaradiliăk medzinárodnejă
spisovateIskejăelite.ăPrekladăjehoăknihyăCintorín klavírov vydal v roku 
2Ńń7ă Portugalskýă inštitútă v spolupráciă s vydavateIstvomă AnaPressă 
a s podporouăMinisterstvaăkultúryăPortugalskej republiky a Literárnehoă
fondu.ă Publikáciaă bolaă súčas[ouă edícieă Portugal.sk,ă ktorejă hlavnýmă
zámeromă jeă predstavenieă významnýchă literárnychă dielă portugalskejă
literatúryăslovenskémuăpubliku. 

TentoărománăjeăpríbehomăniekoIkýchăgeneráciíărodinyăLázarov-
cov,ăktorýchăotcovăživiloătesárskeăremeslo,ăavšakăvoăsvojomăvnútriăsaă
cítiliă by[ă najmäăumelcamiă – reparátormiă klavírov.ăNaăúrovniă literár-
nehoă štýluă nachádzaă tentoă umelecký,ămuzikálnyă Ěv zmysleă zvukový,ă
rytmický,ă lyrickýěă elementă svojă odrază ajă văPeixotovejă prózeă oplýva-
júcejăpresneăvyberanýmiăslovami,ădôslednouăa súčasneănekonvenčnouă
interpunkciou,ă atypickouă grafickouă štruktúrouă textu,ă sporadickýmă
opakovanímă variovanéhoă textuă Ěpripomínajúcimă hudobnýă refréněă čiă
lyrizovanýmiă opismiă vytvárajúcimiă v mysliachă čitateIovă nadčasovéă
a vzhIadomănaădejovúălíniuăajăvýrazneăautonómneăobrazyă– výjavyăzoă
životaăbežnéhoăčlovekaăpostmodernyă rozorvanéhoă Ězdanlivýměăproti-
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kladomămedziămonotónnos[ouăkaždodennejărutinyăaăneopakovateInouă
výnimočnos[ouăkaždéhoăživotnéhoăokamihu. 

Spomínanéă formálneă a výrazovéă špecifikáă Peixotovhoă textuă súă
preăprekladateIaăkrásnejăliteratúryănáročnouăvýzvou,ăobzvláš[ăakăideăoă
transláciuămedziădvomaămorfo-syntaktickyăodlišnýmiăjazykmi,ăakýmiă
súă portugalčinaă aă slovenčina.ă?alšieă úskalieă prekladovej práceă pred-
stavuje v tomtoă prípadeă nepochybneă ajă obsahováă Ěsujetováěă rovinaă
textu,ă pretožeă akoă ukážkovýă postmodernýă textă jeă románă Cintorín 
klavírov koncipovanýă tak,ă abyă hoă boloă možnéă číta[ă naă viacerýchă
úrovniach.ăPodobnýăspisovateIskýăprístupăzvyčajneăodzrkadIujeăsnahuă
jehoă zástancovă oă spojenieă elitnejă a masovejă kultúryă – naă úrovniă
obsahu,ăformyăajăvýrazu.ăPreăpostmodernistickéărományăjeătiežătypickéă
prelínanieă atmosféryă reálnehoă a mýtickéhoă Ěvă zmysleă nadčasovéhoă
a idealizovanéhoěă sveta,ă noă predovšetkýmă medziă ichă obligátneă
kompozičnéă prvkyă patríă fragmentárnos[ă textu,ă ktoréhoă sémantickáă
súdržnos[ă jeă v tomtoă prípadeă zabezpečenáă prostredníctvomă dvochă
paralelneă saă odvíjajúcichă fabúlă – životnýchă príbehovă mužskýchă
protagonistov – otca a syna. Z lexikálno-sémantickéhoă hIadiskaă saă
textă @alejă vyznačujeă heterogénnymiă jazykovýmiă hramiă metafyzickyă
odkazujúcimiănaăpluralituăživotnýchăforiem,ăvýkladovăsveta,ăpluralituă
názorov,ămyšlienkovýchă čiă umeleckýchăkonceptov.ăV tejtoă súvislostiă
považujemeăzaăžiaduceăspomenú[ătézuănemeckéhoăfilozofaăa teoretika 
estetikyăWolfgangaăWelsha,ăktorýăpostmodernuăchápeăakoăsnahuăref-
lektova[,ărozpoznáva[ăa uznáva[ăskutočnos[ăprostredníctvomăpojmov:ă
pluralita,ă diferencia,ă disent,ă uvoInenie,ă spor,ă multiperspektívnos[,ă
decentralizácia,ădiachrónia, disperzia subjektu, “nesyntetizovateInos[” 
zmyslu.ăOsobitneăzdôrazOuje pluralituămyslenia,ăjazykov,ămentálnychă
modelov,ă spôsobovă konania,ă hodnotovýchă systémov,ă orientáciíă aă ra-
cionalít,ă ke@ă saă všetkyă „pravdy“ă stávajúă aproximatívnymiă a rov-
nocennýmiă ĚPostmoderna: Pluralita ako etická a politická hodnota. 
Praha: KLP, 1993, passim). 

Z uvedenéhoă vyplýva,ă žeă interlingválnaă a interkulturálnaă trans-
pozíciaăumeleckéhoătextuăs týmitoăcharakteristikamiăkladieănaăprekla-
dateIaă nesmierneă nárokyănielenă pokiaIă ideăo vlastnúă traduktologickúă
činnos[,ă ktorejă výsledkomă je produkciaă cieIovéhoă translátu,ă aleă ajă
pokiaIăideăo dôslednúăpozornos[ăvenovanúăpredchádzajúcejăfázeăpre-
kladateIskejăpráceă– spojenej s pochopenímăa interpretáciouăorigináluă
v cudzom (portugalskom) jazyku,ăpretožeăkaždýă translátorăumeleckejă
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literatúryăz vlastnejă skúsenostiăvie,ăžeă interpretáciuăumeleckéhoădielaă
vždyă s[ažujeă skutočnos[,ă žeă literárnyă textă jeă výsledkomă celéhoă raduă
pragmatických,ăidiolektickýchăa lingvistickýchăfaktorov,ăktorýchăvzá-
jomnéăspolupôsobenieăvytváraăkomplexnýătextovýăpriestor,ădoăktoréhoă
musíăzručnýăprekladateIănajskôrăpreniknú[ăa následneăs nímăsplynú[. 

TraduktologickúăprácuătalentovanejăprekladateIkyăLenkyăCinko-
vejă problematizovalaă navyšeă skutočnos[,ă žeă východiskovýă textă saă
okremă užă spomínanýchă paralelnýchă fabúlă vyznačovală štrukturálnymă
anachronizmom,ă @alejă značnýmă počtomă netradičnýchă metafor,ă
symbolickýchăodkazovăĚnapr.ăv pomenovaniach protagonistov), ako aj 
viacerýmiăprvkamiăexperimentálnejăprózyă– predovšetkýmăvăpodo-be 
asociácií,ăprúduăvedomia,ăretrospektívnychăpohIadovăa pod. 

Naă záveră nemožnoă nespomenú[ă osobitúă charakteristikuă Peixo-
tovho textu, s ktorou sa v umeleckejăprózeănestretávameăčastoăa určiteă
nie v takej rozsiahlej miere ako u tohtoă autora.ă Jeă Oouă schopnos[ă
vyvoláva[ăvoăvedomíăčitateIovăsynestetické,ăt.ă j.ăkombinovanéăzmys-
lovéă vnemy.ă Priă čítaníă deskriptívnychă pasážíă jehoă románuă jeă totižă
takmerănemožnéă„nepoču[“ăaleboă„necíti[“ăĚprostredníctvomăsugestív-
neă navodenýchă čuchových,ă chu[ovýchă čiă hmatovýchă „vnemov“ěă
opisovanéăpredmetyăa javy. 

O toă viacă potešíă čitateIovă ajă kritikovă slovenskéhoă prekladuă
Peixotovho Cintorína klavírov skutočnos[,ă žeă prekladateIkaă Lenkaă
Cinkováă dokázalaă v slovenskejă jazykovejă kultúreă objavi[ă a bravúrneă
použi[ă takéă štylistickéă prvkyă a prostriedky,ă ktoréă jejă umožniliă
adekvátneă prenies[ă nielenă informatívnu,ă aleă ajă estetickúă hodnotuă
originálu.ă Toă saă následneă premietloă doă vysokejă kultúrnejă hodnotyă
vytvorenéhoăprekladovéhoătextu. 
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Mejía, Mercedes Peñalba Sotorrío (2016): 

Cómo escribir y publicar un artículo 

científico, Madrid, Síntesis, 195 pp.  

ISBN 978-84-9077-450-2 

Las autoras de este libro recogen experiencias, tanto buenas 
comoă malas,ă delă procesoă deă redacciónă yă publicaciónă deă artículosă
científicosăconăelăfinădeăfacilitarăestaătareaăaăjóvenesăinvestigadores. La 
obraăes,ăporătanto,ădeăcarácterăprácticoăyăcontieneănumerososăconsejosă
deăsencillaăaplicación. 

Cómo escribir y publicar un artículo científico se divide en 
nueveăcapítulos.ăźlăprimeroădeă ellosădescribeă laă faltaădeăpreparaciónă
del alumnadoă españolă aă laă horaă deă abrirseă caminoă enă elă mundoă
académico.ă źnă contrasteă conă laă tradiciónă anglosajona,ă dondeă desdeă
tempranaă edadă seă desarrollană lasă capacidadesă críticasă yă analíticasă
medianteălaăelaboraciónădeăensayos,ăestasăcompetenciasăpresentanăunaă
considerableă lagunaă enă laă educaciónă española,ă tantoă aă nivelă deă
enseñanzaă secundariaă comoă aă nivelă universitario.ă źnă esteă sentido,ă
afirmanălasăautoras,ă“esteălibroăpuedeăverse,ăpues,ăcomoăunămanualădeă
primerosă auxilios”ă Ěp.ă ń7ě.ă źlă segundoă capítulo,ă ademásă deă exponer 
brevísimamenteă lasă característicasă delă artículoă científico,ă señalaă queă
esteătipoădeătrabajosăsueleăsometerseăaălaărevisiónăporăpares,ăesădecirăaă
laăevaluaciónăpreviaăyăanónimaăporăparteădeădosăespecialistasăqueădană
su visto bueno (o no) sobre la convenienciaădeăpublicarăelăartículoăenă
cuestión.ăMásă interesanteăresultaăelă tercerăcapítulo,ădondeă lasăautorasă
entran ya propiamente en materia. De forma detallada se ocupan de la 
estructuraădelăartículo:ă títuloă Ěqueădebeăserăclaroăyă efectivoě,ăautoría,ă
afiliaciónă yă datosă deă contactoă Ěteniendoă enă cuentaă queă aă vecesă losă
artículosă vană firmadosă poră variosă autoresě,ă agradecimientosă yă
referenciasăaălaăfinanciación,ăresumenăĚoăabstract,ăconălasărespectivasă



 

palabrasăclaveă yă suă traducciónăgeneralmenteăală inglésě,ă introducción,ă
cuerpoă delă artículoă Ěmetodología,ă tesisă oă hipótesis,ă resultados,ă
discusión…ě,ăconclusiones,ăreferencias,ăbibliografíaăyăanexos.ăAăcadaă
unoă deă estosă apartadosă acompañaă ună recuadroă queă resumeă lasă ideasă
principales, destacando incluso en negrita los puntos clave. Al hablar 
sobreă laă introducciónă delă artículo,ă lasă autorasă sintetizană enă cuatroă
puntosă suă finalidad:ă “proporcionaă ună contextoă paraă situară ală lector;ă
señalaăquéăseăhaăhechoăyăquéăno,ăenărelaciónăconăelătema;ăindicaăquéă
aporta de nuevo al tema oăcampoădeăestudio;ăofreceăunaăpanorámicaă
deă laăestructuraădelăartículo”ăĚp.ă32ě.ăźlăapartadoădeă laăbibliografíaăyă
lasăcitasăpodríaăhaberseăabreviadoăunăpoco,ăpuesăcadaărevistaăpresentaă
sus propias normas y sus respectivos ejemplos. 

Losă cuatroă capítulosă siguientes tratan de ofrecer consejos 
prácticosăaălaăhoraădeăredactarăunăartículoăcientífico.ăźsădecir,ădespuésă
de haber planteado unas pautas generales, nos acerca a la tarea de la 
escritura.ă źlă primeră consejoă esă “cómoă abordară lasă partesă másă
importantes del artículoăcientífico”.ăLasăautorasă seăocupanăenăprimeră
lugarădeălaăelecciónădelătemaăyădeăunătítuloăadecuado,ălaăredacciónădelă
resumenă yă deă lasă palabrasă claves,ă asíă comoă deă laă introducción.ă źnă
recuadros azules presentan ejemplos para cada cosa. Se subraya aquíă
laănecesidadădeă seră clarosă yă laă importanciaădeă captară laă atenciónădelă
lector.ăAăcontinuaciónălasătresăprofesorasăindicanălosăpuntosăaătenerăenă
cuentaăaălaăhoraădeăescribirăelăapartadoămetodológicoăĚdescripciónădeă
losă participantes,ă instrumentos,ă diseño, procedimiento, resultados, 
gráficosăyătablasě.ăźlăsiguienteăpasoăseráăescribirăunaăbuenaădiscusiónă
de los datos (recordar los objetivos, desgranar los resultados, 
interpretarălosăhallazgos,ăetc.ě,ăsinăolvidarăqueăesăimportanteă“cerrarăelă
círculo”.ă Según lasă autoras,ă “laă conclusiónă apuntaă aă loă queă estáă poră
hacer,ăpuedeăhacerseăoăporădóndeădebenăirălosătirosăaăpartirădeăahora”ă
Ěp.ă 73ě.ă Además,ă laă conclusiónă debeă sintetizară lasă aportacionesă
principales del trabajo y reforzar el argumento central o tesis. Como el 
artículoă debeă argumentar,ă fundamentară yă convencer,ă seă nosă ofrecenă
ahoraălasăclavesădeăunăbuenăargumentoăyălosăerroresătípicosăenăqueăseă
sueleăincurrir.ăAbundanăenătodoăesteăcapítuloălosăejemplosăqueăsirvenă
paraăilustrarătodaălaăexposición. 

El segundo consejo,ă correspondeă ală quintoă capítuloă delă libroă yă
llevaă poră títuloă “Cómoă haceră unaă revisiónă bibliográficaă eficaz”.ă
Comienzaăporă lasă técnicasăbásicasădeănavegaciónăenă internetă Ěgoogle 



  

scholar, google books yălaăbúsquedaăbooleana). El siguiente apartado 
describeă loă queă sonă lasă basesă deă datosă yă cómoă seă gestionan.ă Lasă
autorasăademásămencionană lasăprincipalesădeăellasă Ěpp.ăř7-99). Entre 
losăconsejosăprácticosăparaănoăperderădeăvistaălasăfuentesăconsultadasă
señalan:ă haceră anotacionesă deă cadaă libro, realizar anotaciones por 
temasăyăpersonajes,ăutilizarăpósits,ă realizarăunăcronograma,ăacumulară
notasă poră artículo,ă etc.ă Paraă terminară deă convenceră ală lector,ă lasă
autorasă ofrecenă “dieză razonesă poră lasă queă usară gestoresă
bibliográficos”. 

źlăsextoăcapítuloăseătitulaă“Pautasăparaăusarăelălenguajeăcientíficoă
yă conseguiră queă elă textoă fluya”.ă Sină pretenderă ofreceră unămanuală deă
estilo,ă żonzález,ă Leónă yă Peñalbaă dană algunasă pinceladasă sobreă
expresiónăescrita:ătécnicasăparaăconseguirăunătextoăsintéticoăyăsencillo,ă
uso de conectores,ăempleoădeăverbosădeă investigación,ă ilaciónădeă lasă
referenciasă bibliográficasă conă elă texto,ă utilizaciónă deă expresionesă
técnicas,ăetc.ăTodoăelloăseguido,ăcomoăesălógico,ădeăunaărevisiónăfinal.ă 

źlă séptimoăcapítulo,ă “Aplicacionesă2.Ńăparaă agilizară elă proceso 
deă escrituraă yă publicación”,ă constituyeă elă cuartoă yă últimoă consejo.ă
Comoăindicanălasăautoras,ă“laădifusiónădelăconocimientoăyălaăextensiónă
deă internetăhanăfomentadoăelăcrecimientoăexponencialădelănúmeroădeă
recursosăyăfuentesădeăinformaciónăqueăpodemosăutilizar. Esto hace que 
seaăcadaăvezămásăimportanteăaprenderăaăgestionarăestaăinformaciónăyă
utilizară deă laă formaă másă eficază lasă posibilidadesă queă nosă abreă estaă
situación”ă Ěp.ă ń27ě.ă Paraă elloă esteă capítuloă ofrece,ă poră ună lado,ă
herramientasădeăinvestigaciónă(Scoop.it, Diigo, Redbooth, Instapaper, 
FileMaker Pro, Papers, BrowZine, Pudget, GoodReader, entre otras) 
y, por otro lado, herramientas de escritura (Scrivener, Dropbox, 
Endnote, RefWorks, Zotero, Mendeley, etc.) que se encuentran en 
internetăaădisposición de cualquier usuario. 

Laă últimaă parteă delă libroă estáă dedicadaă aă laă evaluaciónă yă
publicaciónădelăartículoăcientífico.ăźlă redactorădebeăaprenderăaăelegiră
la mejor revista y para ello debe informarse sobre las revistas que 
publicană sobreă suă área,ă consultară elă índiceă deă impactoă Ělosă másă
importantesă sonă elă JCRă yă elă SJRă SCI,ă ademásă deă basesă deă datosă
nacionales e internacionales como ERIH y CARHUS, por poner dos 
ejemplosěă yă losă plazosă deă laă evaluación,ă comprobară queă ofreceă
revisiónăporăparesăeăinformarseăsobreăelăequipoăeditorial.ăLógicamenteă
elă redactoră debeă conoceră tambiénă ală dedilloă lasă normasă deă ediciónă yă



 

envíoăparaăevitarăqueăsuătrabajoăseaărechazado.ăUnaăvezăenviadoădebeă
esperarăaălaăevaluaciónădeălosăexpertosăyăaăsusăsugerencias, en el caso 
deă queă elă artículo sea aceptado. Las autoras dedican en este octavo 
capítuloă ună apartadoă aă lasă normasă sobreă originalidadă yă plagioă yă
recomiendanăardientementeăevitarătodoătipoădeăfraudeăacadémicoăĚpp.ă
179-ńŘŃě.ă Pocasă páginasă másă adelanteă vuelvenă ală temaă yă llamană laă
atenciónă sobreă elă fraudeă académicoăduranteă laă formación,ă duranteă laă
solicitudă deă becas,ă contratos,ă fondosă deă financiación,ă recogidaă deă
datos,ăanálisisăeă interpretaciónădeăresultadosăyăduranteă laăelaboraciónă
del manuscrito (pp. 182-ńŘ3ěăźlăúltimoăpuntoă trataă sobreă laădifusiónă
delă artículoă yă laă posibilidadă deă promoveră suă difusiónă poră iniciativaă
propia.ăźlănovenoăyăúltimoăcapítuloădeălaăobraătrataăsobreălaămaneraădeă
afrontarăelăresultadoădeălaăevaluación,ăprincipalmenteăcuandoăhaăsidoă
rechazado el trabajo o cuando ha sido aceptado con cambios menores 
o mayores. Las autoras terminan con unas palabras esperanzadoras en 
esteă caso:ă “revisar,ă ampliară yă retocară ună artículoă requiereă muchoă
tiempo,ăperoălaămayorăparteădeălasăvecesămereceălaăpena”. (p. 193) 

źlă libroă deă żonzáleză żarcía,ă Leónă Mejíaă yă Peñalbaă Sotorrío,ă
ademásă deă práctico,ă resultaă amenoă poră laă cantidadă deă ejemplosă yă
anécdotasăqueăcontiene.ăNoăsoloăofreceăexperimentadosăconsejosăparaă
losăjóvenesăinvestigadores,ăsinoătambiénăinformaciónăinteresanteăparaă
aquellos que llevanăañosăpublicando. 
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