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 ESｷデﾗヴｷ=ﾉ 

Editoriál 

JednýmăzăústrednýchăcieIovăčasopisuăRomanisticaăComeniana je 
reflexiaă svetaă románskychă kultúră aă ichă stredoeurópskejă recepcie.ă
Jazykyă aă literatúryă súă nepochybneă kráIovskéă cestyĽă ktorýmiă saă
románskyă svetă sprítomOovală vă slovenskomă aă širšieă stredoeurópskomă
priestore.ă Ichă spojenímă jeă cestaă lektúryă cudzojazyčnéhoă literárnehoă
dielaă aă jehoă prekladu.ă Významnýă slovenskýă romanistaă Blahoslavă
Hečkoăpovažovalăprekladăzaădobrodružstvo.ăDodajmeăkătomuă– nielen 
preklada[ămôžeăby[ădobrodružstvom. 

Jean-Marieă żustaveă Leă ClézioĽă francúzskyă spisovateIĽă nositeIă
Nobelov ceny, v jednom rozhovore spomenul, s akýmăzanietenímăčítală
v ranejămladostiăslovníkyăa encyklopédieĽăakéădobrodružstvoăpoznaniaă
poci[ovalĽăakoărôznymiăcestamiăčítaniaăprepájalărôzneăheslá.ăMalaăsomă
zahraničnéhoăštudentaĽăktorýăsiăpoăvečerochănamiestoăkníhăčítalăslov-
níkăslovenskéhoăjazyka. 

źncyklopédiaă jeă inýmiă slovamiă náučnýă slovník.ă Akă saă trochuă
pohrámeă so slovníkomă Huboraă KrálikaĽă dozviemeă saĽă žeă náučný je 
odvodenéăodăuči[ sa, čoăzaseăvznikloărôznymiăcestamiăz významovăís[, 
zvyka[ si, navyka[ si aăv@akaă tomuă spoznáva[.ăAjăLeăClézioăhovorilă 
o dobrodružnejă cesteă poznaniaă a vnútornejă satisfakciiă spoznaniaĽă ajă
môjăštudentăsiănavykolănaărituálăčítaniaăv slovníkuăa naučilăsaăreč.ă 

Dobrodružstvomăpoznaniaămožnoătiežăoznači[ălektúruădvojdiel-
neho Slovníka slovenských prekladateIov umeleckej literatúry.  
20. storočie (BratislavaŚăÚstavăsvetovejăliteratúryĽăvydavateIstvoăVedaă
2015, 2017).ăViacăakoătisícstranovéădieloămapuje sto rokov slovenskej 
prekladovej, knižnejăa literárnejăkultúryăaăposkytujeănekonečnéămnožľ
stvoăsúvislostíăaăvedomostí.ăAkăhoăsprávneăčítameĽăposkytneănámăpre-
hIadă o politickej a kultúrnejă situáciiĽă oă disponovanostiă slovenskéhoă
kultúrnehoă prostrediaă prija[ă prekladyă inojazyčnejă litera- 
túryĽănaăzákladeăpozornéhoăčítaniaăhesielăsa dajúăzostavi[ăajăodvrátenéă
dejinyăumeleckéhoăprekladuĽăv ktorýchăsaăumeleckýăprekladăjavíăakoă
priestorĽă kdeă neželaníă našliă exilĽă aleă z ktoréhoămuseliă ajă emigrova[Ľă 
a súătamăajătíĽăčoăsvojímămenomăprichýliliătýchĽăčoăzrazuămuseliăzosta[ă
bezmenní.ăDozviemeă saă ajă toĽă akoă siă prekladateliaă osvojovaliă cudzieă
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jazyky – a tuă saă ukazujeă nezastupiteInéă miestoă Żilozofickejă fakultyă
UniverzityăKomenskéhoăa jejăfilologickýchăkatedierŚăslovníkăbyămoholă
by[ăreprezentatívnymădielomăoătejtoăinštitúciiĽăpretožeăakăhoăprelistu-
jeteĽă väčšinaă súčasnýchĽă aleă ajă mnohíă prekladateliaă z medzivoj- 
novéhoăobdobiaăsúăabsolventmiătejtoăfakulty. 

Zastavmeă saă tedaă trochuă priă číslachŚă v slovníkuă jeă 4ŃŃă hesielă
prekladateIovĽăktorí prekladaliăzoăń34ăliteratúrśăprekladăz románskychă
jazykovăreprezentujeă26ănárodnýchăliteratúrĽăz tohoăjeănajviacăprítom-
náă francúzskaĽă španielskaĽă latinsko-americkáă a talianska litera- 
túra.ăAkăsaănaăneăsústredímeĽămedziăvýznamnýmiăprekladateImiănáj- 
deme množstvoăabsolventovĽăaleăajăpedagógovă– romanistovărôznychă
generáciíĽăktoríăštudovaliănaăKatedreăromanistikyăaăpôsobiliăalebo pô- 
sobia naă tejtoă katedreŚă spomeOmeă lenăniekoIkoă ză týchĽă čoă formovaliă
@alšíchăprekladateIovăromanistovă– Jozef Felix, Anton Vantuch, Neli-
daăNoskovičováĽăMichaelaă Jurovskáă čiă ŻrantišekăHruška.ă Slovníkă saă 
z nášhoăprofesionálnehoăzameraniaădáăčíta[ăajăakoăhistóriaăslovenskejă
romanistiky.  

Slovník slovenských prekladateIov umeleckej literatúry predsta- 
vuje v európskomă translatologickomă kontexteă zriedkavýă javŚă známeă
súĽă aspoOă zatiaIĽă ibaă dvaă podobnéŚ Všeobecný slovník prekladateIov 
(Dictionnaire universel des traducteurs. żenèveĽă Éditionsă SlatkineĽă
ńřř3)ă aă švédskyă onlineă Svenskt översättarlexikon (Lars Kleberg 
2009). K tomu stačíălenădoda[Ľăčoăoăvýnimočnostiăa kultúrnejărelevant- 
nosti Slovníka slovenských prekladateIov umeleckej literatúry. 20. sto- 
ročia napísală významnýă slovenskýă prekladateIĽă anglistaĽă pedagógă
a translatológă Jánă VilikovskýŚă „...ă ideă o úctyhodnéă podujatieă spro-
stredkujúceă nielenă dôležitéă a častoă nedostupnéă osobnéă i publikač- 
néăúdajeĽăaleăajăpoznatkyăo úloheĽăktorúăprekladăzohralăv rámciăsloven-
skejă literatúryă a kultúryă vôbec.ă V istom zmysle je to zhodno- 
tenieăvývojaĽăktorýmăSlovenskoăprešloăv uplynulomăstoročíĽă a potvr- 
denieă faktuĽă žeă napriekă všetkýmă prevratomă a premenámă – nieă vždyă
chvályhodnýmă – smeă akoă národă vykonaliă kusă práceă a právomănaă toă
môžemeăby[ăhrdí.“ 

 
Katarína Bednárová 
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Editorial 

One of the focused goals of Romanistica Comeniana is to reflect 
upon the world of Romance cultures and their Central European re-
ception. Languages and literatures are unquestionably the royal paths 
hrough which the Romance world became present in the Slovak and, 
in a broader sense, the Central European area. Their union can be ob-
served in the path that reading a foreign-language literary work and its 
translation have to undergo. The prominent Slovak Romanist Blaho-
slavăHečkoăconsideredătranslationătoăbeăanăadventure.ăLetăusăaddăthată
it is not only translation which can be an adventure. 

The French writer and Nobel Prize winner Jean-Marie Gustave 
LeăClézioămentionedăinăoneăinterviewăhowăpassionatelyăheăwouldăreadă
dictionaries and encyclopaedias in his early youth, the adventure of 
knowledge he would feel and how he used to make connections 
between different entries in different ways of reading. I had a foreign 
student who in the evenings would read a dictionary of Slovak 
language instead of books. 

An encyclopaedia is an instructive and encyclopaedic dictionary 
in other words. If we play a bit with the latest etymological dictionary 
writtenăbyăHuborăKrálik, we will learn that the Slovak word náučný 
(instructive) is derived from uči[ sa (to learn), which in turn was 
created in different ways from the meanings ís[ (to go), zvyka[ si, 
navyka[ si (to get used to or accustomed to something) and thanks to 
that spoznáva[ (toă getă toă know).ă Leă Clézioă talkedă aboută theă
adventurous path of knowledge and the inner satisfaction of learning. 
My student also got used to the ritual of reading the dictionary and 
learned the language. 

Reading the two-volume Dictionary of Slovak Translators of 
Artistic Literature of the 20th Century (Bratislava: Institute of World 
Literature, Veda Publishing House 2015, 2017). can also be described 
as an adventure of knowledge. This work of more than one thousand 
pages maps one hundred years of Slovak translation, book and literary 
culture and offers an endless amount of associations and knowledge. 
If we read it correctly, it will provide us with a survey of the political 
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and cultural situation and of the availability of the Slovak cultural 
environment to accept foreign-language literature translations.  
A careful reading of entries can bring together the reverse side of the 
history of literary translation as well, where literary translation 
appears to be a space where personae non gratae have found their 
exile from which they also had to emigrate. There are also those who 
with their own names sheltered others who suddenly had to become 
nameless. We will also find out how translators have learned foreign 
languages. Here, the indispensable role of the Faculty of Arts of 
Comenius University and its philological departments is apparent: the 
dictionary could be a showpiece about this institution, because when 
you glance through it the majority of contemporary translators as well 
as many of those from the inter-war period are graduates of this 
faculty. 

Let us look at the numbers: there are 400 entries in the 
dictionary about translators, who have translated from 134 literatures. 
Translation from Romance languages encompasses 26 national 
literatures, of which the most present is French, Spanish, Latin 
American, and Italian literature. If we focus on them, we can find 
important translators, a significant number of graduates, and teachers 
and Romanists from different generations who studied at the 
Department of Romance Languages and have worked at this 
department.ăLetă usămentionă justă aă fewăofă themă挑ă JozefăŻelixĽăAntonă
VantuchĽă Nelidaă NoskovičováĽă Michaelaă Jurovská, and František 
Hruškaă挑ăwhoăshapedăotherătranslatorsăfromăRomanceălanguages. This 
dictionary can also be read from a professional perspective as  
a history of Romance studies in Slovakia. 

The Dictionary of Slovak Translators of Artistic Literature is a 
rare phenomenon in the European translation studies context: so far 
there are only two publications that are similar: The Universal 
Dictionary of Translators (Dictionnaire universel des traducteurs, 
żenèveĽă Éditionsă SlatkineĽă ńřř3)ă andă theă Swedishă online Svenskt 
översättarlexikon (Lars Kleberg 2009). In conclusion, it is enough to 
quote what was written by the prominent Slovak translator, Anglicist, 
pedagogueĽăandătranslatologistăJánăVilikovskýăaboutătheăexceptionalityă
and cultural relevance of The Dictionary of Slovak Translators of 
Artistic Literature of the 20th Century: “This is a respectable event 
that mediates both important and often inaccessible personal and 
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publication data as well as knowledge of the role played by translation 
in Slovak literature and culture in general. In a sense, it is an 
evaluation of the development that Slovakia went through over the 
past century and is confirmation of the fact that in spite of all the 
breakthroughsă andă changesă 挑ă whichă haveă notă alwaysă beenă
praiseworthyă挑 we have done a lot of work as a nation, and we can be 
proudăofăthat.” 

 
Katarína Bednárová 
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L’articolo in italiano  

e le lingue flessive 

ZORA CARDIA JA>OVÁ 

(Bratislava)  

THE ARTICLE IN ITALIAN AND THE FLEXIVE LANGUAGES 
In this study, we primarily outline from a comparative point of view 
the concept of the inception and the evolutionary dynamics of the  
definite article in the Italian language as well as its main traits and 
types compared to the flexive languages, which indicate the syntactic 
function of words through the use of cases. Special attention is paid to 
the Slavic languages from the Balkan area, which, in addition to their 
article having a category, are characterized by several distinguishing 
traits. During translation, we put extra emphasis on the sensitive  
aspect related to an important semantic function of the definite article 
in the Italian language, especially in situations when it accompanies  
a specific group of adjectives that change their meaning depending on 
whether they occupy a prenominal or postnominal position. In the  
final part of our study, we pointed out the necessity of a more complex 
examination of the issue related to the morphological category of the 
article in the nominal syntagm in the Italian language from both the 
syntactic and the pragmatic point of view. 

KEYWORDS: article, flexive languages, nominal syntagm, Italian, 
the Balkan area 

PAROLE CHIAVE: articolo, lingue flessive, sintagma nominale, 
italiano, area balcanica 
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INTRODUZIONE 

Il processo evolutivo di transizione dal latino alle lingue 
romanze, che sfocia intorno al VI secolo d.C. nella formazione 
dell’articoloăestesoăall’interaăareaăromanzaĽă rappresentaăunăfenomenoă
innovativo tipologico di straordinario impatto, parallelo alla 
progressivaăerosioneădelăsistemaăcasualeănelălatinoăvolgare.ăNonăsiăpuòă
tuttaviaă escludereă l’ipotesiă dellaă presenzaă diă tracceă anterioriă
dell’avventoă dell’articoloĽă ancheă seă nonă documentabili.ă Laă genesiă
dell’articoloă rappresentaă ună percorsoă uniformeă cheă accomunaă laă
maggior parte delle lingue indoeuropee, tra cui quelle romanze, 
germanicheĽă celticheĽă l’armenoă eă ilă greco.ă Ilă primoă stadioă delloă
sviluppoă evolutivoă dell’articoloĽă quelloă cheă żreenbergă (ńř78Śă 6ń) 
definisceă “cicloă dell’articolo”ă siă identificaă nell’originarioă valoreă
deitticoĽă insitoă nell’elementoă dimostrativoă diă derivazioneă (ille, ipse). 
Dopo avere assunto via via una funzione marcatamente anaforica di 
ripresaă diă ună elementoă giàă riportatoă nelă testoĽă nelă terzoă stadioă
conclusivoă diă sviluppoĽă l’articoloă definitoĽă grammaticalizzandosiĽă
viene ad assolvere nel suo ruolo di definitezza la funzione di marca 
nominale, destinata a segnalare il genere del nome1. La formazione 
dell’articoloădeterminativoănelleălingueăromanzeĽăcheămantieneălaăsuaă
componente di definitezza grammaticalizzandosi, si inserisce da una 
prospettivaădiacronicaă inăunăpercorsoă evolutivoă tutt’altroăcheă lineare.ă
Lo dimostrano anzituttoăleăoscillazioniăd’usoăcheăregistranoănelă tardoă
latino i pronomi ille e ipseĽăaămetàăstradaătraădimostrativoăeăarticolo.ăIlă
progressivo indebolimento della componente deittica del pronome 
latino ille, che, sovrapponendosi al pronome is, tendeva ad assumere 
unaăfunzioneăsempreăpiùăspiccatamenteăanaforicaĽăsiătrovaăgiàăattestatoă
nel latino classico2.ă Nell’interaă areaă dellaă Romàniaă occidentaleă gliă
                                                           
1  Ciòăavvieneăadăes.ăconălaăclasseăflessivaăneutraleădiănomiăsiaădiăgenereămaschileăcheă

femminile che al plurale trasformano la desinenza -e del singolare in -i , come ad es. 
il sostantivo maschile cuore o il femminile legge. Nei casi di conversione in nome 
di verbi (dovere, volere) o aggettivi (utile, giusto)ăl’articoloădefinitoăassumeăunăva-
lore morfologicamente determinante, preposto sempre rigidamente al nome.  

2  Loădimostraăquest’esempioŚăTabulas publicas [...] illae tabulae «tavoleăpubblicheă
[...] le detteătavoleĽăleătavole»śălett.ă«tavoleăpubblicheă[...]ăquelleătavole»ă(Cicero-
ne, pro Sall. 42. Nel testo del IV Sec. d.C. L’itinerarium o peregrinatio Egeriae 
ad loca sancta che riproduce il resoconto di viaggio di una monaca chiamata Ege-
ria registriamoăl’usoăanaforicoădell’articoloăille nella frase Per valle il, quam dixi 
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articoli definiti derivano da ille «quello».ăŻaăeccezioneăilăsardoăcheăhaă
un articolo determinativo (definito) la cuiă baseă è ipse (su/sa al 
singolare e sos/sas al plurale, is nel campidanese). Per quanto riguarda 
l’articoloă determinativoĽă aă dareă ună notevoleă impulsoă allaă suaă
introduzione nel latino volgare e poi nelle lingue romanze fu 
probabilmente la suggestione del greco3. I pronomi dimostrativi nelle 
lingueă cheă hannoă formatoă l’articoloă perdonoă progressivamenteă ilă
proprio valore deittico e diventano inizialmente una marca 
apposizionale con funzione anaforica. In seguito, tali forme si 
grammaticalizzano come espressioniădiă referenzialitàăeădiădefinitezzaă
(valoriă questiă cheĽă com’èă notoĽă sottostannoă all’usoă dell’articoloă
cosiddetto determinativo, o definito nelle lingue)4. Il latino classico 
nonă conoscevaă l’articolo.ă Żunzioniă analogheă aă quelleă dell’articoloă
indeterminativoăpotevanoăperòăessereăsvolteă(comeădimostranoăancheă
esempi di autori classici sensibili alla lingua parlata) dal numerale 
UNUS/-A/-UM5.. Proprioă dall’accusativoă diă questaă formaă (UNUM/-
AM) derivano gli articoli indeterminativi UNO (spesso apocopato in 
un)ăeăUNAă(davantiăaăvocaleănormalmenteăelisoăinăun’)Ľăcheăl’italianoă
ha solo al singolare, mentre al plurale si usano, con funzioni analoghe, 
gli indefiniti alcuni/certi/-e il partitivo dei degli/delle.  

1. PROSPETTIVA TIPOLOGICAăDELL’ARTICOLO 

All’articolo (definito o indefinito) in italiano viene spesso 
assegnata la funzione di specificatore (determinante) del nome, mirata 

                                                                                                                                        

in gens (“laăvalleăcheăavevoăprecedentementeămenzionato”)ăalloăscopoădiăindicareă
un elemento noto (DA MILANO: 2010).  

3  “Neiăprimiăsecoliădell’eraăcristianaĽă infattiĽănellaă traduzioneă ină latino dei vangeli 
gli articoli presenti nel testo greco furono resi con le forme del pronome di-
mostrativoăILLźă(letteralmenteă‘quello’)Ľăaăcuiăfuăassegnatoăcosìăunănuovoăvalo-
re”ă(D’AchilleŚăńřřŃ). 

4  Vediă loă studioă diă Renziă (ńř76)ă sull’articoloă romanzoă eă di Ramat (1986) 
sull’articoloănelleălingueăgermaniche. 

5  żiàănelălatinoăpopolareăilănumeraleălatinoăunus assume la funzione di articolo (ad 
es.inăPlauto).ă“IlăsuoăusoĽăristrettoăinăorigineăaiăreferentiăindefinitiăspecificiă(‘unăcer-
to’)ăsenzaăestendersiăaăreferentiănonăspecificiă(‘unoĽăqualsisasi’)ăappareăassaiăpiùăli-
mitatoănelleălingueăromanzeăanticheăcheănelleămoderne”ă(BARBATOĽă2Ńń7Śăń4ń).ă 
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a segnalare nel sintagma nominale (SN), mediante accordo, numero e 
caso della testa (la volpe vs.il fiore; con il fiore vs. con la volpe). Da 
una prospettiva comparativo-contrastivaă l’italianoăsiădifferenziaăsottoă
quest’aspettoătantoădalăfranceseă(l’opposizioneădelăgenereăèăassenteănelă
pluraleă attraversoă l’unicaă formaă les)ă quantoă dall’ingleseă doveă esisteă
una sola forma di articolo the, avvicinandosi invece allo spagnolo e al 
tedescoă cheĽă diversamenteă dall’italianoĽă disponeă ală singolareă pureă diă
un articolo di genere neutro: das. La categoria morfologica 
dell’articoloă mancaă nelleă lingueă balticheă eă ină quelleă slaveĽă fattaă
eccezioneănell’area balcanica per il bulgaro e macedone che annovera 
tre serie di articoli posposti al nome, ognuna delle quali viene usata 
peră indicareă laă collocazioneă dell’oggettoă rispettoă ală parlanteă (articoliă
generali, articoli per oggetti vicini, articoli per oggetti distanti). Tratti 
assaiă specificiă eă piuttostoă ibridiă presentaă nell’ambitoă dellaă legaă
balcanica (Balkan Sprachbund)ă laă linguaă rumenaĽă conă l’articoloă ină
posizione postnominale che consente di preservare la distinzione tra 
un caso nominativo-accusativo e un caso genitivo-dativo.ă Nell’areaă
balcanicaă laă posizioneă encliticaă dell’articoloă siă registraă anche 
nell’albaneseă cheă disponeă peròă soloă dell’articoloă indeterminativo.ă Ilă
turco (come anche il finnico) non ha articoli definiti, mentre invece le 
lingue celtiche hannoă soloă l’articoloă definitoĽă adă eccezioneă delă
bretone, unica lingua continentale che ha anche un articolo indefinito 
Da una prospettiva di tipologia linguistica6Ľă l’italianoĽă collocandosiă
all’internoă dellaă legaă linguisticaă europeaă (SAź)ă cuiă appartengonoă
anche le lingue germaniche (in misura minore quelle scandinave) le 
romanze e le lingue slave, partecipa dello stesso ordine non marcato 
dei costituenti SVO, fatta eccezione per quelle celtiche che hanno un 
ordine non marcato VSO. Tale ordine non marcato dei costituenti 
della frase viene condiviso dalla maggior parte delle lingue 
indoeuropee occidentali (anche dalle lingue baltiche e dal finnico) con 
unaă tendenzaă prevalenteă diă sviluppoă SOVă Ťă SVO.ă Èă interessanteă

                                                           
6  Ilătermineă‘tipoălinguistico’ăvaăperòăintesoĽănellaăsuaărelativitàĽăcomeă“unăcostruttoă
teoricoăeăunămodelloăpiùăastratto che reale, cui le lingue reali si avvicinano con 
minoreăoămaggioreăcoerenza”ă(RamatĽăńřř8Śă2Ń)ăIlăfenomenoăforseăpiùăsignifica-
tivoă èă quelloă cheămentreă appareă assaiă consistenteă ilă numeroă delleă lingueă cheă ină
epoche relativamente recenti hanno sviluppatoăl’articoloĽă“nonăsiăhannoănotizieădiă
lingueă cheă abbianoă seguitoă ilă percorsoă inversoĽă culminanteĽă cioèĽă nellaă perditaă
dell’articolo”ă(żRANDIĽă2ŃńŃ). 
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rilevareă comeă taleă ordineă basicoă piùă oă menoă rigido nella frase, 
connesso con il progressivo regresso dei casi, venga condiviso anche 
dalle lingue a struttura sintetica, provviste di flessione casuale , 
incluseă leă lingueă slaveă meridionaliă balcanicheă cheă presentanoă peròă
alcuniă trattiă diă forteă specificità. Sotto il profilo tipologico areale 
(un’areaă linguisticaă nonă copreă unoă spazioă omogeneo)Ľă l’italianoă
“realizzaă unaă tendenzaă peculiareă delleă lingueă dell’źuropaă centro-
occidentaleĽă situandosiă all’internoă delă nucleoă centraleă dell’areaă
linguistica cosiddetta di Carlo Magno o dello Standard Average 
European (SAź).ă Ală diă fuoriă diă quest’areaĽă laă presenzaă diă articoliă
definitiăeă indefinitiăsiă faăpiùăsporadicaĽă tantoăcheăDryeră(ńř8ř)ăvalutaă
in poco meno del 10% le lingue del mondo con un sistema analogo a 
quelloădell’italiano”ă(żRANDIĽă2ŃńŃ).ăLeălingueĽăinveceĽăche adottano 
un’opposizioneă traă ună articoloă (siaă essoă definitoă oă indefinito)ă eă
l’articoloă zeroă ammonterebberoă aă circaă ilă 3Ńșă delă totale.ă Unoă deiă
caratteriă piùă significativiă cheă caratterizzanoă ilă “tipoă linguistico“ă
condivisoă dall’italianoă èă peră l’appuntoă laă presenza simultanea di 
articoli definiti e indefiniti. Come le altre lingue romanze (ad 
eccezioneă delă rumeno)ă l’italianoă haă l’articoloă ină posizioneă
prenominale, in inglese il numero viene espresso solo nel nome ma 
nonăattraversoăl’articoloĽămentreăinveceăin una lingua a struttura mista 
comeă ilă tedescoă l’articoloă èă distintoă peră genereă eă numeroă maĽă aă
differenzaădell’italianoĽăhaăformeăflesse.ăSiăpuòăaffermareăconăRamată
(ńřř8Śă2ń)ăcheăl’italianoă“partecipaădiătuttaăuneăserieădiăcaratteristicheă
(numero, genere, articolo definito/indefinito, sintagma preposizionale) 
cheă siă addensanoă ină un’areaă centro-occidentaleă d’źuropaĽă condiviseă
per lo meno in parte, anche dalle lingue balcaniche (greco mod. o 
patéras “ilăpadre”Ľăoi patéres “iăpadri”)” 7.  

                                                           
7  Siă segnalanoă all’attenzioneă deiă fenomeniă d’incongruenzaă tipologicaă legatiă allaă

posizione occupata dall’articoloăcomeădeterminanteăeăspecificatoreădelănomeăeădaiă
modificatori possessivi, situati davanti alla testa nominale, mentre ci si aspette-
rebbeăl’ordineăinverso.ăLaăsuccessioneămodificatoreănomeărisultaăessereăassaiăpiùă
congruenteăconăl’ordineănonămarcato SVO in alcuni dialetti meridionali, nel sardo 
(mogliema) oă nell’anticoă toscanoă (mammata).La posizione postnominale di tali 
costituenti frasali (la casa mia) in lingue come il greco (to split mou) in rumeno 
(casele mele) o in gallese, albanese, turco, finnico, sarebbe riconducibile secondo 
alcuni studiosi al fatto che tali lingue occupano aree europee marginali (MAN-
ZELLI,1990:70). 
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2. L’ARTICOLOăPARTITIVO EăL’ARTICOLOăØ. 

Nell’analizzareăleăproprietàăeăleăfunzioniădell’articoloăinăitalianoĽă
ciăconcentreremoăsoprattuttoăsull’articoloăpartitivoăeăsull’articoloăzeroă
che da una prospettiva comparativa presentano i maggiori elementi di 
peculiarità.ăIn italiano l’articoloăindeterminativoă(nonădefinito)ănonăhaă
ilăpluraleăedăèăincompatibileăconăiănomiădiămassa.ă Inăquestiăcasiăessoă
puòă essereă sostituitoă dall’articoloă partitivoă cheă siă formaĽă comeă leă
corrispondenti preposizioni articolate, combinando di e le forme 
dell’articoloădeterminativoă(definito)Śăsingolare plurale maschile dello, 
dell’,ădel degli, dei; femminile: della, delle; plurale: sto cercando un 
libro/sto cercando dei libri; con i nomi massa: * ho cucinato un riso, 
ho cucinato del riso. L’usoădell’articolo partitivo si associa coi nomi 
innumerabiliă (diă massa)Ľă mentreă conă iă sostantiviă astrattiă èă piuttostoă
limitatoă adă espressioniă particolariă (“avereă delă fegato”Ľă “avereă
dell’ingegno”).ă źssoă rappresentaă un elemento alquanto trascurato ed 
emarginato dai linguisti e viene considerato dai puristi come parallelo 
all’articolo zero o come una ‘ęvariante’ di esso. Prevale spesso 
l’opinioneăcheăessoăappartenga più alla tradizione linguistica francese 
che non aăquellaă italianaĽă tantoă cheăvieneă chiamatoădaăqualcunoă“un 
surrogato importato dalla Żrancia”. Questo, nonostante che non 
manchinoă attestazioniă dellaă suaă presenzaă giàă nellaă letteraturaă
medievale.ă L’articoloă partitivoĽă ancheă sottoă laă spintaă diă ună influssoă
storico del francese8Ľăinăcuiăl’articoloăzeroăèăraroămentreăilăpartitivoăèă
ubiquo, risulta assai frequente in italiano, specie nel parlato, con 
funzione predicativa, spesse volte sotto forma di sintagma 
preposizionale. Va segnalato come nel caso dei nomi di massa sia 
assaiă frequenteă ancheă l’omissioneă dell’articoloă (il cosiddetto articolo 
Ø)ă źssoă vieneă usatoă sia in combinazione con i nomi concreti, in 
alternativaă all’articoloă partitivoĽă cheă conă quelliă astrattiŚă c’è del riso 
nella dispensaś c’è riso nella dispensaś avere fortuna / talento / 

                                                           
8  RispettoăalleăaltreălingueăromanzeĽăl’italianoăpresentaălaămaggioreăvarietàădiăfor-
meŚăl’articoloăpartitivoăveroăeăproprioĽăl’articoloăzeroăeălaăparticella ne. Il francese 
dispone solo della prima e terza soluzione per esprimere qualità indefinite, men-
tre invece lo spagnolo non dispone di forme specifiche per gli articoli partitivi e si 
serve, al plurale, degli aggettivi indefiniti algunos, varios, diferenteso, unos e 
unas:. Tengo varias informacíones para ti = Ho delle informazioni per te (SI-
MONE, 2010). 
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pazienza. L’articoloă zeroă èă statoă taloraă equiparatoă ală partitivoĽă delă
quale condividerebbe la funzione di esprimere indeterminatezza e 
quantitàă(purăconăunăgradoăminoreădiăspecificitàă(KORZźNĽăńřř6).ăLa 
suaăfrequenzaăd’usoămaggioreăsiăregistraăconălaăfunzioneăsintattica di 
complementoă oggetto.ă L’identicoă fenomenoă siă registraă nelă casoă
dell’articoloă zeroă (Ø)ă all’internoă diă un sintagma nominale senza 
articoloĽă definitoă daă Renziă ‘nudo‘ă (ńř88)ă cheă èă mală tolleratoă ină
posizione di soggetto di una frase indipendente dichiarativa; mentre 
puòă essereă ammessoă ină posizioneă diă oggettoŚă OggettoŚă ho mangiato 
riso per due settimane; Soggetto: * riso sta sullo scaffale a destra9. 
Un aspettoăinteressanteădell’articoloăzeroăèăcheăalăpluraleăsiăhaăspesso 
dei/delle/degli, ossia forme apparentemente partitive ma che in effetti 
hannoăunăaltroăvaloreĽăperchéăindicanoănonăunăprelievoă(comeăneiăveriă
partitivi: prendi del caffè)ă maă un’entitàă indefinitaă (partitivo)Śă ho 
comprato delle calze pesanti; mettiti dei guanti di lana; vorrei delle 
sigarette. Laăsituazioneăinăcuiăpiùădiăfrequenteăsiăregistraăl’impiegoădiă
ună articoloă zeroă èă quellaă diă sintagmiă nominaliă nonă referenzialiă ină
posizione predicativa: Il padre Cristoforo era uomo non solo da 
consigliare, ma da metter l’opera sua, quando si trattasse di sollevar 
poverelli (MANZONI, I Promessi sposi III). Occorre dire che, 
sebbeneă laă funzioneă sintatticaăprevalenteădell’articoloă zeroă siaăquellaă
diă complementoă oggettoĽă nonă èă raraă laă suaă funzioneă diă soggettoă ină
posizione postverbale dopo un sintagma preposizionale: ho portato 
con me Øălibri, carta e penna; d’inverno metto Ø cappotto o pelliccia; 
preferisco non dire mai Ø bugieś cerco Ø casaś in casa non ci sono Ø 
giornali.ă Ină posizioneă preverbaleă l’aggiuntaă diă unămodificatoreă (nonă
necessariamente un quantificatore) in un sintagma nominale soggetto 
contribuisce a renderlo del tutto accettabile: vari [o numerosi o pochi 
o bellissimi...] libri di fantascienza sono sul mio comodino. Questa 
caratteristicaăaccomunaăl’italianoăalloăspagnoloăinăcuiăl’articoloăzeroăè 
frequenteĽămaănonăalăfranceseă(salvoăalcuniăcasiăspecifici).ă“L’articoloă
zeroă siă spiegaă comeă manifestazioneă delă cosiddettoă ‘oggetto 

                                                           
9  Unăcomportamentoăanalogoăsiă registraăperă l’articoloăzeroăalăpluraleŚăoggettoŚăho 

letto libri tutta la notte; soggetto: *libri di fantascienza sono sul mio comodino. A 
differenzaădiăquantoăavvieneănell’italianoĽăinăfranceseăl’usoădell’articoloăpartitivoă
èăobbligatorioăsiaăconăiănomiăconcretiăcheăastrattiŚăI manque du pain et des oeuf = 
mancano pane e uova; Elle a eu de la chance= ha avuto fortuna (CIMAGLIA, 
2011). 
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incorporato’Ľă ină parteă faă capoă aă espressioniă cristallizzateă nell’usoă
(cercare casa, prendere moglie, cambiare città, prendere cappello, 
ecc.) o a espressioni tecnicizzate di gerghi e di linguaggi settoriali 
(cosìă nelă calcioŚ prendere palla, toccare palla, ecc., addirittura con 
derivati: possesso palla)śămaănonăsempreăèăcosì”ă(SIMONźĽă2ŃńŃ).ă 

3. L’ARTICOLOăEăL’ORDINE DEI COSTITUENTI 
NELLA FRASE 

In terminiămoderniĽă l’articoloăfaăparteădiăquellaăclasseădiăparoleă
che operano come modificatori del nome (o del sintagma nominale) 
indicatiă comeă ‘determinanti’ă oă ‘specificatori’ă cheă hannoă
essenzialmente la funzione di indicare se il referenteă delă nomeă èă
definito o no e di dargli una quantificazione. A differenza degli altri 
membri della stessa classe (ad es. i dimostrativi)Ľă l’articoloă nonă puòă
sostituirsi al nome, ma deve necessariamente accompagnarsi ad esso. 
In italiano gli articoli formano un gruppo di elementi molto ristretto 
diviso in due categorie: articoli determinativi (definiti) e 
indeterminativi (indefiniti) con due funzioni fondamentali. La genesi 
dell’articoloăqualeătrattoăinnovativoăpanromanzoăsiăintrecciaĽăcomeăsiăèă
detto, al regresso dei casi nel latino volgare che sfocia nella maggior 
parteă dellaă Romániaă nellaă declinazioneă bicasualeĽă valeă aă direĽă daă ună
latoă ilă nominativoă comeă casoă soggettoă (oă casoă retto)Ľă dall’altroă latoă
l’accusativoăcomeăcasoăobliquoă(oăcasoăregimeĽăinăcuiăconfluiscono gli 
altri casi)10.ăźlementiădiăforteăpeculiaritàăcaratterizzanoăilărumenoăcheă
conserva, oltre al nominativo-accusativo, il genitivo-dativo -AE cui 

                                                           
10  Questaădeclinazioneăbicasualeăhaăpienoăvigoreănell’anticoă franceseăeănell’anticoă

occitano.ăAăpartireădalăXIIIăsecoloĽăessaăèăprogressivamenteăscomparsaĽăcosicchéă
nelăfranceseăeăoccitanoămoderniăsiăèăconservatoăun unicoăcasoĽăl’obliquoĽăeĽăcomeă
flessioneĽăèărimastaăsoloălaădistinzioneădiănumeroă.ăTraăleălingueăromanzeĽătranneă
che nel rumeno, non si hanno tracce della declinazione casuale. Il sistema casuale 
romeno, molto ridotto (i dialetti separati del romeno: aromeno, meglenoromeno e 
istroromenoăhannoăperdutoădelă tuttoă iă casi)Ľă èă comunqueăunaă sopravvivenzaădelă
sistemaălatino.ăSiătrattaădiăcaratteristicheăcertamenteădiverseădaăquelleăpiùădiffuseă
nellaăRomàniaăcheăeranoăconservateăancoraăinăfranceseăeăprovenzaleăantico, e che 
eraă statoă certamenteăpresenteă ancheă ină altreă varietàă romanzeĽă cheădistinguevanoă
traănominativoĽădaăunălatoĽăeătuttiăgliăaltriăcasiĽădall’altro. 
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bisogna aggiungere un vocativo in -o di probabile origine slava; si ha 
cosìă unaă declinazioneă tricasuale11. Grazie al romeno, invece, il 
versanteă delleă lingueă romanzeă appareă piùă variegatoă eă divisoă traă areeă
piùă innovatriciă cheă hannoă eliminatoă iă casiă (comeă nell’ingleseă oă
nell’areaă balcanicaă slavaă nelă bulgaro)Ľă eă areeă piùă conservatriciă cheă
hanno mantenutoă qualcosaă dell’anticoă patrimonioă casualeă
indoeuropeoŚătraăleălingueăgermanicheĽăl’islandeseăoĽăinămisuraăminoreĽă
il tedesco, e tra quelle slave il russo e quasi tutte le altre lingue slave. 
Comeă siă èă giàă dettoĽă l’ordineă deiă costituentiă nelă latinoă eraă libero, 
nonostanteă unaă prevalenzaă piuttostoă nettaă dell’ordineă nonă marcatoă
SOV. Il latino classico, grazie alla sua ricchezza morfologica, poteva 
disporreă leă paroleă all’internoă dellaă fraseă conă grandeă libertàĽă dală
momento che le desinenze permettevano di ricostruire facilmente i 
rapporti sintattici, stabilendo quale elemento svolgesse la funzione di 
soggetto e quale di complemento. Nel latino volgare, in seguito al 
collassoădeiăcasiĽă laăposizioneădelleăparoleăacquistòĽă inveceĽăună ruoloă
essenziale e semanticamente disambiguante per stabilire i legami 
sintatticiŚăilăsoggettoăandòăaăoccupareălaăposizioneăprimaădelăverboăperă
distinguersi chiaramente dal complemento oggetto, posto dopo il 
verbo, secondo il modello detto SVO (Soggetto-Verbo-Oggetto), 
comune a gran parteădelleălingueăromanzeĽăcompresoăl’italiano.ăNellaă
frase italiana (o meglio nel nucleo della frase, costituito dal verbo e 
dagli argomenti che ne completano il significato, come il soggetto e i 
complementiă direttamenteă legatiă ală verbo)ă l’ordineă SVOă èă tuttora 
quelloăpiùăfrequenteăedăèădettoăinfattiăordine basico o non marcato. 
RiassumendoĽăilăprincipioăsoggiacenteăaiădueătipiă‘ideali’ăconcerneălaă
posizione reciproca di testa e complementi/modificatori: il tipo VO 
obbedisce al principio testa a sinistra (o testa iniziale), il tipo OV al 
principio testa a destra (o testa finale). 

L’italianoă èă unaă linguaă cheă rappresentaă ină modoă piuttostoă
omogeneo e coerente il tipo VO (testa a sinistra o testa iniziale). 
Possiamoăquindiăaffermareăcheăilălatinoăèăunaălinguaăprevalentemente 
SOVă(cioèăconătestaăaădestra)ămaăconăordineăliberoĽămentreăl’italianoăèă
                                                           
11  “Seă nonă ciă fosseă ilă romenoĽă siă potrebbeă direă cheă leă lingueă romanzeă sonoă oggiă

lingue senza casi. Unica eccezione tra le lingue romanze, nel rumeno anche gli 
articoli e alcuni pronomi sono declinati, questa volta in tutte le forme presenti, 
comeăsiăvedeăsottoădall’esempioădell’articoloăindefinitoŚăSing.ă.ăN.ăAcc.ă (o)ăcas;ă
– Pl.ănişteăcaseśăSing.ăż.ăDat.ăunei casE – Pl.ăunorăcase”ă(RźNZIĽă2ŃŃ2Śă2Ń2).ă 
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una lingua spiccatamente SVO12 (cioèă conă testaă aă sinistra).ă Ină
generaleĽănelleălingueăsenzaăunăsistemaădiăcasiăl’ordineădeiăcostituentiă
èămenoăliberoădiăquantoăloăsiaănelleălingue con casi. Rispetto al latino, 
l’italianoăoperaăunăsingolareă sovvertimentoŚămentreă ină latinoă l’ordineă
dei sintagmi era piuttosto fisso e risultava flessibile la posizione delle 
paroleă entroă ilă relativoă sintagmaĽă “ină italianoă leă paroleă entroă ilă
sintagma sono relativamente stabili, mentre quel che cambia posizione 
sonoăiăsintagmiămaggioriĽăl’unoărispettoăall’altro”ă(SIMONźĽă2ŃńŃ).ăInă
questoă sensoĽă l’italianoă haă indubbiamenteă minoreă libertàă delă latinoă
nella disposizione dei costituenti in frasi e sintagmi. Tuttavia, se 
rapportato ad altre lingue prive di declinazione nominale come 
l’ingleseăoăilăfranceseĽăessoămostraăunămaggiorăgradoădiăflessibilità. In 
francese (lingua che usa costrutti con ordine marcato con frequenza 
maggioreădell’italiano)ănonăpuòăessere dislocata la frase e in spagnolo 
nonă puòă essereă dislocatoă l’oggetto.ă Rispettoă alleă altreă lingueĽă peròĽă
l’italianoăhaămantenutoăunaămaggioreălibertàănell’ordineădelleăparoleĽă
dipendenteădallaă funzioneăcheă iădiversiă elementiă svolgonoăall’internoă
del discorso.ă L’italianoă tendeă aă costruireă “daă sinistra”Ľă ponendoă adă
aperturaă diă fraseă gliă elementiă “tematici”ă (presentiă giàă nelă contestoă
precedenteă oă datiă dală contestoă situazionale)ă eă poiă quelliă “rematici”Ľă
portatori di informazioni nuove.). Da una prospettiva tipologica, 
riprendendo alcune riflessioni di Greenberg (1978), le possibili 
variantiă nell’ordineă diă successioneă teoricamenteă possibileă degliă
elementi nucleari della frase (soggetto, oggetto diretto e verbo) in base 
allaă qualeă èă possibileă individuareă seiă tipiă linguisticiĽă èă ilă seguenteŚă
SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, OSV13.ă “Ină sostanzaĽă leă lingueă delă

                                                           
12  LeălingueădiătipoăOVĽă“siăcomportanoăinămodoăspecularmenteăoppostoĽăcollocandoă

la relativa e i modificatori davanti al nome e il pronome interrogativo e la 
congiunzione subordinante in posizione finale, optando per le posposizioni in 
luogoădelleăpreposizioniăeăanteponendoăilăverboălessicaleăall’ausiliare”ă(żRANDIĽă
2011). 

13  Tra le combinazioni rilevate tra le lingue del mondo due tipologie hanno netta 
prevalenza il tipo SOV (attestato ad es. in turco, in basco, in parte delle lingue 
ugro-finniche, in coreano, in giapponese, in varie lingue caucasiche, nelle lingue 
dravidiche, ecc.) e il tipo SVO (cui ricorrono le lingue dei gruppi romanzo – 
compresoă l’italianoă –, germanico, slavo e baltico della famiglia indoeuropea, il 
finnicoăeăl’estoneădellaăfamigliaăugro-finnica, il vietnamita, il cinese, ecc.) Grandi 
afferma che circa il 45% delle lingue del mondo sia del primo tipo, mentre il 42% 
delăsecondo.ăPocoămenoădelăńŃșădelleălingueăadottaăl’ordineăVSOă(nelleălingue 
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mondo, a prescindere dalla loro filiazione genetica e dalla regione in 
cui sono parlate, paiono convergere sempre sulle medesime strutture 
nella costruzione della fraseă nucleare”ă (żRANDIĽă 2ŃńŃ).ă Laă quasiă
totalitàă delleă costruzioniă deviantiă rispettoă allaă matrice testa iniziale 
caratterizzano il sintagma nominale. Molti modificatori (determinanti) 
del nome, infatti, si antepongono ad esso. Si tratta, principalmente, 
dell’articolo, dei determinanti, dei quantificatori e dei numerali: il 
cane/i cani; un cane/dei cani; tutti i cani/alcuni cani; qualche 
cane/questo cane/quel cane/tre cani. In quasi tutte le forme elencate la 
sequenzaă nomeă +ă modificatoriă èă inaccettabileŚă ină questi casi la 
deviazione rispetto alla matrice prevalente in italiano non ammette 
dunqueă eccezioniă eă nonă puòĽă evidentementeĽă essereă ascrittaă aă
condizionamenti di natura pragmatica. In altri termini, un parlante non 
puòăscegliereădiăcollocareăl’articoloăoăilănumerale dopo il nome (e non 
prima) per enfatizzarne, ad es., il significato o per attivare una lettura 
nonă letteraleă delă medesimo.ă Laă ragioneă dellaă naturaă ‘anomala’ă diă
questiă costruttiă andràă quindiă ricercataă altrove.ă Ină questoă quadroĽă
l’italianoăpuòăessere descritto sia come una lingua con testa a sinistra, 
sia, al contempo, come una lingua con ramificazione a destra, in 
quanto solo i complementi/modificatori con struttura interna si 
collocano sempre a destra della loro testa.  

4. L’ARTICOLOăEăSTRUTTURA 
DELL’INFORMAZIONE NELLE LINGUE 
FLESSIVE. LE LINGUE BALCANICHE. 

Laănascitaădell’articoloă nelleă lingueă indoeuropeeăèă stataă spessoă
messa in relazione da molti linguisti con la scomparsa della flessione 
casuale.ă Ancheă seă ină alcuniă casiă l’articoloă conviveă aă lungoă con le 
declinazioni, una relazione tra la scomparsa di queste ultime e la 
nascita del primo indubbiamente esiste. Si pensi ad es. alle uniche 
lingue slave (il bulgaro e il macedone) che hanno ridotto 
drasticamenteăilănumeroădeiăcasiĽăsviluppandoăl’articolo.ăRenzi (1992) 

                                                                                                                                        

celtiche, in ebraico, in aramaico, in arabo classico, in berbero, in masai, ecc.). Gli 
ultimi tre tipi, invece, hanno indici di occorrenza irrilevanti. 
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si spinge addirittura a sostenere che le altre lingue slave non hanno 
persoăiăcasiăperchéănonăavevanoăsviluppatoăl’articolo.ăIădueăfenomeniă
piùă rilevantiă cheă accompagnanoă laă nascitaă dell’articoloă sonoă loă
sviluppoă dell’articoloă marcatoă peră ilă caso, attestato nelle lingue 
romanze antiche e la perdita della fIessione nominale, resa possibile 
dal nuovo affisso. Va segnalato lo spostamento della marca casuale a 
destraădelănomeĽăinăconformitàăconăilănuovoătipoăsintatticoădelleălingueă
romanze, successivamente manifestatosi con una maggiore diffusione 
delleă preposizioniă eă l’evolversiă dellaă funzioneă dell’articolo14. Tali 
costruzioniăsiăsonoăsuccessivamenteăgrammaticalizzateăcomeăl’articoloă
posposto in rumeno, dando poi luogo alle costruzioni romanze in cui 
Renzi precedentemente (1976) vedeva un influsso greco: Carlo il 
Calvo, Lodovico il Pio, Lorenzo il Magnifico.ă L’italianoĽă comeă siă èă
accennatoă sopraĽăaădifferenzaădelă franceseăoădell’ingleseĽă consenteă laă
posposizioneădelăS.ŚăMarioăèăuscito/ÈăuscitoăMario. QuestaĽătuttaviaĽăèă
l’unicaă suaă possibilitàă diă spostareă gliă clementiĽă senzaă cheă ciòă abbiaă
conseguenzeă sullaă strutturaă dellaă frase.ă Èă sintomaticoă cheă questaă
costruzione, caratteristica delle lingue senza casi,come quelle romanze 
oăcomeăl’ingleseĽăsiăregistra anche in bulgaro e in macedone, le uniche 
lingue slave che hanno perso le declinazioni. Lo illustra il seguente 
esempio bulgaro: Pismotogo izpratich “Lettera-laĽl’ho-spedita”ĽădoveĽă
come ha messo in evidenza Kaprova (2006), il meccanismo del 
raddoppiamento pronominale (Clitic Doubling) con la posposizione 
dell’articoloăalănomeĽănonăèăunăfenomenoăunitario. 

La sua funzione di tematizzare un SN non soggetto infatti 
corrispondeă esattamenteă aă quellaă dell’italianoă oă delă franceseĽă lingueă

                                                           
14  Tutto questo conformemente con il nuovo tipo linguistico verso il quale si stava 

evolvendo il tardo latino, in direzione delle costruzioni appositive, privilegiando 
la postposizione del modificatore rispetto al nome. Nella frase latina Adducite 
uitulum illum saginatum “Portateă ilăvitelloĽăquelloăgrasso”ă ilă sintagmaănominaleă
‘ilă vitello.ă quelloă grasso’ă èă reinterpretatoă nonă piùă comeă apposizioneĽă maă comeă
nome modificato da un aggettivo: uitulus saginatus.ăInăunălavoroăpiùărecenteăsulloă
sviluppoă dell’articoloă nelleă lingueă romanzeă Renziă affermaă cheă ille antenato 
dell’articoloă romanzoĽă siă èă diffusoă neiă SNă proprio a partire dalle costruzioni 
appositiveămoltoădiffuseă ină tardoă latino.ăCosìă l’usoădelădeitticoă ille che secondo 
Renzi in quelle costruzioni rianalizzate svolge la funzione del determinante del 
nome: uitulum il/um “siă èă potutoă diffondereă neiă SNĽă aă condizione che essi 
possedesseroădeiămodificatoriĽăilăcuiăclassicoăesempioăsonoăgliăaggettivi”ă(RźNZIĽă
1992). 
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con un ordine non marcatoă delleă paroleă piùă oă menoă rigido.ă
SpostandociălungoăilăversanteădelleălingueăflessiveĽăappareăsempreăpiùă
fondataăl’ipotesiăsecondoăcuiăleăformeălungheădegliăaggettiviăsonoăunaă
manifestazioneădelă tentativoădiă sviluppareă l’articoloădefinitoădaăparteă
delle lingue slave. Moszynskyă(ńř83)Ľăcheădelărestoăèăinclineăaăseguireă
piuttosto la teoria morfologica della nascita delle forme lunghe degli 
aggettiviă (eă cioèă quellaă cheă leă vedeă comeă unaă marcaă dell’identitàă
aggettivale)ăriconosceătuttaviaăilăfattoăcheăèăla posizione particolare di 
*jbĽă *jaĽă *ă jeă aă determinareă un’evoluzioneă diversaă diă questiă costruttiă
nelle lingue slave. Questo diversamente da quanto avviene nelle 
lingueăgermanicheăoănelăgrecoăinăcuiăloăstatusăautonomoădell’elementoă
deittico gli ha permesso di diventare una nuova categoria 
grammaticaleĽă cioèă l’articolo.ă Nelleă lingueă slaveĽă infattiĽă eă
particolarmente in quelle che hanno conservato le forme lunghe degli 
aggettiviă comeă ilă russoĽă ală postoă dell’articoloă comeă categoriaă
determinante del nome, si grammaticalizzano le forme brevi in 
funzioneăpredicativaăopposteăalleăformeălungheădell’aggettivoĽăusateăină
funzioneă attributivaĽă comeă risultatoă delă fattoă cheă l’elementoă deitticoă
rimaneălegatoăall’aggettivo.ăNelleăaltreălingueăslaveăl’opposizioneăsiăèă
conservata solo al nominativo in funzione predicativa e in maniera 
moltoă limitata.ăNelleă lingueă slaveă occidentaliă siă èă grammaticalizzataă
quasi esclusivamente la forma lunga che riguarda esclusivamente le 
forme maschili degli aggettivi. A questo punto, il fatto cheăl’aggettivoă
composto slavo15 sia il risultato della fusione della forma aggettivale 
breveăconăl’elementoădeitticoăfaăpensareăfortementeăcheăsiătrattiădiăunaă
manifestazioneă dellaă formazioneă dell’articolo.ă Comeă siă èă vistoĽă èă

                                                           
15  Ilărussoăèăl’unicaălinguaăslavaăcheĽăoltreăalăserbocroatoĽămantieneăleădueăformeĽămaă

in cui la distribuzione delle forme lunghe e brevi ha subito una ristrutturazione, 
grammaticalizzandosi in funzione attributiva e in quella predicativa. In ceco e in 
polacco solo pochi aggettivi presentano ancora la forma breve e solo in posizione 
predicativa (in ceco ormai in disuso: byt rad, spokojen, schopen, živ, zdrav, 
nemocen), in slovacco ce ne sono solo tre (dlžný, vinný, hodný – dlžen, vinen, 
hoden) e soltanto uno ină serbolusazianoă (superiore)ă cheă è rad, rada, rado. In 
russoă leă formeă lungheă siă estendonoă aă tuttiă gliă usiă ină cuiă l’aggettivoămodificaă ilă
nome, mentre si grammaticalizza la forma breve senza il pronome, in funzione 
predicativa. Nel bulgaro e macedone che hannoă l’articoloăbasatoă sulădeitticoă t'b 
esistono solo forme brevi degli aggettivi, tranne che per il nominativo maschile 
seguitoă dall’articoloă definitoŚă bjal bianco belijat voi=‘bianco-ilă bue’ś bjalata 
krava =‘bianca-laămucca’. 
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proprio con i SN contenenti gli aggettivi che sono legati i primi usi 
degliă articoliă nelleă lingueă cheă l’hannoă sviluppato.ă “Mentreă ină altreă
lingueă indoeuropeeă comeă quelleă germanicheă eă romanze.ă l’usoă
dell’articoloă diventaă sempreă piùă sistematicoă eă regolare.ă finoă aă
grammaticalizzarsi come determinante del nome, nelle lingue slave le 
formeă pronominaliă siă grammaticalizzanoă ină ună altroă modo”ă
(GEBERT, 2007: 24). Èă notoă cheă leă lingueă slaveă hannoă compiutoă
l’evoluzioneă sintatticaă daă SOVă tipicoă delleă lingueă indoeuropeeă
antiche, verso SVO caratteristico della maggior parte di queste lingue 
oggi.ăÈănotoăancheăcheăl’ordineădeiăcostituentiămaggioriădeterminaăunaă
serie di conseguenze per quanto riguarda altri fenomeni sintattici. In 
particolareĽă peră ilă SNĽă l’ordineă verboă finaleă implicaă laă sequenzaŚă
MOD(ifi catore)ăN(ome)ĽădoveăilăMODăpuòăessereăunăNăalăgenitivoĽăună
AGG(ettivo) oppure una frase relativa. Ancora oggi, nelle lingue slave 
moderne, gli aggettivi precedono i nomi cui si riferiscono, come 
avviene nelle lingue SOV, fatto che costituisce una delle loro 
incongruenzeă sintatticheĽă datoă cheă l’ordineă basicoă ină questeă lingueă èă
prevalentementeă SVO.ă D’altraă parteĽă iă SNă marcatiă dall’articoloă
indefinitoă rappresentanoă sempreă l’informazioneănuovaĽănonă tematica.ă
Si tratta quindi di due fenomeni distinti, che hanno funzioni diverse, 
ma interrelati tra loro e, in ultima analisi, spesso convergenti. Dal 
puntoădiăvistaăfunzionaleĽă l’esistenzaădellaăcategoriaădell’articoloănonă
siă èă rivelataă cosìă necessariaĽă dataă laă persistenzaă dellaă flessioneă
nominale e la conseguente possibilitàă diă esprimereă valoriă tematiciă
medianteălaăvariazioneădell’ordineădelleăparole.ăInveceĽăilăbulgaroăedăilă
macedone16 cheă hannoă dovutoă irrigidireă l’ordineă delleă paroleă ină
seguito alla perdita dei casi e che hanno un ordine basico delle parole 
SVO hannoă ricreatoă l’articoloă conă altriămezziă deittici.ă La situazione 
lungo il versante delle lingue flessive slave risulta essere pertanto, ad 
unăesameăpiùăattentoĽăassaiăpiùăvariegata.ăOltreăalăcasoăassaiăspecificoă
delle due lingue slave meridionali facenti parte della lega balcanica, il 
bulgaro e il macedone, che hanno perso i casiĽăsviluppandoăl’articoloĽă
                                                           
16  Il raddoppiamento pronominale, obbligatorio in macedone non solo con tutti i SN 

definitiĽămaă ancheă conă tuttiă quelliă identificatiă referenzialmenteă (TOPOLILSKAĽă
1995: 245), occorre anche nelle frasi in cui si riferisce ai SN, portatori del focus 
contrastivo, come risulta dal seguente esempio: Mui goii dadov pismencetoii 
nemui, a ne nejze.lui:DAT lui:ACC ho-dato nota-laăluiŚDATăeănonăleiŚDATă‘Hoă
datoăunaănotaăaăluiăeănonăaălei.’ 
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posposto al nome, vale la pena di ricordare quello del russo17 che pur 
avendoă conservatoă laă flessioneă casualeĽă registraă unaă sempreă piùă
spiccataă tendenzaă all’analitismo che incide sensibilmente sulla 
strutturaădell’informazione.ă 

5. LAăFUNZIONEăDELL’ARTICOLO ITALIANO NEL 
CONTESTO DELLA TRADUZIONE IN/DALLO 
SLOVACCO 

Leădifficoltàămaggioriăperăilătraduttoreădiămadrelinguaăslovaccaă
(legateă appuntoă allaă variabilitàă nell’italianoă dell’ordineă diă
successione: determinato + determinante) sono in gran parte 
riconducibili al valore polisemico che caratterizza in italiano una 
numerosa classe di aggettivi con funzione attributiva, con cui a volte 
interagisce spesso, in misura significativa, sul piano pragmatico il 
segnaleă semanticamenteă disambiguanteă dell’articoloă definitoă oă
indefinito (l’unica occasione della mia vita/un’occasione unica; gli 
altri amici/degli altri amici; un film qualsiasi/un qualsiasi film). Da 
una prospettiva comparativo-contrastiva, occorre anzitutto segnalare 
laădifferenzaăfraăl’ordineăprogressivoăeăcomunqueăpiuttostoăvariabileă
nell’italianoĽă doveă ilă determinanteă (ină questoă casoă l’aggettivoă
qualificativo con funzione attributiva) occupa prevalentemente una 
collocazione basica postnominale, in contrasto con la struttura 
regressiva della collocazione prenominale del determinante nello 
slovacco o nel ceco. A questoă riguardoĽă siă segnalaă all’attenzioneă laă
natura monosemica dei vocaboli utilizzati nelle lingue flessive di 
arrivo nel contesto della traduzione, in evidente contrapposizione 

                                                           
17  Il fenomeno del cedimento del sistema dei casi a vantaggio di costruzioni 

analiticheă eă dell’usoă sempreă piùă frequenteă delă nominativoă aă scapitoă deiă casiă
obliquiă appareă assaiă diffusoă nellaă linguaă parlataĽă portandoă all’espansioneă delă
costrutto sintattico imeniteInyj temy ossiaă‘ilănominativoădelătema’.ăComeăaffermaă
Laptevaă(ńř76)ă“siăpuòăvedereăcheăilărussoăcolloquiale, come molte altre lingue, 
assegna al tema il caso nominativo anche quando tale tema non svolge la 
funzione di soggetto: vy ne  vide l i  be la ja  soba ka ? Vo i  non avete-visto 
biancoŚăNOMăcaneăŚăNOMă‚Nonăaveteăvistoăunăcaneăbiancoť’(LAPTźVAĽăńř76Śă
161). 
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con le valenze polisemiche degli aggettivi italiani, sfruttate spesse 
volteănelălinguaggioădellaăpubblicitàă(in questo locale trovi qualsiasi 
amaro/ma non un amaro qualsiasi).Quello che a noi preme 
soprattuttoă segnalareă sulă pianoă dellaă traduzioneă ină slovaccoă èă laă
funzione semanticamente disambiguante, svolta in italiano 
dall’articoloă (definitoă eă indefinito)ă cheă interagisceă direttamenteă conă
la posizione (pre-nominale o post-nominale) di un consistente 
numeroă diă aggettiviă diă largoă uso.ă Żraă essiă iă piùă diffusiă sonoă gliă
aggettivi qualificativi attributivi: vero, certo, solo, unico, altro, 
diverso, stesso, nuovo. Concentreremoăspecialmenteăl’attenzioneăsulă
problema della traduzione in lingua slovacca di questi aggettivi, 
legatoă all’ambiguitàă diă interpretazioneă dellaă diversitàă diă valenzeă
semantiche che essi assumono nel sintagma nominale, in base alla 
loro collocazione (prenominale oppure postnominale), co la quale 
interagisce sensibilmenteă laăpresenzaădell’articoloĽă conă implicazioniă
rilevanti sotto il profilo della traduzione. Al problema per il 
traduttore di una corretta interpretazione semantica di alcuni 
aggettivi in italiano, fanno riscontro i vocaboli monosemici nello 
slovacco, al riparo da dubbi di interpretazione semantica, come si 
vede dai seguenti esempi:  

altro (@alší, iný, druhý, ostatní).  
1. Dammi (dell’) altro sale. (Daj mi ešte soI, daj mi trochu so-

li ).  
2. Ho comprato un altro libro. (Kúpil som si @alšiu knihu). 
3. Luigiă èă diventatoăun’altra persona. (Z Luigiho sa stal iný 

človek). 
4. Chi ha mangiato l’altraă metà della torta? (Kto zjedol tú 

druhú polovicu torty). 
5. Erano altri tempi. (To boli iné časy/toăbolaăináădoba). 
6. Èă assenteă soloă CarloĽă gli altri ci sono. (Chýba iba Karol, 

všetci ostatní sú prítomní). 
certo (istý, určitý, taký, preverený) 

1. Vorrei dirti una certa cosa. (Chcel by som ti poveda[ istú 
vec). 

2. Ho una certa fretta. (Dos[ sa ponáhIam). 
3. Ha certi amici. (Má takých priateIov). 
4. Si tratta di una notizia certa. (Ide o potvrdenú/preverenú 

správu). 
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diverso (viacero, niekoIko, iný, rozličný, odlišný, rozdielny) 
1. Teăloădicoăgiàăda diverso tempo. (Hovorím ti to už dlhšie). 
2. Ho invitato diversi amici. (Pozval som viacero priateIov). 
3. Lo aspetto ormai da diversi giorni. (Čakám na neho už nie-

koIko dní). 
4. Visitare diverse cittàădell’źuropa. (Navštívi[ărozličné mestá 

Európy). 
5. Pietroăormaiăèăunaăpersona diversa. (Z Petra je už iný člo-

vek). 
6. I genitori hanno opinioni diverse sulla cosa. (Rodičiaămajúă

na to odlišné/rozdielne názory). 
nuovo (@alší, druhý, nový) 

1. Ho comprato un nuovo libro. (Kúpil som si @alšiu knihu). 
2. Quelă giocatoreă èăun nuovo Maradona. (Ten hráč je druhý 

Maradona). 
3. Mi piace il nuovo album di Ramazzotti. (Páči sa mi nový 

Ramazzottiho album). 
4. Èăunaăcamiciaănuova. (Je to nová košeIa). 

solo (iba, jediný, samotný, osamelý, sám,) 
1. Si tratta di un programma per sole donne. (Ide o reláciu iba 

pre ženy). 
2. Robertoăèăil solo uomo in quella ditta. (Róbert je jediný muž 

v tej firme). 
3. Il  solo fattoă cheă abbiaă accettatoă èă importante.ă (Samotný 

fakt/už len to/že suhlásil je dôelžitý/-è). 
4. Non un solo amicoăsiăèăricordatoădiălui.ă(Ani jeden priateI si 

na neho nespomenul). 
5. Si tratta di un programma per donne sole. (Ide o program 

pre osamelé ženy). 
6. Maria ha lasciato sua figlia sola in casa. (Mária nechala svo-

ju dcéru samú doma). 
unico (jediný, jedinečný, výnimočný) 

1. Questoăèă l’unicoăpaese che non ho visitato. (Toto je jediná 
krajina, ktorú som nenavštívil). 

2. Ho pagato tutto in un’unicaăsoluzione. (Všetko som zaplatil 
jednorazovo). 

3. Si tratta di un caso unico nel suo genere. (Ide o jedinečný/ 
výnimočný prípad svojho druhu). 
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4. Quest’operaăteatraleăèăinăun atto unico. (Táto divadelná hra 
má iba jedno dejstvo). 

vero (skutočný, ozajstný, pravdivý) 
1. Si tratta di una vera storiaăd’amore. (Ide o skutočný príbeh 

o láske). 
2. Ha un appartamento bellissimo, una vera reggia. (Má pre-

krásny byt, ozajstný palác). 
3. Èăunaăstoriaăvera. (Je to pravdivý príbeh). 
4. Èăunaătragediaăvera e propria / èăunaăvera e propria trage-

dia. (Je to ozajstná tragédia). 
stesso (rovnaký, ten istý, sám, ešte) 

1. Parliamo della stessa persona. (Hovoríme o tej is-
tej/rovnakej osobe). 

2. Nonăèăpiùălaăstessaăpersona.ă(Užătoănieăjeăon/užăjeăzănehoăinýă
človek). 

3. L’haăaffermato lo stesso Presidente del Consiglio. (Tvrdil to 
sám predseda vlády). 

4. Il preside stesso ha lodato gli studenti migliori. (Sám riadi-
teI pochválil najlepších študentov). 

5. Sono ripartito la sera stessa. (Odcestoval som ešte v ten ve-
čer). 

CONCLUSIONI 

L’avventoă dell’articoloă determinativoă eă indeterminativo 
all’internoădelăsintagmaănominaleărappresentaăunăfenomenoăsintatticoă
innovativo panromanzo di eccezionale portata. Nel sistema sintetico 
del latino classico le parole erano provviste di caratteristiche 
concrete, legate alla funzione insostituibile svolta dalla presenza del 
morfema flessionale (MEILLET, 1952) che garantiva una piena 
autonomia funzionale delle parole. Parallelo alla scomparsa del 
sistemaăcasualeăèăilăfenomenoădell’avventoădell’articoloăcomeăparolaă
‘vuota’Ľă ancheă seă derivanteă daă unaă parolaă ‘piena’ă (ilă dimostrativoă
ille), destinato a svolgere il ruolo di strumento accessorio 
dell’attualizzazioneĽăsvolgendoălaăfunzioneădiăcompensareălaăperditaă
di autonomia della parola, in seguito alla scomparsa dei casi. 



28 )ORáàCáRDIáàJáČOVÁ 

 Lげ;ヴデｷIﾗﾉﾗàｷﾐàｷデ;ﾉｷ;ﾐﾗ 

 e le lingue flessive 

Tralasciando alcuni procedimenti utilizzati per modificare l'ordine 
delle parole non marcato nelle lingue senza casi (il passivo, i 
meccanismi di dislocazione, l'uso delle frasi scisse o il ricorso a 
mezzi intonazionali), abbiamo evidenziato il fatto che un altro mezzo 
che tali lingue hanno a disposizione per esprimere i valori semantici 
nella frase sia proprio l'uso dell'articolo definito e indefinito18. Chi 
traduce da una lingua analitica a una sintetica19 ne scopre a poco a 
poco tutte le sfumature semantiche al momento del passaggio da una 
linguaă all’altraă soloă quandoă èă ină gradoă diă pensareă ină italiano e di 
cogliereă tutteă leă sfumatureă semanticheă racchiuseă nell’articolo.ă Laă
funzioneăpragmaticaădaăessoăsvoltaăpuòęăcostituireăquindiăunămotivoă
della sua grammaticalizzazione nelle lingue che hanno perso i casi e 
che, di conseguenza, sono state costrette ad irrigidire l' ordine dei 
costituentiă nellaă frase.ă Laă possibilitàă diă cambiareă l’ordineă delleă
paroleă nelleă lingueă priveă dell’articoloă nonă puòă essereă tuttaviaă
considerata il mezzo equivalente dell'uso degli articoli nelle lingue 
che dispongono di questa categoria, dove essi svolgono spesso una 
funzione semanticamente disambiguante (GEBERT, 2007). L'ordine 
delleăparoleăflessibileănonăèăunămezzoăperăesprimereălaădefinitezzaĽăoă
lęindividuazioneĽăoăreferenzialitàĽămaăserveăadăesprimereădaăunaăparteă
il rema (il valore dell'informazione nuova degli elementi da una 
parte), dall'altra il tema cheĽăcomeăsiăèădettoĽătipicamenteăcomportaĽă
o meglio richiede, il carattere definito e referenziale dei SN su cui 
opera. Da un profilo comparativo-contrastivoă l’assenzaădell’articoloă
nelle lingue flessive (ad eccezione del bulgaro e del macedone) pone 
sul versante della traduzione il problema di come compensare la 
mancanzaă dell’articoloă italiano.ă Ină conclusioneĽă il fenomeno del 
processoă evolutivoă dell’articoloă nonă puòă essere analizzato  
 
                                                           
18  L'articolo, di per séĽ nonăèăportatoreădiătaliăvaloriĽămaălaădefinitezzaăeălaăreferenzaă

cheăessoăesprimeăloăfannoăspessoăcoincidereăconălaătematicitàŚăunăSNăsceltoăcomeă
tema, infatti, deve essere definito e referenziale. 

19  “Taleăsituazioneărammentaăl’ipotesi Sapir-Whorf, secondo la quale sono le lingue 
a determinare il nostro modo di pensare. Come se la nostra madrelingua 
trascurasseă iăvaloriăespressiădall’articoloă italiano.ăDobbiamoăalloraă rassegnarciăaă
questo nostro difetto linguistico? Infatti, i sostantivi privi di articolo ci paiono 
sbiaditi, imprecisi, spesso ambigui. Trasferendo le proposizioni italiane nel 
sistema croato-serboĽăabbiamoăl’impressioneădiăessereăprivatiădelleăsfumatureăcheă
inăquestaălinguaănonăesistono”ă(KATUŠIČ, 1982: 145-146). 
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isolatamente ma va agganciato a una prospettiva pragmatica e 
inquadratoă nelă fenomenoă piùă ampioă “delă mutamentoă dallaă sintassiă
dellaă fraseă allaă sintassiă delă discorsoĽă ină cuiă all’emergenzaă
dell’articoloădefinitoăcomeăsegnaleădeiăruoliăpragmatici fa riscontro il 
regressoădelă casoăcomeă segnaleădeiă ruoliă semantici”ă (NOCźNTINIĽă
1996: 41). 
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L’affettività nella lingua  

venatoria italiana e polacca 

BEATA MALCZEWSKA 

(Cracovia) 

 
AFFECTIVITY IN ITALIAN AND POLISH HUNTING 
 LANGUAGE  
This paper is devoted to Polish and Italian derivational formatives, 
whose value in general language is defined in terms of diminution and 
augmentation. However, in specialist hunting terminology they 
 happen to take on a series of different meanings. Two of these 
functions are highlighted: qualitative and objective (also known as 
“derivational”).ăTheseătwoăfunctionsăareăapproachedăinăaăcomparative 
 perspective. A set of concrete examples, where both suffixes and 
alternations are combined, demonstrates the prevailing values of 
particular compound units. In Italian hunting terminology, qualitative 
function is demonstrated to be merely secondary. Conversely, 
objective function is given priority in its derived units. In spite of the 
fact that they maintain some degree of relatedness to words which 
constitute their derivational bases, Italian derived units mainly denote 
a separate species. Therefore, the objective function, whose role, 
rather than modifying, is to produce a genuine semantic change, 
becomes one of the basic methods of enriching Italian hunting lexis. 
By contrast, the alliance of suffixation and alternations in Polish 
hunting terminology serves mainly stylistic purposes and merely 
produces modifying effects. 
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PREMESSA 

Laă terminologiaă venatoriaă èă ună tipoă particolareă diă gergoă
professionaleălaăcuiăesistenzaĽăaăprescindereădallaă linguaăd’usoĽărisaleă
ad alcuni secoli fa. La caccia, infatti, nei secoli antichi era una delle 
piùă importantiă attivitàă legateă allaă sussistenzaă degliă individui.ă OggiĽă
inveceĽă laă praticaă venatoriaă èă perlopiùă ună passatempoă oppureă unoă
strumentoăcheăserveăaăequilibrareăl’ecosistema.ă 

Attorno alla pratica venatoria nasce e si sviluppa una 
terminologia indispensabile alla comunicazione. Il linguaggio 
venatorio, sia nella lingua polacca sia in quella italiana, presenta un 
lessico molto ricco che comprende termini relativi alla fauna e alla 
floraĽăall’anatomiaădegliăanimaliĽăalleătecnicheădiăcaccia, alla cinofilia, 
alle attrezzature, alle diverse specializzazioni dei cacciatori e alle leggi 
antiche e moderne sulla caccia. 

Dai tempi antichi fino a oggi il lessico utilizzato dai cacciatori 
nonă haă subitoă cambiamentiă drasticiă comeă inveceă èă accadutoă in altri 
linguaggi settoriali (p. es. il linguaggio economico). Sebbene nel 
linguaggio venatorio siano ravvisabili alcuni arcaismi e neologismi, il 
loroănumeroăèăabbastanzaăesiguoărispettoăallaălinguaăstandardăoăadăaltriă
linguaggi specialistici. Di solito compaiono termini nuovi in ambiti 
che sono in continuo sviluppo, in particolare i nomi di attrezzature, le 
tecnicheădiăcacciaĽăcheădiventanoăsempreăpiùămoderneĽăeă iă tecnonimiă
riguardanti le diverse specializzazioni della pratica venatoria. Alcune 
parole scompaiono come nel caso del tecnonimo polacco jastrzCbiarz 
(falconiere)1, ossia coluiăcheăcacciavaăselvagginaăconăl’usoădi falchi o  
 

                                                           
1 La parola polacca jastrzCbiarz proviene dal termine jastrz>bĽă ovveroă ‘astore’.ă
Quest’ultimoăeraăunătempoăimpiegatoănellaăfalconeriaădiăbassoăvolo. 
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altri rapaci.ă Oggiă nonă siă ricorreă piùă aă questaă praticaă venatoriaă eĽă diă
conseguenzaĽă ancheă ilă nomeă stessoă èă cadutoă ină disuso.ă Similmenteă
abbiamo in lingua italiana il verbo sparvierare, cheăsignificaă“cacciareă
conăloăsparviere”.ăźssoănonăesisteăpiùănell’usoăcorrenteădei cacciatori, 
perchéă laă stessaă tecnicaă venatoriaă èă divenutaă nelă tempoă illegale.ă
Questaă parolaă èă presenteă nelă Dizionario del cacciatore italiano di 
Luigi Ugolini (1961: 220), pubblicato negli anni Sessanta del secolo 
scorsoĽăinăcuiăvieneăannotataăgiàăcomeăarcaismo. 

Va detto che a determinare alcuni cambiamenti di ordine 
diacronicoă nellaă terminologiaă venatoriaă incidonoă piùă spessoă leă
condizioni socio-legali ed ecologico-climatiche. 

Tuttaviaălaălinguaădeiăcacciatoriăèăunăgergoăd’usoăcorrenteŚăseădaă
una parte assistiamoă allaă scomparsaă diă certeă formeĽă dall’altraă
osserviamoă l’introduzioneă diă nuoviă termini.ă Riguardoă aă quest’ultimaă
questione, riscontriamo una certa differenza tra la lingua italiana e 
quellaăpolaccaŚăinăitalianoĽăinfattiĽăosserviamoăcheăl’arricchimento del 
lessicoă tecnicoă conă l’ausilioă diă formantiă morfologiciă diă derivazioneă
affettiva avvieneăconămaggioreăfrequenzaărispettoăalăpolacco.ăD’altroă
canto, la terminologia venatoria della lingua polacca, in confronto a 
quellaăitalianaĽăèădalăpuntoădiăvistaăquantitativo meno ricca.  

In generale, nella lingua venatoria si assiste a un fenomeno 
particolareă secondoă cuiĽă anzichéă introdurreă terminiă tecniciă nuoviă eă
sempreă piùă precisiĽă siă preferisceă ricorrereă aă paroleă cheă sonoă derivatiă
sostantivatiĽă ottenutiă conă l’aggiunta di particolari suffissi. Questi 
ultimi assegnano una sfumatura emotiva, ossia diminutiva o 
accrescitiva a un termine base, come avviene p. es. con le parole 
cinghialetto, cinghialone, leprone. 

Nelleă conversazioniă deiă cacciatoriă siă puòă ravvisareă ună certo 
coinvolgimento emotivo, che si evince soprattutto a livello 
morfologico.ăCiòăpuòăderivareădaădueăfattoriŚă 

1. laăspecificitàădelălinguaggioămorfo-sintattico della lingua ita-
lianaĽăcheăconsisteănell’usoăfrequenteădiăformeădiminutiveăeă
accrescitive; 

2. la derivazione affettiva attuale nella terminologia specialisti-
caăvenatoriaăèăravvisabileăinăalcuneăfontiŚăforumăinăInternetĽă
chată (oppureăoralitàă secondaria)Ľă raccontiă diă cacciatoriăpub-
blicatiă inăreteăoppureăinăpubblicazioniă tradizionaliĽăpiùărara-
mente manuali venatori.  
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Oggettoădellaămiaă ricercaăèĽădunqueĽă soprattuttoă laă linguaăvivaĽă
ossia quella usata quotidianamente dai cacciatori. Si tratta di una 
formaă altamenteă codificataă diă gergo/professionaletto.ă Laă fonteă èă
soprattuttoă l’oralitàă secondariaă cheămiă èă statoă piùă facile cogliere, in 
particolareănellaălinguaăpolacca.ăCiòădiceămoltoăsullaălinguaăusataădaiă
cacciatori e sugli argomenti oggetto delle loro conversazioni. Nei 
forum e nei racconti, oltre allo scambio di conoscenze, esperienze e 
idee, incontriamo anche le confidenze, le impressioni e gli stati 
d’animoă deiă cacciatoriă dopoă leă loroă battuteă diă caccia.ă Ună elementoă
evidenteĽăcheăfaădaă‘entourage’Ľăèăilăsignificativoăcoloritoăeădinamismoă
letterario che emergono da questi testi on line. Infatti, essi sono 
caratterizzati da una ricchezza di emozioni, ansie, aspettative e 
successi, che generalmente portano a un certo coinvolgimento 
personale.ă QuestoĽă aă mioă avvisoĽă spiegaă l’usoă dellaă derivazioneă
affettiva nella lingua dei cacciatori. 

Da una parte osserviamo caratteristiche tipiche di tutte le lingue 
specialistiche (economia della lingua, precisione dei termini, alto 
gradoă diă codificazione)Ľă dall’altraă vediamo peculiaritàă atipicheŚă unaă
certaă soggettivazioneă deiă concettiă eă laă mancanzaă diă neutralitàă negliă
enunciati. Se nei testi di tipo informativo queste caratteristiche 
sembrano contraddittorie, in questo tipo di dichiarazioni sono 
pienamente motivate. 

L’alterazione, oppure in polacco derivazione affettiva, 
alternanza o “trasformazioneămodificatoria”ă(żRZźżORCZYKOWA/ 
LASKOWSKI/WRÓBźLĽă ńř84Śă 363)Ľă consisteă nelă fattoă cheă ilă
derivato conserva il significato base di un termine, ma ne modifica 
alcune caratteristiche. Essa, infatti, assegna certe sfumature al termine 
base e mette in evidenza alcune informazioni che riguardano il 
rapportoătraăilămittenteăeăl’oggettoăoăilăfenomenoămenzionatoĽănonchéă
laăsuaăgrandezzaăeălaăsuaăetà. 

I linguisti italiani e polacchi definiscono questo fenomeno in 
manieraă ună po’ă differenteă (cfr.ă DARDANOĽă 2ŃŃřĽă
żRZźżORCZYKOWA/LASKOWSKI/WRÓBźLĽăńřř8).ăNeiămanualiă
diă linguisticaă italianaĽă l’alterazioneă (ină riferimentoă alleă formeă
sostantivate)ă èă unaă derivazioneă dală carattereă affettivoĽă oă meglioă unaă
trasformazioneă modificatoriaĽă ottenutaă attraversoă l’usoă diă suffissiă cheă
introducono sfumature emotive. Dal punto di vista semantico, 
l’alternanzaăinălinguaăitalianaăsiădivideăinăquattroăformantiămorfologiciŚ 
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 formanti base: diminutivi e accrescitivi; 
 formanti connotativi legati ai suffissi summenzionati dal carattere 

positivo/vezzeggiativo o peggiorativo. 
Tra i derivati sostantivati modificatori (cfr. GRZEGORCZYKOWA, 

1979; GRZEGORCZYKOWA/ LASKOWSKI/WRÓBźLĽă ńř84śă
JADACKA, 2013) i grammatici polacchi includono anche i derivati 
neutri, i cosiddetti nomi femminili (ricavati dai maschili: mnich 
[monaco]ăsămniszkaă[monaca])ăeămaschili (da nomi femminili: pracz 
[lavandaio]ăqăpraczkaă [lavandaia])Ľă iănomiădiăesseriă giovaniăeă iănomiă
specifici (del tipo: rumianek [camomilla], kminek [cumino], wroniec 
[licopodio abietino]). 

 
Lingua italiana Lingua polacca 

Dal punto di vista semantico si 
distinguono quattro tipi di formanti 
morfologici: 
 alterati diminutivi 
 alterati accrescitivi 
 alterati vezzeggiativi-ipocoristici  
 alterati peggiorativi 

 

Dal punto di vista semantico si 
distinguono sei formanti morfologici: 
 nomi femminili (derivati da nomi 

maschili)ăeăpiùăraramenteănomiă
maschili (derivati dai femminili) 

 nomi diminutivi 
 nomi accrescitivi 
 nomi espressivi 
 nomi di esseri giovani 
 nomi specifici 

 
Comeă siă puòă osservareă dallaă tabellaĽă ină italianoă l’alterazioneă èă

trattata esclusivamente come derivazione che presenta una sfumatura 
affettiva. Eccetto i termini neutri, la cosiddetta formazione di nomi 
specifici e di quelli femminili/maschili non costituisce alternanza. I nomi 
diăesseriăgiovaniăvengonoăinclusiănellaăcategoriaădiă“alteratiădiminutivi”. 

Se siă faă riferimentoăaăcaratteristicheăqualitativeĽăqualiă laăvitalitàĽă
l’intensitàăemotivaăeălaăfrequenzaăd’usoĽăleărisorseădell’italianoămodernoă
sonoă piùă riccheă diă quelleă delă polacco.ăCiòă èă testimoniatoă ancheă dallaă
terminologia venatoria italiana, dove si incontrano numerosi casi, in cui 
si ricorre alla derivazione affettiva. Si tratta di formanti che, nella lingua 
generale, sono trattati principalmente come diminutivi e vezzeggiativi. 
Tuttavia, nel caso del linguaggio specialistico, la funzione qualitativa èă
secondaria. In tal caso troviamo principalmente derivati in funzione 
oggettivaĽăchiamataăancheăderivativaă(WIDŁAKĽăńřř2).ăQuestiăterminiă
(principalmente sostantivi), sebbene mantengano ancora una relazione 
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semantica con la parola base, dal punto di vista dello specialista, 
indicanoă inveceă ună oggettoă diă cacciaă diverso.ă Làă doveă attraversoă ilă
suffisso non solo modifichiamo, ma cambiamo il significato della 
parola, la funzione oggettiva diventa uno dei principali modi utili per 
arricchire il lessico della lingua venatoria italiana. 

1. DERIVAZIONE AFFETTIVA SPECIFICA 

In questo caso i suffissi esprimono un carattere emotivo. 
 I derivati mostrano sempre un legame sintattico-semantico con il 
termine base. I suffissi di derivazione affettiva (alterazione), in quanto 
strumento di arricchimento della terminologia venatoria, si possono 
dividere in base a due diverse funzioni: 

 
Derivazione affettiva specifica 

 
I suffissi che aggiungono un colorito emozionale: i termini derivati hanno un 

legame semantico-sintatticoă(piùăoămeno motivato) con il termine base. 

 
Funzione alterativa 

= 
Funzione qualitativa/diminutiva 

 
 tipica della lingua standard; 
 
 secondaria per la lingua italiana 

specialistica; 
 esprime in modo particolare ed emotivo 

ilărapportoădelăparlanteăconăl’oggettoĽă
enfatizzando e rafforzando 
linguisticamente le sue caratteristiche 
fisicheă(grandezza/piccolezzaĽăfragilitàĽă
leggerezza) e mentale (atteggiamento 
positivo/negativoĽăcattiveria/bontàăecc.)ś 

 nellaălinguaăd’usoăcorrenteăilătermineă
derivatoăèăsoltantoăarricchito da 
elementi che aggiungono un carattere 
particolare al termine base; 

 
 

 
Funzione derivativa 

= 
Funzione oggettiva 

 
 tipica di una lingua specialistica  

(in questo caso, venatoria); 
 secondaria per la lingua standard; 
 
 il termine derivato acquista un 

significato particolare, sebbene 
ancora sia semanticamente legato 
al termine base; 

 
 
 
 iăterminiă(piùăspessoăsostantivi)ăcheă

sono formati in questo modo si 
riferiscono a un altro oggetto di 
caccia, sebbene continuino a 
mantenere un legame molto stretto 
e significativo con il termine base.  
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 ilăderivatoăèăessenzialmenteăunaă
modifica del termine base. 

 in caso di funzione oggettiva, con 
la suffissazione non solo 
modifichiamo in maniera 
significativa il termine base, ma 
cambiamo il suo valore semantico e 
creiamoăcosìănuovi termini. Nei 
realia della lingua italiana venatoria, 
la funzione diventa un ruolo basilare 
dellaăderivazioneăaffettiva.ăCiòăèă
uno dei modi principali di 
arricchimento del lessico venatorio. 

 
Anche nella terminologia venatoria polacca si incontrano 

suffissiădalăcoloritoăvezzeggiativoĽădiminutivo.ăMalgradoăciòĽăilăloroă
usoă èă piùă raroă eă sonoă utilizzatiă piuttostoă ină funzioneă qualitativa/ 
alternativaĽăcosìăcomeăavvieneănellaălinguaăstandardăoăgenerale.       

Di seguito vorrei presentare alcuni esempi riguardantiă l’usoădeiă
suffissi della derivazione affettiva come strumento per formare nuovi 
elementi lessicali (funzione derivativa-oggettiva) e per modificare il 
significato base dei termini venatori (funzione alterativa-qualitativa o 
diminutiva). 

In caso di funzione derivativa-oggettiva, gli esempi provengono 
soltantoădallaălinguaăitalianaĽăpoichéăinălinguaăpolaccaănonăsonoăriuscitaă
a individuare casi significativi. I cacciatori polacchi ricorrono ogni 
giorno alla tradizionale terminologia venatoria, ossia quella che 
troviamo nei dizionari, i glossari e i manuali destinati ai cacciatori. Gli 
italiani, al contrario, anche se conoscono perfettamente o hanno una 
conoscenza passiva della terminologia scientifico-manualistica, nelle 
loro conversazioni e nei loro racconti (anche pubblicati) fanno uso di 
formeălinguisticheăpiùăpopolariĽăcheăcontengonoăsuffissiăalterati. 

1.1. Funzione derivativa-oggettiva con esempi tratti dalla 
lingua italiana 

1.1.1. Nomi diminutivi  

Iniziamo dai diminutivi che si incontrano spesso nella letteratura 
venatoria: ossia, i diversi modi di definire il cinghiale.  
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Lingua italiana 
 -etto 

 cinghialeăsăcinghialettoă 
 

Contestoăd’usoŚ 
“Quiăsonoăapparsiăbenă3ăcinghialiăperòămoltoălontani...ăcircaă2ŃŃămetriĽă
probabilmenteălaăpiùăgrandeăeraăunaăscrofaăconădueăcinghialetti piùăpiccoli.”ă
(http://www.beretti.it/phpBB2/viewtopic.php?t=764, 10/01/2011) 

 
Se si analizzano i racconti e i resoconti deiăcacciatoriăneiăforumĽăsiăpuòăaffermareă
chiaramente che gli autori non hanno in mente soltanto le dimensioni del cinghiale 
néăesprimonoăsentimentiăaffettiviăversoăquestoăanimaleĽămaăvoglionoăfornireă
un’indicazioneăabbastanzaăprecisaădell’etàăeădiăaltre caratteristicheădell’oggettoădiă
caccia.ăConăilătermineăitalianoă‘cinghialetto’ăsiăindicaă‘warchlak’ă(unăgiovaneă
cinghialeătraăńăeăń2ămesiădiăvita)ăoppureă‘przelatek’ă(ń3-24 mesi di vita). In lingua 
polacca esiste anche il suffisso diminutivo –ak, usato principalmente nelle regioni 
centro-settentrionali della Polonia, grazie a cui si possono formare nomi di animali 
giovaniŚăp.es.ă‘cielak’ă(vitellino)Ľă‘kaczak’ă(anatroccolo)Ľă‘prosiak’ă(porcellino).ă
Tuttaviaănonăesistonoăbasiămorfologicheădelătipoă“wrachl”ăoppureă“przelat”.ă 
NellaălinguaăitalianaĽăperăindicareăunăcinghialeăgiovaneĽăalădiălàădeiăsuffissiă
affettiviĽăsiăusanoăaltriăterminiăpiùăprecisiŚăp.es.Ľăneiămanualiăitalianiădiăarteă
venatoriaăeătecnicheăveterinarieĽăilăsostantivoăpolaccoă‘warchlak’ èăindicato con il 
nomeă‘striato’ (l’etimologiaăderivaădalleătipicheăstriatureăpresentiăsulămantello)Ľ 
mentreă‘przelatek’ăè ‘rosso’.ăInăquest’ultimoăcasoĽăilănomeăèălegatoăancheăalăcoloreă
del pelo. Tuttavia, le fonti esaminate mostrano chiaramente che la derivazione, 
usataăperăesprimereăl’etàădelăcinghialeĽăèăpiùănaturaleăinăitaliano.ăIăcacciatoriă
polacchiăsembranoădaăquestoăpuntoădiăvistaămoltoăpiùăprecisiĽăpoichéăiăterminiă
‘warchlak’ăeă‘przelatek’ăsiăincontranoăspessoĽămentreăèăpiùăsporadicaălaăparolaă
‘dziczek’Ľăanche nella funzione qualitativa, dal momento che questo termine lascia 
trasparire emozioni ed esprime un rapporto affettuoso verso il piccolo animale. 
porcoăsăporchettoă 

 
Contestoăd’usoŚ 
„PorchettoŚăilăcinghialeăcheănonăhaăfintoăl’anno”.ă(ŻARNI/ASCARIĽăńř41: 393) 

 
Come sopra.  
Anzichéăusareăilătermineă‘striato’ăiăcacciatoriăitalianiăusanoăilătermineăpopolareă
‘porchetto’. 
 -otto 

 cinghialeăsăcinghialotto  
 

Contestoăd’usoŚ 
“Oggiăeroăaăbeccacceăeăperălaăprimaăvoltaămiăsonoătrovatoăfacciaăaăfacciaăconăună
cinghialotto di circa 40-5Ńăkg”.ă
(http://www.beretti.it/phpBB2/viewtopic.php?t=764, 10/01/2011) 
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L’aggiuntaădelăsuffissoă–otto èăunătipicoăprocessoămorfologicoăqualitativoăeă
serve a indicare giovani animali di un certo tipo. Secondo questo modello 
formiamo: 
lepreăsăleprotto (zaj>căsăzaj>czek) 
passeroăsăpasserotto (wróbelăsăwróbelek) 
tigreăsătigrotto (tygrysăsătygrysek) 

 
Nel caso della lingua venatoria, il suffisso summenzionato rende chiara anche 
l’etàădell’animale.ăIlăparlanteĽăperăessereăancoraăpiùăprecisoĽăfornisceă
l’informazioneădelleăsueădimensioni.ăCiòăsignificaăcheăabbiamoăaăcheăfareăconă
un maschio di due anni, il cui peso oscilla tra i 35 e i 70 kg, oppure in generale 
unăanimaleădiăcorporaturaăgiovane.ăInăitalianoĽăsenzaăunăcontestoăpiùăampioĽănonă
siăpuòădefinireăl’etàăinămodoăunivocoĽăpoichéănellaăPenisolaăappenninicaăiă
cinghiali raggiungono dimensioni inferiori rispetto ai territori polacchi, per cui 
limitareăl’informazioneăsoltantoăalăpesoăpotrebbeăessereăfuorviante. 

 
 giubbaăsăgiubbotto (di sicurezza) 

 
Contestoăd’usoŚ 
“AlleăcacceădevonoăinseguireăiăcinghialiăabbaiandoĽămaăportanoăunăgiubbotto di 
sicurezza. IăcaniăsannoăquandoăsiaălaăcacciaĽăquandoănoăperchéăduranteălaăcacciaă
ai cinghiali portano il giubbotto di sicurezza e un collare con piccoli 
campanelli.”ă
(http://www.ilbraccoitaliano.net/forum/showthread.php?t=3847&highlight=cing
hiale, 02/04/2013) 

 
Laă‘giubba’ăèăunaăcasaccaĽăunaăgiacca.ăConăilătermineă‘giubbotto’Ľăcheăèăunaă
sorta di panciotto, si indica la giacca di sicurezza messa ai cani durante una 
battutaădiăcaccia.ăCiòădàăancheăaiăsegugiăilăsegnaleăcheălaăcacciaăèăiniziataăeă
possono cominciare a fiutare la preda. 
 -ino/na 

 beccaccia săbeccaccinoă 
 

Contestoăd’usoŚ 
 “CheăhaămortoĽăcheăhaămortoťă 
 Sette beccaccini – feci io tutto allegro. Si vede lo dissi troppo alla leggera: 

lui si mise a ridere. 
 BeccacciniăoggiťăŻacciaăunăpo’ăvedereŚăsaranăgambette”.ă(UGOLINI, 2005: 59) 

 
Ilătermineădiăbaseă‘beccaccia’ă(Scolopax rusticola) indica un uccello che vive in 
terreni paludosi. Invece il termine derivato beccaccino (Gallinago gallinago) si 
riferisce a un genere di uccello migratore della famiglia degli scolopacidi, che 
piùăspessoăviveăinăambientiăpalustri.ăÈăunăuccelloăsimileăallaăbeccacciaĽămaăpiùă
piccolo.ăQuestoăèăunăesempioăabbastanzaăchiaroădiăderivazioneăaffettivaăină
funzione oggettivale. Si tratta di un uccello completamente diverso e molto 
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probabilmente nessun cacciatore chiamerebbe la beccaccia di piccole 
dimensioniă‘beccaccino’.ăSiănotiăinăquestoăcasoăancheăilăpassaggioădalăgenereă
femminile al maschile. 
 -ello/ella 

 gallinaăsăgallinellaă 
 

Contestoăd’usoŚ 
“Alăprimoăchiaroreăiniziavanoănelălagoăiărichiamiădelleăfolagheăseguitoădaăquelloă
delle gallinelle eădaăquelloăpiùărumorosoădelăgermanoăreale”.ă(CASTźLLANIĽă
2016: 1) 
 
Quest’ultimoăèăunoădeiăpiùăsingolariăesempiădiădiminutiviăinăfunzioneăoggettivaă
edăèădiăparticolare interesse persino dal punto di vista traduttologico. Il termine 
di base e il derivato indicano un legame semantico separato. Il diminutivo 
ottenutoăèăsoloăapparenteĽăpoichéănonămodificaăilăsignificatoăoriginario.ăCiòăèăună
modo per dare nuovo sensoăallaăparolaăbaseăconăl’aiutoădelăsuffissoădellaă
derivazione affettiva e, al tempo stesso, formare un nuovo termine. 
‘żallinella’ăèăilănomeăabbreviatoăusatoădaiăcacciatoriăperăriferirsiăaăuccelliă
appartenenti alla famiglia dei rallidi, definita in Poloniaă‘kokoszkaăzwyczajna’ă
(in italiano – ‘gallinellaăd’acqua’ĽăGallinula chloropus).  
Il termine si usa anche nella lingua parlata per indicare tutti gli uccelli acquatici 
della famiglia degli scolopacidi e dei rallidi, quali p.es.: le beccacce, i 
porciglioniĽăleăgallinelleăd’acquaăecc.ăL’etimologiaădelănomeăderivaădală
diminutivoă“gallina”ă(‘kura’)Ľămaălaătraduzioneăletteraleădiă‘gallinelle’ăină
‘kuraki’ăèăerroneaĽăpoichéăriguardaăcompletamenteăunăaltroătipoădiăuccelli.ăIă
‘kuraki’ă(galliformi)ăappartengonoăalla famiglia dei fasianidi (quali i fagiani, le 
quaglie, le pernici ecc.), che non hanno nulla in comune con gli uccelli acquatici 
(‘gallinelle’)ĽădiăcuiăfannoăparteăinveceăleăbeccacceĽăiăporciglioniĽăleăgallinelleă
d’acqua.    
NelătestoăcitatoĽăl’autoreăscrivendoă‘gallinelle’Ľăhaăinămenteăsiaălaăgallinellaă
acquaticaăsiaătuttiăgliăuccelliăd’acquaĽăfraăgliăaltriăancheăgliăuccelliădellaăfamigliaă
degli anatidi (p.es. le alzavole). Nello scrivere in generale e nello scegliere la 
cacciaăagliăuccelliăacquaticiĽăl’autore del testo fa un uso indistinto dei termini 
‘gallinelle’ăeă‘acquatici’.   

 
 cacciaăsăcacciarella Ěcacciaăsăbattutaădiăcacciaăalăcinghialeě 

 
Laăformaădiminutivaă‘cacciarella’Ľădalătermineăbaseă‘caccia’Ľăèăună
regionalismo usato soprattutto nei dintorni di Roma. Esso si riferisce alla 
battuta di caccia ai cinghiali. Nella terminologia venatoria standard, il 
corrispettivoădiăquestoătermineăèă‘braccata’.ăQuiăabbiamoăunăaltroăesempioădiă
lessicalizzazione, dove il suffisso affettivo contribuisce a introdurre nuovi 
terminiănellaăterminologiaăspecialistica.ăIlătermineănuovoĽăinfattiĽănonăèă
un’estensioneădelăsignificatoăristrettoădiăunaăparolaĽămaăèăunănuovoălessemaă
con cui si indica un altro oggetto oppure fenomeno della cultura  
venatoria. 
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1.1.2. Nomi accrescitivi 

 -one 
 solingoăsăsolingone 

 
Contestoăd’usoŚ 
“Solingone: ilăcinghialeăvecchioăoltreăottoăanniĽăeăperciòăsolingoă

daăparecchioătempoă(...)”.ă(ŻARINI/ASCARIĽăńř4ńŚă3ř6) 
 
Ilă termineă ‘solingo’ă indicaă ună cinghialeă maturoĽă cheă viveă

solitario e non si legaă inăbranco.ă Inăpolaccoăèăchiamatoă ‘pojedynek’.ă
L’etimologiaă èă simileă ină entrambeă leă lingueĽă poichéă provieneă dallaă
radiceă ‘solo’.ă ‘Solingone’ăsignificaăunăanimaleăsolitarioăcheăhaăpiùăoă
meno 8 anni e da molto tempo vive in solitudine, da qui il suffisso 
accrescitivo. 

 
 cinghialeăsăcinghialone 

 
Contestoăd’usoŚ 
“Misurataă laădistanzaă conă ilă telemetroĽă il cinghialone èăpassatoă

adă unaă distanzaă diă ńń5ă metri”.ă (http://www.beretti.it/phpBB2/ 
viewtopic.php?t=764, 10/01/2011) 

 
Nei testi scritti, questo termine ha un duplice uso: 

 forma affettiva tipica ottenuta con suffissi accrescitivi, che mette in 
risalto le dimensioni e la corporatura massiccia del cinghiale; 

 formaă giàă lessicalizzataĽă ossiaă conă funzioneă oggettivaă diă
derivazione affettiva. In questo caso il termineăèăusatoăinăalternativaă
alăsostantivoă‘verro’Ľăconăcuiăsiăindicaăunăcinghialeămaschioăcheăhaă
piùădiă4ăanni. 

 -astro 
 porcoăsăporcastro 
Contestoăd’usoŚ 
“AttraversiamoălarghiăcampiăaăsementaĽăcheăappaionoăcrivellatiă

dagli zoccoli fessi di verri e porcastri.”ă(UżOLINIĽă2ŃŃ5Śăń25) 
 

Ilătermineă‘porcastro’Ľăconăsuffissoăaccrescitivoă–astroĽăinărealtàă
indicaăunăgiovaneăcinghialeĽăcheăèănelă suoăsecondoăannoădiăvitaăeă ină
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polaccoă corrispondeă alloă ‘przelatek’.ă ‘Porcastro’ă èă ună nomeă cheă siă
incontra nelle conversazioni e nei racconti dei cacciatori, nella lingua 
parlataă comeă ancheă neiă testiă eă neiă dizionariă antichi.ă Nell’attualeă
letteratura specialistica, per definire un maschio giovane di due anni, 
siăusaăilătermineă‘rosso’.ă 

Ilă contestoă d’usoă indicaă chiaramenteă leă caratteristicheă delă
cinghialeĽăinăparticolareăl’etàăeălaăcorporatura.ă 

 
 porcoăsăporcastroăsăporcastrone 

 
Contestoăd’usoŚ 
“Porcastrone: quello che sta tra il porcastro e il verro, ossia si 

avvicinaăaădueăanni”.ă(ŻARINI/ASCARI, 1941: 393) 
 
In italiano incontriamo anche casi di accumulo di suffissi che di 

solito servono ad attribuire alla parola un colorito affettivo. Nel 
termineă ‘porcastrone’ă osserviamoă l’aggiuntaă diă dueă suffissiă
accrescitivi: -astro e –one. Ilă‘porcastrone’ăèăunămaschioăcheăèăarrivatoă
alăterzoăannoădiăvitaĽămaănonăèăancoraă“svezzato”ĽăeĽăsecondoălaălinguaă
italianaĽănonăpuòăessereăpiùăconsiderato unărossoă(‘przelatek’). 

1.2. Funzione alterativa-qualitativa 

Laă funzioneă qualitativaă èă laă funzioneă baseă della derivazione 
affettiva. I suffissi servono a modificare il senso, ad aggiungere 
ulteriori caratteristiche fisiche, psichiche e consentono al parlante  
diăesprimereăilăproprioărapportoăpersonaleăconăl’oggettoădescritto. 

Questaă funzioneă èă particolarmenteă visibileă neiă testiă cheă
contengono relazioni di caccia, nelle discussioni dei forum on line e 
neiăraccontiăvenatoriăpubblicatiăinăPoloniaăoăinăItalia.ăNonăèăsoltantoă
uno scambio professionale di esperienze e conoscenze, ma anche  
un modo per condividere emozioni scaturite da una battuta di  
caccia.  

Perciòă iăderivatiăcheăsonoăcreatiă inăquestoămodoăpresentanoăună
carattere stilistico ed emotivo. Forniscono maggiore colorito alle 
parole che si riferiscono alla caccia. Secondo il principio del contrasto, 
molto spesso si fa uso di suffissi dal valore accrescitivo per presentare 
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un animale di grandi dimensioni, pericoloso o misterioso, mentre si fa 
ricorso a suffissi diminutivi per descrivere un animale quasi fosse un 
compagno, un amico.  

Diă seguitoă presentiamoă alcuniă esempiă d’usoă deiă suffissiă
diminutivi e accrescitivi nella funzione di base alterativa. 

Nomi diminutivi e diminutivo-ipocoristici in lingua italiana  
e polacca 

Tenendo conto del fatto che la mia ricerca ha carattere 
comparatistico, devo semplificare la classe dei formanti, dal momento 
che in entrambe le lingue vi sono differenze, anche se minime. Per tale 
ragione, divido i nomi in diminutivi e diminutivo-ipocoristici. 

 
Lingua italiana Lingua polacca 

 -ino 
 cinghialeăsăcinghialino 

 
Contestoăd’usoŚ 
„- O il cinghialino? Ah! 
Quell’interessanteăfiglioădellaăselvaăèă
ormai di famiglia: sempre tra le gambe 
dei soldati, sempre a mangiare, beato 
lui!”.ă(BźCHIĽă2ŃŃ7Śă32) 
 
Alcune fonti affermano che il suffisso –
ino nellaăparolaă‘cinghialino’ăindicaă
solo ed esclusivamente una forma 
diminutiva, affettuosa, che esprime 
emozioni molto positive verso 
l’animale.ăQuestaăformaătuttaviaă
raramente si incontra nei testi 
pubblicati.ăDiăsolitoăsonoăpiùăfrequentiă
leăformeă‘cinghialetto’ăeă‘cinghialotto’Ľă
che vengono trattate anche come 
termini specialistici neutrali (come il 
polaccoă‘warchlak’).ăAnalizzandoăiătestiă
siăpuòăritenereăcheăilăsuffissoă–ino non 
svolge una funzione oggettiva. Questo 
termineăèătrattatoăesclusivamenteăcomeă
diminutivo dellaăformaă‘cinghiale’. 

 -ek 
 dzikăsădziczek 

(cinghialeăsăcinghialino) 
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 cartucciaăsăcartuccina 
 
Si indica qui la dimensione delle 
cartucce.ă‘Cartuccina’ăsiăriferisceăaăună
modelloăpiùăpiccoloădiăcartuccia.ăConăilă
suffisso –ino si sottolinea la caratteristica 
fisicaădell’oggettoŚănellaăfattispecieĽălaă
dimensione ridotta delle cartucce. Il 
termineăèăabbastanzaăcomuneănellaă
lingua venatoria popolare, dal momento 
che viene usato in alternativa a 
‘cartuccia’Ľăancheăseădiăsolitoăesso èă
accostato a determinate armi da fuoco 
impiegate nella caccia degli uccelli. 

 -etto 
 quintaleăsăquintaletto 

 
 
 
Contestoăd’usoŚ 
“(…)ăpoiăseătiăritroviălaăcartuccinaăgiustaă
per le mani ne viene fuori un quintaletto 
diăcarneădiăporcoă...ă(...)”. 
(http://www.ilbraccoitaliano.net/forum/s
howthread.php?t=3847&highlight=cingh
iale, 18/01/2012) 
 
Si tratta di una parola che presenta 
un’evidenteăderivazioneăaffettivaăeăcheă
esprime un sentimento ironicamente 
affettuoso verso un cinghiale di cento 
chilogrammi. 
 

 -yk 
 rogaczăsărogaczyk 

[rogacză(cervoămaschio)ăsă
cerbiatto] 

 
Contestoăd’usoŚ 
„NastCpnegoărankaăzătejăsamejăambonyă
Staszekăstrzeliłănaănieprawdopodobn>ă
odległoWćălichutkiegoărogaczyka. Toăbyłoă
chyba (!) ze trzystaămetrów.ăTrafiłăjakă
przymierzył.ăCoăSwarowskiătoă
Swarowski!”  
(SUTY, 2004: 152) 
Traduzione: 
Il mattino seguente, dalla stessa posta e 
da una distanza inverosimile, Staszek 
sparòăaăun cerbiatto minuscolo. Forse(!) 
era a una distanza di trecento metri. Nel 
fareăunătentativoăloăcolpì.ăOgniă
SwarowskiăèăunoăSwarowski!ă(traduzioneă
mia)   
 
Il termine rogaczyk (‘cerbiatto’)ăinformaă
nonăsoloăsulleădimensioniădell’animaleĽă
maăesprimeăancheăunaăcertaăemotivitàădelă
mittente. In questo caso il suffisso –yk 
nonăè un diminutivo puro, ma serve a 
manifestare un sentimento di tenerezza e 
pietàăversoăunăpiccoloăcervoămaschio.ăIlă
derivatoăèăstatoăusatoăsecondoăilăprincipioă
del contrasto al fine di enfatizzare 
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l’incredibileăaccuratezzaădelăcolpoădelă
cacciatore.ăQuest’ultimoăinfattiăèăriuscitoă
a colpire un esile cerbiatto da una 
distanza considerevole. 

  -ko 
 stadoăsăstadkoă 

(stormoăsăstormetto) 
 
Contestoăd’usoŚ 
„AătoăkluczădzikichăgCsiĽăzădonoWnymă
gCganiemăszybowałăpoăwygwiecdconymă
niebieăwăkierunkuăpołudniowoă
zachodnim, a to stadko kaczek 
krzycówekăprzeleciałoăWwiszcz>călotkamiă
(…)”.ă(SUTYĽă2ŃŃ4Śăń54) 
Traduzione:  
Ora le oche selvatiche volavano a forma 
di V nel cielo sibilante, planando verso 
sud-ovest con un sonoro schiamazzo. Ora 
uno stormetto di anatre capoverdi 
volteggiava starnazzando con le piume 
remigantiă[…]”ă(traduzioneămia)   
 
Molto probabilmente si tratta di uno 
stormo composto di pochi elementi. Con 
l’usoădelăsuffissoă–ko l’autoreăintendeă
esprimere anche le sue personali 
emozioni e la sua passione per la caccia. 

Nomi accrescitivi-espressivi nella lingua italiana e polacca 

Lingua italiana Lingua polacca 

 -one 
 neroăsănerone 

 
 
Contestoăd’usoŚ 
“Laăprimaăseraăciăsiamoăappostatiăsullaă
cima di un fosso coperto dai rovi con 
davanti a noi un incrocio di due campi 
aperti in discesa che si incrociavano a 
forma di V con un ampio settore di tiro, 
avvistato un grosso nerone solitario, che 

 -uch 
 czarnyăsăczarnuchă 

(neroăsănerone) 
 
Contestoăd’usoŚ 
„AleătoăkłopotăjucăzupełnieăprzyjemnyĽă
bylebyăgoăspotkaćăiăstrzelić.ăTegoă
jedyMca!ăTegoăczarnucha!”ă(SUTYĽă
2004: 62) 
Traduzione: 
Maăquestoăèăgiàăunăproblemaă
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trottellavaă(...)”.ă(ortografiaăoriginale)Ľ 
(http://www.beretti.it/phpBB2/viewtopic.p
hp?t=764, 10/01/2011) 
 
Loăstessoătermineăèăusatoănellaălinguaă
parlata dei cacciatori polacchi: infatti, il 
termineă‘czarnuch’ăindicaăunăsolingoneă
nerissimo. 
 

 setolaăsăsetolone 
 
Contestoăd’usoŚ 
„(...)ăProprioăperchéăunăcontadinoăviveă
sulla propria pelle il problema dei 
cinghiali... subendo di proprie spese i 
danni provocati dal setolone ”.ă
(ortografia originale), 
(http://www.beretti.it/phpBB2/viewtopic.p
hp?t=764, 10/01/2011) 
 
Le parole messe qui in evidenza derivano 
daiăterminiă‘szczecina’ă(setola)Ľă‘szczeć’ă
(setola)Ľă‘sierWć’ă(mantello).ăInăpolaccoĽă
per indicare un vecchio e grosso cinghiale, 
nonăesisteălaăparolaă‘szczeciniuch’.ă
TuttaviaĽăèăpresenteăilătermineăcolloquialeă
“sierWciuch”Ľăcheăserveăaăqualificareăină
modo peggiorativo un gatto. 

 
 cuccioloăsăcucciolone 

 
Contestoăd’usoŚ 
“Ieriăilămio cucciolone era in ferma dentro 
unămacchioneădiătrignoăedăèăstatoăcaricatoă
da un cinghiale che dopo ho sparato 
altrimentiămiăammazzavaăilăcaneă...ă(...)”.ă
(http://www.ilbraccoitaliano.net/forum/sho
wthread.php?t=3847&highlight=cinghiale, 
18/01/2012) 
Èăunaăformaăaccrescitiva, che deriva 
sintatticamenteădalădiminutivoă‘psiak’Ľă
‘piesek’ă(“cuccioloădiăcane”Ľă“cagnolino”).ă
QuestaăèăunaădescrizioneăaffettuosaĽă
scherzosaĽăunăpo’ăgrossolanaădiăunăcaneădaă
caccia giovane e inesperto.  

spassosissimoĽăpurchéăsiăincontriăeăsiă
spari al solingone! Al nerone! 
(traduzione mia)  
 
Il suffisso –uch èăaccrescitivo. 
“Czarnuch”ăèăunătipicoăsolingoneădală
mantello nerissimo. 
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 -accio/-accia 
 bestiaăsăbestiaccia 

 
Contestoăd’usoŚ 
“- Avessi avuto un cavallo ... Ho corso, 
ma questa bestiaccia èăpassataăqualcheă
minutoăprima.”ă(UżOLINIĽă2ŃŃ5Śăń27) 
 
 
 
 
Ilătermineă‘bestia’ăsiăriferisceăaăună
animaleăselvaticoĽăgeneralmenteăèăusatoă
per indicare la selvaggina. Nel linguaggio 
venatorio italiano, questoătermineăèăusatoă
spesso con riferimento al cinghiale.  
Il suffisso –accio nonăèăunăformanteăpuroă
dal carattere accrescitivo, ma connota in 
modo peggiorativo un cinghiale di grandi 
dimensioni e dal carattere aggressivo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -arz 
 mocarnyăsămocarză 

 
Contestoăd’usoŚ 
„ZawszeăwWródămyWliwychăkr>c>ă
opowieWciăoătakimălegendarnymă
mocarzu, któryătylkoăcoăbyłĽă
przechodziłăprzedăchwil>Ľămign>łăweă
mgleăspowijaj>cejămłodnikăoăWwicieĽă
zorałăgwizdemăgajowemuăł>kCătucăzaă
płotem.”ă(SUTYĽă2ŃŃ4Śă6ń) 
Traduzione: 
“Traăiăcacciatoriăcircolanoăsempreă
racconti su una bestiaccia leggendaria, 
ed era proprio quella che era passata un 
attimo prima, balenando nella nebbia 
cheăavvolgevaăilăboschettoăall’alba.ă
Grugnendo al guardaboschi, essa 
rivoltava il campo subito dietro il 
recinto”ă(traduzioneămia)     

  
In questo caso abbiamo un derivato 
aggettivale che emerge dalla lingua 
venatoria.ăźssoăèăusatoăperăconnotareă
unăanimaleăcheăhaăun’enormeăforzaă
fisica. 
Il suffisso –arz non appartiene ai tipici 
suffissi alternativi. Questo suffisso 
risulta: 
- moltoăproduttivoĽămaăèăinclusoăinăqueiă
formanti sostantivati che sono usati 
tradizionalmenteăperăindicareăl’agenteĽă
oppureăperămenzionareăvarieăattivitàăeĽă
nella fattispecie, diverse 
specializzazioni di caccia (il cosiddetto 
nomina agentis oănomeăd’agente). 
Secondo questo modello otteniamo: 
dzikăsădzikarz 
(dzikarz – cacciatore o cane 
specializzato nella caccia al cinghiale) 
jeleMăsăjeleniarză 
(jeleniarz – cacciatore di cervi). 
- ilăderivatoăaggettivaleă‘mocarz’ăpuòă
essere trattato come forma accrescitiva. 
Questa forma usata in ambito  
venatorioăèăcertamenteăespressiva. 
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 cagnaăsăcagnaccio 
 
Allaăparolaă‘cagna’Ľăcheăindicaălaă
femmina del cane, viene aggiunto un 
suffisso accrescitivo al fine di indicare 
grossi cani da caccia. Il termine si 
incontra in conversazioni sulla caccia, 
spesso in contrasto rispetto alla 
selvaggina di piccola taglia, p.es. lepri, 
fagiani. 

 

Nomi espressivo-diminutivi in lingua polacca 

Nei resoconti e nei racconti pubblicati dai cacciatori, 
osserviamo un uso abbastanza frequente di derivati espressivo-
diminutivi.ă Iă suffissiă accrescitiviă riferisconoĽă aă secondaă dellaă realtàă
deiă fattiĽă leă misureĽă l’etàă eă laă corporaturaă dellaă selvagginaĽă laă
grandezza dello stormo o del branco, le dimensioni delle attrezzature 
e degli accessori, ma anche assegnano al termine base un ruolo 
stilisticoă edă espressivo.ă L’arteă venatoriaă èă vistaă attualmenteă comeă
un’occupazioneă ricreativaĽă unaă passioneă oă unaă filosofia di vita. Gli 
obiettiviă principaliă dellaă praticaă venatoriaĽă aă dispettoă dell’opinioneă
diffusaĽănonăèăunaăcacciaăselettivaăoăunămodoăperăsbarcareăilălunarioĽă
maă serveă aă salvaguardareă l’ambienteĽă aă tenereă sottoă controlloă laă
popolazione degli animali e la conservazioneă dellaă biodiversità.ăDaă
una parte abbiamo un aspetto alquanto brutale della pratica 
venatoria, che causa la nascita di molti eufemismi (il termine 
“caccia”ă ină alcuniă contestiă èă quasiă ună tabùă linguistico)Ľă dall’altraĽă
abbiamoă unaă passioneă vivaĽă l’impegno legato al bosco, 
l’osservazioneă dellaă naturaśă eă sulă pianoă linguisticoă ciòă siă evinceă
grazieă all’usoă dellaă derivazioneă affettiva.ă Iă cacciatoriĽă ricorrendoă aiă
suffissiă diminutiviĽă ipocoristiciĽă nonchéă accrescitiviĽă esprimonoă leă
loro buone intenzioni, i loroă statiă d’animoĽă costruisconoă ună legameă
positivoădellaăloroăattivitàăeăciăabituanoăagliăaspettiăpiùăduriădiăquestaă
professione.ă żrazieă aă ciòă siă haă unaă rotturaă delă tabùă linguisticoă
associato alla caccia.  
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Lingua polacca 

 -ec/-iec-/-elec 
 rudyăsărudzielec (di volpe) 

 
Contestoăd’usoŚ 
“WidywałemăjednegoădorodnegoărudzielcaĽăktóryăuchowałăsiCăprzezăsezonăleWnychă
zbiorowychăpolowaMĽăaăterazăpodăkoniecăstyczniaăbezczelnieăparadowałăpoă
oziminach”.ă(SUTY, 2004: 104) 
Traduzione:  
Spesso avvistavo un bella volpe rossa che era sopravvissuta alla stagione delle 
cacce; e ora, verso la fine di gennaio, sfilava sfrontata per i campi di cereali vernini 
(traduzione mia).   

 
Il derivato aggettivale ha un carattere peggiorativo-ironico. Esprime piuttosto un 
rapporto negativoădelămittenteăneiăconfrontiădell’animaleĽăsottolineandoneăleă
caratteristicheăfisicheŚăilăcoloreărossastroădelămantelloĽălaăgrandezzaăeăl’etàăadulta.ăIlă
termine ricorda anche il carattere della volpe: la sua scaltrezza, la furbizia che 
indispone il cacciatore. 

 
 jedynyăsăjedyniecăĚsoloăsăsolingoneě 

 
Contestoăd’usoŚ 
„AleătoăkłopotăjucăzupełnieăprzyjemnyĽăbylebyăgoăspotkaćăiăstrzelić.ăTegoăjedyMca!ă
Tego czarnucha!”ă(SUTYĽă2ŃŃ4Śă62) 
Traduzione: 
MaăquestoăgiàăèăunăproblemaăspassosissimoĽăpurchéăsiăincontriăeăsi spari al 
solingone! Al nerone! (traduzione mia)  

 
Possiamoătrattareăquestoătermineăcomeăunăderivatoăaffettivoăcheăèăstatoăformatoă
occasionalmente.ăQuestaăformaăappareăneiăraccontiăsullaăcacciaădiăRyszardăSuty.ăÈă
un nome che esprime un certo grado di emozionalitàăedăèăformatoăaăgrappoloŚă
‘odyniecăpojedynek’ă(cinghialeăsolingone).ăSiătrattaădiăunăaccrescitivoădalăcarattereă
tra lo scurrile e il gioviale. 

 -ura/-iura 
 lisăsălisiuraă(volpeăsăvolpaccia/volpacchione) 

 
Contestoăd’usoŚ 
“DzieMăpoădniuĽăodăpocz>tkuăstyczniaĽăkiedyătoăpolaăpokryłaăniezbytăgrubaăwarstwaă
Wnieguăwidywałem lisiurC”.ă(SUTY, 2004: 104) 
Traduzione:  
“żiornoădopoăgiornoĽădall’inizioădiăgennaioĽămentreăunaăspessaăcoltreădiăneveă
ricopriva i campi, vedevo una volpaccia/volpacchione”ă(traduzioneămia).  

 
Questo derivato sostantivato ha una sfumatura peggiorativa e ironica. Esprime 
piuttostoăunărapportoănegativoădelămittenteăversoăgliăanimali.ăLaăsuaăconnotazioneăèă
legata al carattere della volpe, ossia alla sua scaltrezza, che irrita il cacciatore. 



 BEATA MALCZEWSKA 51 

 Lげ;aaWデデｷ┗ｷデ<àﾐWﾉﾉ;àﾉｷﾐｪ┌;à┗Wﾐ;デﾗヴｷ; 

 italiana e polacca 

 -ina 
 dr>găsădr>gowinaă(bosco raro) 

 
Contestoăd’usoŚ 
„WăczasieătegoăgrudniowegoăpolowaniaăwălesieănajpierwăprzezăpomyłkCăstrzeliłă
kul>ădoălisaăiănieătrafił.ăPotemămiałăstoj>cegoăwărzadkiejădr>gowinie na blat dzika i 
nieătrafił”.ă(SUTYĽă2ŃŃ4Śăń23) 
Traduzione:  
NelăboscoĽăduranteălaăcacciaădiăgennaioĽăinizialmenteăsparòăaăcasaccioăaăunaăvolpeăeă
nonălaăcolpì.ăInăseguitoĽăinăquellaăraraăboscaglietta, ebbe sotto tiro un cinghiale e 
nonăloăcolpì”.ă(traduzioneămia)  
 
- il sufisso –ina esprime la piccolezza fisica, ma anche atteggiamenti di sufficienza, 
ironia, sdegno. Si tratta di un suffisso molto produttivo nella lingua polacca. 

 

CONCLUSIONI 

La terminologia della lingua venatoria italiana si basa sui 
suffissi della derivazione affettiva. Questi ultimi presentano due 
funzioni: una qualitativa e una oggettiva. Nella terminologia polacca, 
gli alterati spesso svolgono una funzione qualitativa e al tempo stesso 
stilistica, arricchendo in tal modo le forme del testo. Nel caso della 
lingua italiana, invece, la funzioneă dominanteă èă quellaă oggettiva.ă
Attualmenteă l’alterazioneă rappresentaă unoă deiă modiă piùă usatiă peră
arricchire il lessico della terminologia venatoria in Italia. I suffissi 
affettivi non sono soltanto un elemento stilistico: i nuovi derivati 
modificano completamente o solo in parte il significato del termine 
baseĽădiventandoăcosìăelementiălessicaliăindipendenti. 
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(Cracovia) 

BILINGUALISM AND EUROPEAN POLITICS 
Ină thisă articleĽă theă authorăwillă defineă theă termă ofă “code-switching”ă
andă theă conceptă ofă “bilingualism”Śă phenomena which have been 
raising increasingly more interest among sociolinguists. In the 
second part of the paper, notions of early and late bilingualism and 
their characteristics will be presented. The author will write about 
the flux of well-known languages, bilingual expression, and the 
problem of the interference of one language in another. In the third 
partĽă theă authorăwillă focusă onăhowă theă terminologyăusedă ină today’să
European community institutions is presented in the classification of 
foreign languages according to European institutions. It is important 
to point out that, according to the SCIC and the DGT (the main 
recruitment agencies of translators and interpreters), there is no such 
thing as total bilingualism but rather a risk of a lack of a mother 
tongue. In other words, there is the lack of full mastery of any 
language. It is precisely for this reason that special language tests 
have been prepared over the years with the aim of determining 
which language is the true mother tongue. 

KEYWORDS: bilingualism, interpretation, mother tongue, 
interference 

PAROLE CHIAVE: bilinguismo, interpretazione, lingua materna, 
interferenza 
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INTRODUZIONE 

Il presente articolo ha lo scopo di presentare il bilinguismo come 
fenomeno socio-linguistico con le sue varianti sfatandone anche i miti, 
secondo i quali essere bilingui sarebbe solo legato ad una perfetta 
padronanza di due lingue senza interferenze sul piano fonetico, 
sintatticoă eă morfologico.ă Ilă fenomenoă delă bilinguismoă èă talmenteă
complesso da non trovare una sola classificazione e dipende da molti 
fattoriă comeă adă es.ă dall’ambienteă familiareă ină cuiă ilă parlanteă cresceĽă
dallaă politicaă delă Paeseă diă residenzaĽă dall’approccioă affettivoă alleă
lingueăcheă imparaă finoăalleăpredisposizioniă linguistiche.ă Inoltreăverràă
spiegato il fenomeno di biculturalitàĽă cheă èă spessoĽă maă nonă
necessariamenteĽă legatoă alăbilinguismoămaăcheăèăunăelementoăchiaveă
nel code-switching.  

1. LA NOZIONE DI BILINGUISMO E LE SUE 
DIMENSIONI 

DaăanniĽăilăfenomenoădelăbilinguismoăèăoggettoădiădiscussioneăeă
iă linguistiă nonă sonoă pienamenteă d’accordoă sulă significatoă diă questoă
concetto. Il bilinguismo èălaăcapacitàădiăunăindividuoădiădominareădueă
lingue. Hamers e Blanc (1989: 6) citano la definizione di Bloomfield, 
ilăqualeădescriveăilăbilinguismoăcomeăl’abilitàădiăparlareădueălingueăală
livello di un native speaker. Secondo Macnamara tale definizione si 
riferisce solamente ai bilingui bilanciati, mentre si definisce bilingue 
colui che ha anche solo laăcapacitàădiăcomprendereĽăparlareĽăleggereăeă
scrivereă inăun’altraă lingua.ăOggigiornoĽă laămaggiorăparteădeiă linguistiă
utilizza la seconda definizione anche se i linguisti francesi continuano 
a sostenere che il bilinguismo concerne solo coloro che parlano due 
lingueă perfettamente.ăTuttaviaă essoă haă diverseă sfumatureă edă èă legatoă
ad altri fenomeni come ad es. il code-switching, il code-mixing e 
l’interferenza. Il bilinguismo si riferisce anche alla situazione di 
coesistenza in una stessa regione di due lingue o gruppi linguistici, 
come in Canada o a Bolzano. 

Il cambiamento di codice consiste nel volontario uso alternato di 
dueălingueĽămaăilăparlanteăpassaădaăunaălinguaăall’altraăperăunaăparolaăoă
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una frase per poi tornare alla lingua base (Grosjean 2010: 55) e viene 
anche chiamato code-switching. Nel caso di molti bambini che 
acquisisconoă entrambeă leă lingueă ină etàă precoceĽă èă comuneă laă
mescolanza di codice (code-mixing)ă cheă consisteă nell’involontariaă
mescolanza delle due lingue (KING, 2008: 44). 

Il fenomeno di interferenza consisteănell’influenzaădiăunaălinguaă
sull’altraăedăèăunăfenomenoăcheăaccompagnaăiăbilinguiăperătuttaălaăvita.ă
Come rivela Grosjean (2010: 76), esse possono essere di due tipi: 
statiche e dinamiche. Le prime riflettono tracce permanenti di una 
linguaă sull’altraă comeă adă es.ă l’accentoă permanenteĽă l’estensioneă delă
significatoădiăunaăparolaĽăl’usoădiăstruttureăsintatticheăparticolari.ă 

Le interferenze dinamiche sono intrusioni meno marcate come 
laăcadutaădell’accentoăoppureăpossonoăriguardareă loăstile/ il registro 
delle parole usate. Le interferenze aumentano nei momenti di 
distrazioneĽăstancheăeăinăunăcertoăsensoă“tradiscono”ăilăbilingueăcomeă
parlanteădiăun’altraălingua.ăMoltiăbilinguiăsostengonoădiăcommettereă
piùă erroriă diă interferenzaă quandoă siă sentono stanchi o stressati 
(Ibidem 81).  

La lingua rispecchia lo stato emotivo, psicologico e affettivo del 
parlante. Marian e Neisser (in GROSJEAN, 2010: 52) riportano che i 
bilingui richiamano alla mente eventi che hanno avuto luogo in una 
certa lingua e la stessa viene usata anche usata nel recupero della 
memoria, fenomeno che chiamano richiamo lingua-dipendente. 

Delă restoănonăèăveroăcheă iăbilinguiăesprimonoă leăloroăemozioniă
nellaă primaă linguaĽă cioèă quellaă diă solitoă usataă daiă genitori.ă żrosjeană
(2ŃńŃŚă ń23)ă sostieneă cheă leă emozioniă l’usoă diă unaă data lingua per 
descrivereă un’esperienzaă dipendeă dalleă connotazioniă personaliă eă
affettiveă cheă ilă parlanteă haă versoă l’esperienzaă oă versoă leă lingue.ă
Talvoltaăèăpiùăsempliceădescrivereăavvenimentiăsuccessiăinăunaălingua/ă
inăunaăsocietàăutilizzandoălaăstessaălingua in cui sono avvenuti. Questo 
dimostra come le scelte di quale lingua usare per esprimere certe 
nozioni dipenda prima di tutto non dal livello di padronanza, ma dal 
fattore affettivo del parlante verso le lingue e le loro culture.  

Come sostiene Grosjean (2010: 107) secondo la maggior parte 
delle persone, i soggetti bilingui appartengono a due culture mentre la 
realtàăèăbenădiversa.ăParlareădueă lingueănonăsignificaăperăforzaăavereă
unaă doppiaă identitàă eă identificarsiă conă dueă culture.ă Infattiă ilă
bilinguismoăèădivisoăinăvarieădimensioniĽăleăqualiănonăriguardanoăsoloă
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l’aspettoă linguisticoă eă cognitivoĽă maă ancheă aă quelloă socialeĽă
geografico, politico, culturale e anche affettivo. 

Hamers e Blanc (1989: 9) hanno creato uno schema in cui 
descrivono le varie dimensioni del bilinguismo a seconda dei vari 
fattori: 

 
Dimensions Comments 

A.  According to 
competence in 
both languages 

1. balanced bilinguality L A/1 competence = LB/2 
competence 

2.  dominant bilinguality LA/1 competence>or<LB/2 
competence 

B.  According to 
cognitive organi-
zation 

1.  compound bilinguality LA/1 unit equivalent to Lb/2 
unit=one conceptual unit 

2.  coordinate bilinguality LA/1 unit= conceptual unit 

LB/2 equivalent = conceptual 
unit 2 

C.  According to age 
of acquisition 

1.  Childhood bilinguality LB/2 acquired before  
age 10/11 

 (a) simultaneous LA and LB = mother tongues 

 (b) consecutive L1 = mother tongue; L2 ac-
quired before 11 

2.  adolescent bilinguality L2 acquired between  
11 and 17 

3.  adult bilinguality L2 acquired after 17 

D.  According to 
presence of L2 
community in 
environment 

1.  endogenous bilinguality 
2.  exogenous bilinguality 

presence of L2 community 
absence of L2comunity 

E.  According to the 
relative status of 
the two lan-
guages 

1.  additive bilinguality 
 

LA/1 and LB/2 socially valor-
ized – cognitive advantage 

2.  substractive bilinguality L2 valorized at expense L1- 
cognitive disadvantage 

F.  According to 
group member-
ship and cultural 
identity 

1.  bicultural bilinguality double membership and bicul-
tural identity 

2.  L1 monocultural 
bilinguality 

LA/1 membership and cultural 
identity 

3.  L2 acculturated 
bilinguality 

LB/2 membership and cultural 
identity 

4.  deculturated bilinguality ambiguous membership and 
anomic identity 
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Lo schema rispecchia perfettamente le diverse dimensioni del 
bilinguismo riscontrabili nei parlanti bilingui e seconda della loro 
situazione sociale, linguistica e politica del Paese di arrivo e di 
provenienza. 

La prima dimensione tratta della padronanza di entrambe le 
lingue, laăqualeăpuòăessereădivisaăinăbilinguismo bilanciato, chiamato 
anche totale (balanced bilinguality) o bilinguismo dominante 
(dominant bilinguality). Il bilinguismo totale èărarissimoăeăsiăriscontraă
quando il discente ha una perfetta padronanza di entrambe le lingue in 
tutti gli ambiti, mentre nel caso del bilinguismo dominante, il parlante 
parlaăentrambeăleălingueămaăunaădiăesseăèălaălinguaămadreĽăovveroălaă
lingua dominante.  

Weinreichă (ńř63Ś75)ă haă elaboratoă ună elencoă deiă “criteriă diă
dominanza”ă iă qualiă possonoă stabilireă qualeă linguaă siaă laă linguaă
dominante. Il primo criterio riguarda la conoscenza relativa e la 
padronanzaă delleă lingue.ă Laă linguaă dominanteă èă laă linguaă ină cui il 
parlanteă riesceă adă esprimersiă correttamenteă eă conă piùă facilità.ă Ilă
secondoĽăovveroălaămodalitàăd’usoĽăsecondoăcuiăovviamenteăunaălinguaă
scrittaătenderàăadăessereădominanteărispettoăaăunaălinguaăorale.ăIlăterzoă
criterioă èă legatoă all’ordineă eă all’etàă diăapprendimento. Di solito come 
lingua materna si considera la prima lingua, mentre vi sono casi in cui i 
bilinguiă superanoă nellaă secondaă linguaă laă loroă abilitàă nellaă linguaă
materna.ăIlăquartoăcriterioătrattaădell’utilitàăaiăfiniădellaăcomunicazioneăeă
piùă unaă linguaă èă utileĽă piùă saràă dominanteă sull’altra.ă Crucialeă risultaă
essere il coinvolgimento emotivo verso entrambe le lingue, soprattutto 
versoălaălinguaăd’infanziaĽăaăcuiădiăsolitoăiăparlantiăsonoăpiùăaffezionati.ă 

ComeămenzionaăMichałăżłuszkowskiă (2Ńń3Śă 30-31), il criterio 
affettivo dipende da fattori socio-psicologiciŚălaălinguaădell’infanziaăèă
legata al periodo di massima spensieratezza di un individuo in cui 
nella vita del parlante avvengono avvenimenti in un certo senso 
“unici”ă cheă nonă siă ripeterannoă nelă periodoă adolescenzialeă oă ină etàă
adulta. Un altro criterio riguarda la funzione di una lingua 
nell’avanzamentoăsocialeĽăovveroălaăpadronanzaădiăunaălinguaănonăhaă
solo lo scopo comunicativo ma anche di avanzamento sociale 
(Weinreichă ńř63Ś75).ă L’ultimoă criterio tratta della posizione socio-
culturale delle lingue. In questo caso come lingua dominante si 
considera la lingua a cui il parlante bilingue attribuisce un maggiore 
valore culturale e letterario. 
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Il bilinguismo composito (compound bilinguality) e coordinato 
(coordinate bilinguality) riflette il sistema semantico del parlante. Nel 
bilinguismo compositoĽă ilă parlanteă unisceă iă dueă codiciă ină un’unicaă
unitàă diă significatoĽă mentreă nelă casoă delă bilinguismo coordinato, le 
rappresentazioni dei stessi lemmi variano a seconda della lingua. 

Laăterzaădimensioneăèălegataăalămomentoădell’acquisizioneădelleă
lingueă edă èă divisaă ină treă gruppiŚă acquisizioneă ină etàă infantileĽă
adolescenzialeă eă adulta.ă Nelă primoă casoĽă l’acquisizioneă delleă lingueă
avvieneăinăetàăprecoceăeăspesso simultaneamente. Di solito si tratta di 
bambini con genitori che appartengono a diverse aree linguistiche o 
figli di immigrati che in casa parlano nella loro lingua madre. 
L’acquisizioneă ină etàă precoceă puòă avvenireă ancheă ină manieraă
consecutiva dopo che il bambino ha acquisito le basi della prima 
lingua. In questo caso di parla di L1 e L2. Tuttavia, spesso i bambini 
che acquisiscono la seconda lingua consecutivamente ottengono ottimi 
risultati nella padronanza della L2 e possono diventare bilingui 
bilanciati.ăMeiselă(ńřřńŚă244)Ľăindicaăl’esistenzaădiăunăetàăcriticaăversoă
iă 6ă anniĽă valeă aă direă cheă finoă aă quell’etàă l’apprendimentoă dellaă
grammatica avviene in maniera rapida e corretta, mentre nei discenti 
cheăhannoăsuperatoă l’etàăcriticaĽăsiă riscontrerannoăfrequenti errori sul 
piano morfologico. 

La quarta dimensione dipende dal fattore socio-geografico. Il 
bilinguismo endogeno (endogenous bilingualism)ă èă quandoă leă lingueă
parlateă sonoă quelleă diă unaă comunitàă bilingueă comeă nelă casoă delă
Canada, di Bolzano o degli abitantiădellaăValleăd’Aosta.ăIlăbilinguismo 
esogeno (exogenous bilinguismo) invece ha luogo quando una lingua 
delleă lingueăparlateă rappresentaăunaăcomunitàăesternaăall’ambienteă ină
cui vive il discente bilingue come nel caso degli immigrati. 

La quinta dimensioneăinveceăèărelativaăalloăstatusădelleălingueăeă
si divide in bilinguismo additivo (additive bilingualism) e in 
bilinguismo sottrattivo (substractive bilinguality)ă edă èă strettamenteă
legata alla crescita socio-culturale del parlante. Nel bilinguismo 
additivo vengonoă offerteă ală bambinoă possibilitàă diă sviluppoă cheă gliă
permettono di conoscere la cultura dei Paesi di entrambe le lingue, 
mentre nel bilinguismo sottrattivo ilăparlanteăsiătrovaăinădifficoltàĽăperă
nonădireăinăcondizioniădiăsvantaggioĽăperchéăuna delle lingue (spesso 
laăL2)ăvieneădefinitaădall’ambienteăcircostanteăpiùăprestigiosaăeătendeă
a sostituire quella materna. In questi casi i parlanti non hanno la 
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possibilitàădiăsfruttareă iăvantaggiăcognitiviădell’apprendimentoădiădueă
lingue.  

La sesta dimensione dipende dallo sviluppo della quarta: al 
bilinguismoă additivoă èă legatoă ilă concettoă diă biculturalità, in cui il 
discente non solo acquisisce due lingua ma anche due culture, mentre 
il bilinguismo sottrattivo porta alla monoculturalità, ovvero il parlante 
malgrado parli (anche perfettamente) due lingue appartiene solo al 
gruppo culturale di una di queste due lingue. La biculturalità èăspessoă
legata al bilinguismo bilanciato, anche se vi sono bilingui bilanciati 
monoculturali e bilingui biculturali che non hanno raggiunto il 
bilinguismo totale nella padronanza delle lingue. In molti casi il 
discente adotta la cultura del secondo Paese (e della L2) e si identifica 
inăessa.ăValeălaăpenaăpotrebbeăconsiderareăl’approccioădellaăsecondaăeă
terza generazione degli immigrati italiani o polacchi, i quali vivendo 
nellaărealtàăamericanaăeăsentendosiăprimaădiătuttoăcittadiniăamericaniĽă
continuano a rispettare e a mantenere vive le tradizioni del paese di 
origine dei genitori o dei nonni. Nel bilinguismo deculturato 
(deculturated bilingualism), il parlante non si identifica in nessuno dei 
due gruppi. Il bilingue che non si identifica con nessuna delle due 
culture viene chiamato da Robert Park marginal man 
(żŁUSZKOWSKIĽă2Ńń3Śăř7). 

Dallo schema sopraddetto emerge che il bilinguismo èă ună
fenomenoă cheă dipendeă daă moltiă fattoriă fraă cuiă l’ambienteă ină cuiă ilă
parlante cresce e acquisisce le lingue ma anche l’approccioă deiă
genitori e delle scuole.  

I cambiamenti nella vita dei bilingui come la perdita di un parente 
strettoă oă l’immigrazione possono portare alla perdita (loss) o al 
logoramento (attrition) della lingua, anche se Grosjean (Ibidem: 93) 
parlaădiă“dimenticareăunaălingua”ăancheăseĽăcomeăprecisaĽănonăèăchiaroă
se si tratti di aver realmente dimenticato una lingua o semplicemente di 
disattivazione della lingua al punto da non riuscire ad accedervi e ad 
adoperarlaăinămodoăcorretto.ăInăunoăstudioăSilviaăCorvalánă(ńřřńŚă325-
345)ă haă analizzatoă laă diversaă capacitàă diă esprimereă leă relazioniă
temporali in spagnolo dei bilingui e le ha paragonate agli usi dei 
parlantiănativi.ăNelleăconclusioniădell’analisiĽ la studiosa ha individuato 
un legame tra semplificazione e la language loss. Le strutture adoperate 
daiăparlantiăbilinguiărisultavanoăessereăpiùăsempliciărispettoăalleăstruttureă
dei parlanti nativi a causa di una maggiore padronanza dello 
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2. PADRONANZA DELLE LINGUE E REQUISITI 
PER DIVENTARE INTERPRETE 

ComeăèăgiàăstatoăprecedentementeăsottolineatoĽăperădiventareăună
buon interprete non occorre per forza essere bilingui e un bilingue non 
deve necessariamente essere un bravo interprete. Talvolta accade che i 
bilinguiă hannoă maggioreă difficoltàă nell’interpretazioneă eă nellaă
traduzione.ăNell’interpretariatoă laăconoscenzaă linguisticaă èă solamenteă
la base, mentre per diventare un buon interprete occorrono altre 
capacitàĽădiăcuiăalcuneăinnateăcomeăadăes.ăbuonaămemoriaĽăcapacitàădiă
concentrazioneĽă capacitàădiă passareădaăunaă linguaăall’altraă evitandoă iă
calchiă eă altreă cheă richiedonoă duroă lavoroă comeă adă es.ă laă capacitàă diă
mantenereălaăcalmaăoălaăcapacitàădiămodulareăadeguatamenteălaăvoce.ă 

Żalboă (2Ńń2Śă3Ń)ă evidenziaă cheă l’interpretazioneăèăunăprocessoă
compostoădaădecisioniăinăcuiăl’interpreteăhaăilăcompitoădiătrasmettereăiă
pensieriĽă ilă messaggioă dell’oratoreĽă nonă ricalcarneă leă parole.ă Questoă
approccioă èă legatoă allaă théorie du sens, concezione sviluppata da 
Seleskovitch, secondo la quale laă traduzioneă eă l’interpretazioneă nonă
consistono nel transfer da una lingua di partenza a una lingua di 
arrivoĽă maă allaă trasposizioneă delă messaggioă Ľă cioèă delă vouloir dire 
dell’oratoreă (SźLźSKOVICHĽă ńř8řŚă 35).ă Ină questoă casoĽă nelă campoă
dell’interpretariatoă ilă bilinguismoă equilibratoă nonă èă unaă conditioneă
sineă quaă nonămaĽă nelă casoĽă ună aiuto.ă Peră ilă lavoroă diă ună interpreteă èă
necessariaă laă capacitàă diă trasmettereă correttamenteă unămessaggioă daă
unaă linguaă all’altraă grazieă adă unaă buonaă memoriaă eă capacità di 
trasposizione.  

Come sottolinea Grosjean (2010: 51), la mancanza di 
competenze traduttive dei bilingui si spiega sulla base del principio di 
complementarità, secondo il quale non coprono gli stessi ambiti con 
due lingue e per questo possono non disporre delle risorse necessarie a 
realizzareă unaă buonaă traduzione.ă Puòă succedereă loă stessoă quandoă siă
trattaă diă unaă varietàă stilisticaă nellaă linguaă diă arrivo.ă Inoltre possono 
mancare le nozioni culturali o tecniche per capire e tradurre il 
messaggio. Proprio per questo motivo anche se i bilingui di solito 
sono facilmente in grado di tradurre frasi semplici, spesso si trovano 
ină difficoltàă aă tradurreă frasiămaggiormenteăcomplesse. Questo non li 
rendeă “nonăbilingui”ămaă semplicementeămostraă cheă leă loroă lingueă siă
sovrappongono in base alle esperienze nei vari ambiti della loro vita.  
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Per essere un bravo interprete occorre che la lingua di arrivo e di 
partenza siano costantementeă attiveă alloă stessoă modo.ă L’interpreteă
deveă avereă laă stessaă sensibilitàă linguisticaă ină entrambeă peră poteră
monitorare la propria interpretazione e per cogliere in tempo eventuali 
cambiamenti di codice del relatore. 

Inoltre, come Viezzi (1999:144), uno dei principali criteri di 
valutazioneă nelă casoă nell’interpretazioneă consecutivaă eă simultaneaă èă
legatoăallaăqualitàălinguisticaădelămessaggioăd’arrivo.ăValeăaădireăcheă
daă ună interpreteă cheă interpretaă versoă laă propriaă linguaă madreă èă
richiesta la massima qualitàălinguisticaădelămessaggioătraspostoĽăilăcheă
èă possibileă soloă nelă casoă dellaă massimaă padronanzaă dellaă linguaă
madre. 

3. CLASSIFICAZIONE DELLE LINGUE  
E RECLUTAMENTO DI TRADUTTORI  
E INTERPRETI 

Per quanto riguarda il processo di reclutamento alle istituzioni 
europee, le principali organizzazioni che si occupano della selezione 
di interpreti e traduttori sono principalmente lo SCIC e la DGT.  

Vi sono tre servizi di interpretazione comunitari (GAZZOLA, 
2013: 45): la Direzione generale interpretazione della Commissione 
(dettaăDżăinterpretazione)ăeăiăserviziăd’interpretazioneădelăParlamentoă
europeoăeădellaăCorteădiăgiustizia.ăLaăDżăinterpretazioneăèăancheănotaă
conă ilă vecchioă acronimoă SCICĽă ovveroă Servizioă “Interpretazione-
Conferenze”ăedăèăilăpiùăgrandeăservizioădiă interpretazione al mondo e 
collaboraăconăilăCommissarioăeuropeoăperăl’istruzioneĽălaăformazioneĽă
la cultura e il multilinguismo. Lo SCIC fornisce servizi di 
interpretazione e coordina il lavoro degli interpreti presso le varie 
istituzioni europee. 

La Direzione generale della Traduzione (DGT) ha il compito di 
coordinareăilălavoroădellaăCommissioneăeuropeaăeăvantaădelăpiùăgrandeă
servizio di traduzione al mondo che supera nettamente quello 
dell’ONUă (COSMAIĽă 2ŃńńŚă 78ă – 85). Per quanto riguarda le altre 
istituzioni europee, ognuna di esse gode del proprio servizio di 
traduzione. Essi collaborano fra di loro e condividono strumenti 
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elettronici, banche dati terminologiche, programmi di traduzioni e di 
traduzione automatica (GAZZOLA, 2013: 47).  

Èă fondamentaleă conoscere la classificazione delle lingue di 
lavoroă stabilitaă dall’Associationă Internationaleă desă Interprètesă deă
Conférenceă(AI.I.C.)ăŻalboăsottolineaăcheălaăconoscenzaădiăpiùălingueă
spessoăèăcaratterizzataădaănumeroseăinterferenzeăinaccettabiliăalălivello 
dellaă traduzioneă oă interpretazioneă comunitaria.ă All’interpreteă vieneă
richiestaă laă massimaă capacitàă diă esprimersiă completamenteă eă
correttamente nella propria lingua madre, definita lingua A. Proprio 
peră questoĽă laă traduzioneă eă l’interpretazioneă comunitaria hanno 
carattere passivo, ovvero si traduce verso la lingua madre (COSMAI, 
2011: 92-95). 

LaălinguaăBĽăèăunaălinguaădiăcuiăsiăhaăun’ottimaăconoscenzaămaă
inferioreărispettoăallaălinguaăA.ăInăpocheăparoleĽălaălinguaăBăèălaăprimaă
lingua straniera sul piano dellaă padronanzaă linguisticaă edă èă laă
principaleă linguaă stranieraă attiva.ă Laă linguaă CĽă èă laă secondaă linguaă
straniera, la cui comprensione deve comunque essere totale (FALBO, 
2012: 51).  

Secondoă l’A.I.I.C.ă ilă bilinguismo totale èă rarissimoă edă èă
raggiungibile nelleăzoneăbilinguiă(CanadaĽăBolzanoĽăValleăd’Aosta).ăInă
questi casi i bilingui vengono sottoposti ad appositi test che hanno il 
compito di verificare quale sia la lingua A. Nel caso di immigrazione, 
èăimportanteăcheăilăparlanteămantengaăloăsviluppoădellaăpropria lingua 
madreăancheăall’esteroăperăevitareăilălogoramento della lingua madre. 

CONCLUSIONI 

Ilă bilinguismoă èă ună oggigiornoă ună fenomenoă interessanteă dală
puntoădiă vistaă linguisticaĽă sociologicoĽăpsicologicoăeă culturale.ăżiàă ilă
termine bilinguismo risulta essere controverso dato che per alcuni 
significaă laă capacitàă diă passareă fluentementeă daă unaă linguaă all’altraĽă
mentreăperăaltriăèăunăfenomenoămoltoăraroăcheăconsisteănellaăperfettaă
padronanza di due lingue, compresa come bilinguismo totale.  

Comeă èă statoă mostrato il bilinguismo ha varie dimensioni e 
dipendeădaăvariă fattoriă comeă l’etàăeă laămodalitàădiă acquisizioneădelleă
lingueĽă l’ambienteă ină cuiă ilă parlanteă cresceă eă l’approccioă affettivoă aă
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entrambeă leă lingueă cheă puòă favorireăoă sfavorirneă l’apprendimento.ă Ilă
bilinguismo spessoă èă legatoă alăbiculturalismo: assieme alla lingua il 
parlante acquisisce e conosce anche la sua cultura anche, occorre 
precisare, vi sono bilingui monoculturali.  

Apparentemente potrebbe sembrare che il bilinguismo sia un 
vantaggio, se non una condizione necessaria per diventare interprete, 
mentreă nonă èă necessariamenteă così.ă Unoă deiă rischiă deiă bilinguiă
emigratiăinăunăaltroăPaeseăèălaăprogressivaădimenticanzaĽăperănonădireă
perdita, della propria lingua madre. Le istituzioni comunitarie sono 
molto esigenti nella traduzione e nei servizi di interpretariato e un 
buonă traduttore/interpreteă èă richiestaă l’ottimaleă padronanzaă diă unaă
linguaă(linguaămadre)Ľăun’ottimaăconoscenzaăattivaădiăun’altraălinguaăeă
eventualmente la conoscenza passiva di altre lingue straniere. I 
bilingui sono sottoposti ad appositi test che hanno il compito di 
verificare la padronanza di entrambe le lingue e stabilire quale di esse 
sia la lingua madre. 
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Pourquoi les locuteurs slovaques  

ressentent-ils des difficultés avec  

la compréhension et l’emploi de l’article 

français ? 

ZUZANA PUCHOVSKÁ 

(Bratislava) 

WHY DO SLOVAK SPEAKERS EXPERIENCE  
DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING AND USING FRENCH 
ARTICLES? 
The author of the following article aims to tackle, principally from a 
linguistic point of view, the reason for the difficulty surrounding the 
use of French articles by Slovak speakers. More precisely, the author 
focuses on the developmental, pragmatic, and stylistic functions that 
the articles fulfil in written and oral discourse. They suggest that the 
absence of articles in Slovak grammar is not the one and only reason 
why learners of French whose mother tongue is Slovak may 
experience difficulties employing these articles. The root of the issue 
in fact proves to be much more complex and can be attributed to three 
areas of difficulty which are experienced simultaneously. It is more a 
question of the difficulty associated with the grammatical and 
referential development of nouns in French as well as the stylistic and 
pragmatic nuance affiliated with articles that arises in the construction 
ofă theă speaker’s communicative intention. These theoretical 
observations are confirmed through the learning process of French as 
well as through the process of translation. 
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KEY WORDS: article, function, grammatical development, 
pragmatic, referential development, stylistic, Slovak speaker 

MOTS-CLÉS: article, fonction, actualisation grammaticale et 
référentielleĽăpragmatiqueĽăstylistiqueĽălocuteurăslovaque 

INTRODUCTION 

źnăguiseă d’introductionĽă nousă voudrionsă réfléchiră àă laă possibleă
réponseă auă titreă deă notreă contributionĽă réponseă quiă sembleraită auă
premieră abordă évidenteĽă automatique ouă spontanée.ă Onă répondraită
doncă deă laămanièreă suivante : les locuteurs slovaques ressentent des 
difficultésă avecă laă compréhensionă etă l’emploiă deă l’articleă françaisă
parceă queă leură langueă maternelleă neă comporteă pasă uneă telleă entitéă
linguistique.ă Autrementă ditĽă laă « grammaireă intériorisée »1 des 
locuteursă slovaquesĽă quiă seă caractériseă pară l’absenceă deă l’articleĽă seă
heurteă àă ună systèmeă linguistiqueă oùă l’articleă occupeă uneă placeă trèsă
importante, voire essentielle, au sein du groupe nominal. Ainsi, 
l’articleăfrançaisăreprésente-t-il pour les locuteursăslovaquesăuneăentitéă
linguistique non-naturelleĽă etă entreă dansă laă mêmeă catégorieă queă le 
subjonctif, le système des temps du passé, le participe ou le pronom 
personnel indéfini ONĽă tousă phénomènesă plusă ouă moinsă inexistantsă
dans la langue maternelle desă locuteursă slovaques.ă Leă problèmeĽă laă
difficultéă résideraită doncă dansă cetteă inexistanceă (ouă bienă dansă leă faită
queă leă fonctionnementă deă laă langueă françaiseă estă appréhendéă pară leă
prismeă duă slovaqueĽă c’est-à-direă queă laă grammaireă intérioriséeă deă laă
langue maternelleădesăSlovaquesărégităouădétermineăenăquelqueăsorteă

                                                           
1  Laănotionădeălaă«ăgrammaireăintérioriséeă»ăestăproblématiséeăetăanalyséeănotam-

ment par H. Besse et R. Porquierădansă l’ouvrageăGrammaires et didactique des 
langues (1991 : 13 – ń6).ă Ilă s’agiraită d’ună phénomèneă proprementă humainĽă
d’ordreă bio-génétiqueă etă psycho-socialĽă relevantă doncă àă laă foisă deă l’innéă etă deă
l’acquis.ăIlăs’agiraităd’uneăconnaissanceăimpliciteăduăsystèmeădeălaălangueĽăcelle-
ciă aquiseă pară ună processusă inconscientă deă formationĽă deă vérificationă etă deă trai-
tementădesădonnéesădeălaălangueăenăquestion.ăźnfinĽăelleăseraităàălaăfoisăindividu-
elleă (laă baseă desă idiolectesă propresă àă ună locuteur)ă etă collectiveă (présentantă desă
caractéristiquesăcommunesăàăl’ensembleădesălocuteurs). 
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laă perceptionă etă laă compréhensionă duă français2)Ľă ceă quiă conduiraită àă
uneă relativeă incertitudeă desă Slovaquesă faceă àă laă compréhensionă etă
l’emploiădeăl’articleăfrançais. 

Or, il est certain que cette premièreă réponseă d’ordreĽă disonsĽă
linguistiqueă quiĽă pară ailleursĽă nécessiteraită uneă argumentationă
beaucoupăplusăapprofondieĽăn’estăpasăsatisfaisanteăetăneăreflèteăpasălaă
complexitéăduăphénomèneăquiăaăsoulevéăetăsoulèveăencoreăaujourd’huiă
l’intérêtă desă chercheursă enă linguistiqueă ainsiă qu’enă didactiqueă deă
françaisă langueă étrangèreă poură comprendreă etă élucideră leă statută deă
l’articleă enă français3.ă źnă effetĽă répondreă àă laă questionă poséeă dansă leă
titreă deă cetă articleă exigeraită qu’onă prenneă enă considérationă plusieurs 
élémentsă quiă contribuentă auă processusă d’apprentissageă d’uneă langueă
étrangèreăetăleădéterminentĽătelsăqueăleăcadreămêmeădeăl’apprentissageă
avecătoutesăsesăspécificités ŚălaăcultureămétalinguistiqueădesălocuteursĽă
les processus cognitifs, neurologiques, psychologiquesădeăl’acquisitionă
d’uneă langueă étrangèreă ouă bienă lesă stratégiesă deă l’apprentissageă etă
beaucoupăd’autresăchoses.ăLaăréponseăseămontreădoncătrèsăcomplexeăetă
enăaucunăcasăsimpleăàăfaire. 

QuantăàănotreăproposĽănousănousălimiteronsăjustementăàăl’aspect 
linguistiqueădeălaăréponseăetănousătenteronsăd’approfondirăl’idéeădeălaă
difficultéă queă ressententă lesă Slovaquesă faceă àă l’articleă pară uneă
réflexionă sură lesă fonctionsă deă l’articleă françaisă ainsiă queă leă rôleă queă
joue la langue slovaque dans la perception de ces fonctions4. Notre 

                                                           
2  Nousă touchonsă iciă laă questionă duă processusă deă laă «ă nativisationă »ă (Andersen, 
ńř83ĽăźllisĽăńřř6ĽăDemaizièreă- Narcy-Combes, 2005, Arthaud 2007). Le proces-
sus de la nativisation s’appuieăsurăl’approcheăcognitiveădeălaăcapacitéădeăl’hommeă
percevoirăleămondeăquiăl’entoure.ăźnădidactiqueădesălanguesăétrangèreĽăceăconceptă
souligneă queă l’étudiantă appréhendeă etă saisită laă langueă étrangèreă àă traversă desă
modalitésăetăcritèresădeăsaălangueămaternelle, au travers de sa structure et de ses 
catégoriesăformellesăainsiăqueăconceptuelles.ăCeăprocessusăpourraitădoncăplusăouă
moinsăconsidérablementămodifierălaăcompréhensionăduăfonctionnementădesăphéľ
nomènesăgrammaticauxădeălaălangueăétrangèreăparăl’apprenant. 

3  SurăceăsujetĽăilăestăintéressantădeăconsulterăl’ouvrageădeăRoigĽăAudreyă(2Ńńń)ăŚăLe 
traitement de l’article en français depuis 1ř80, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang.  

4  Sansăpourăautantăseăplacerăstrictementădansălaălignéeădeălaălinguistiqueăfonction-
nelle (MartinetĽăńř8řăetă2ŃŃ3)Ľănousăpensonsăqueăl’idéeădeălaăfonctionăqueălesăen-
titésă langagièresă occupentă dansă laă langueă s’avèreă importanteă etă fructueuseĽă no-
tammentăpourămettreăenăévidenceădansăquelleămesureăl’articleăfrançaisăparticipeăàă
la construction du sensăréférentielăvéhiculéăparăleăsubstantif. 
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réflexionăpartădeăl’hypothèseăqueăceăn’estăpasăl’articleăenătantăqueătelă
ouă bienă sonă inexistenceă enă slovaqueă quiă poseraită lesă difficultésă auxă
locuteursăslovaquesămaisăc’estăsurtoutăsonăfonctionnementăetăsaăraisonă
d’êtreă quiă échapperaientĽă dansă uneă certaineă mesureĽă àă laă
compréhensionăduălocuteurăslovaque.  

Nousăpostulonsăqueăl’articleăfrançaisă(définiĽăindéfiniĽăpartitifăetă
l’articleăzéro)ăseăcaractériseăparătroisăfonctionsăfondamentalesăquiăsontă
inhérentesăàăsonăfonctionnementăetăquiăconditionnentăsesăemploisătrèsă
variésădansăleădiscoursăécrităouăoralĽătantăauăniveauămorphosyntaxiqueă
qu’auă niveauă sémantique.ă Poură êtreă plusă concretĽă ilă s’agită deă deuxă
fonctions primaires quiă déterminentă chaqueă emploiă deă l’articleĽă àă
savoir la fonction d’actualisation et la fonction pragmatique. En plus 
deă cesă deuxă fonctionsĽă l’articleă peută acquérir dans le discours une 
fonction secondaire qu’onă pourraită appeleră laă fonction stylistique. 
Cetteăfonctionăn’estăpasăautomatique : on ne peut pas dire que chaque 
emploiă deă l’articleă estă déterminéă pară cetteă fonction.ă Laă fonctionă
stylistiqueă estă conditionnéeă pară laă volontéă etă l’intentionă
communicative des locuteurs, ce qui peut engendrer des emplois de 
l’articleă stylistiquementă marquésă poură contribueră àă ună certaină effet 
stylistiqueăduădiscoursĽănotammentăduădiscoursăécrit. 

Nousă développeronsă doncĽă d’abordĽă lesă deuxă fonctionsă
primairesĽă enă faisantă parallèlementă quelquesă remarquesă sură leă
fonctionnementă duă slovaqueă etă sură lesă difficultésă desă locuteursă
slovaquesă faceăàăces deux fonctions. Ensuite, nous nous focaliserons 
sură laă fonctionă secondaireă deă l’articleĽă sură laă fonctionă stylistiqueĽă enă
intégrantă l’articleă dansă leă processusă deă laă traduction5, processus 
révélateurăsurăleăsujetădeălaăréponseăpossibleăàălaăquestionăinitiale.  

                                                           
5  Marina Yaguello (1981 : 95 - ńŃŃ)ămontreăclairementăqueălaădifficultéăduăproces- 
susă deă laă traductionă résideă dansă leă faită queă laă langueă véhiculeă uneă certaineă re- 
présentationăduămondeĽăuneăcertaineăconceptualisationăetădécoupageădeălaăréalitéă
quiănousăentoureĽăpropresăàăchaqueă langueăenăquestion.ăLesăentitésă linguistiquesă
particulièresăcontribueraientădoncăàăcetteăreprésentationăetăpermettraientăainsiădeă
créeră uneă imageă duă mondeă spécifiqueă àă chaqueă communautéă linguistique :  
«ăChaqueălangueĽăécrităWhorfĽăestăunăvasteăsystèmeădeăstructureĽădifférentădeăceluiă
desă autresă languesĽă dansă lequelă sontă ordonnéesă culturellementă lesă formesă etă lesă
catégoriesăparălesquellesăl’individuănonăseulementăcommuniqueămaisăaussiăanaly- 
seă laă natureĽă aperçoită ouă négligeă telă ouă telă typeă deă phénomènesă etă deă relationsĽă
dansălesquellesăilăcouleăsaăfaçonădeăraisonnerĽăetăparălequellesăilăconstruităl’édificeă
deă saăconnaissanceăduămondeă [...].ăNousădisséquonsă laă natureă suivantă lesă lignesă
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1. LES FONCTIONS PRIMAIRESăDEăL’ARTICLEă
FRANÇAIS 

Poură mieuxă saisiră laă fonctionă d’actualisationă etă laă fonctionă
pragmatiqueădeăl’articleĽănousănousăservironsădeăl’exempleăempruntéăà 
Michel Galmiche (1983 : 66) dans lequel nous nous concentrerons sur 
le syntagmeănominalăindéfiniăun Italien :  

« Berthe veut épouser un Italien. ». 

D’abordĽă quelquesă remarquesă généralisantesă sură laă fonction 
d’actualisation deăl’article.ăL’articleăestăuneăunitéălinguistiqueăquiĽăenă
françaisĽăjoueăunărôleăfondamentalăparărapportăauăsubstantif.ăźtăceărôleă
seă matérialiseă précisémentă dansă laă fonctionă d’actualisation.ă Commeă
tousă lesă déterminantsĽă l’articleă précèdeă leă nomă poură former ce que 
Riegelă etă sonă collectifă appelleă « leă groupeă nominală bienă formé »ă
(Riegel et al., 1994 Śă ń5ń).ă Leă nomă enă françaisă dépendĽă enă quelqueă
sorteĽădeăsonădéterminantĽăcarăc’estăluiăquiăestăresponsableădeăsaănatureă
et de son fonctionnement dans le discours. On dirait que le 
déterminantăactualiseă leănom.ăCetteăactualisationăestădouble.ă Ilă s’agită
d’abordă deă ceă queă nousă appelonsă l’actualisation grammaticale : 
l’articleă signaleă leă genreă duă nomă (dansă notreă exempleă nousă avonsă leă
masculin) et le nombre du nom (dansă l’exempleă singulier).ăCeciă estă
particulièrementă importantă etă intéressantă (etă justifieă enămêmeă tempsă
l’idéeădeăl’actualisationăgrammaticale)ădansăleăcasădesănomsăépicènesă
(ń)ă ouă desă nomsă àă doubleă genreă (2)ă ouă encoreă desă nomsă quiă neă
changent pas de forme auă plurielă (3)ă employésă dansă desă phrasesă neă
permettantăpasădeăleverăl’ambiguïtéăduăgenreăouăduănombre : 

(1) Nous avons écouté un / une journaliste suisse.ă [žurnalistaă /ă
žurnalistka] 

(2) J’ai vu un / une voile magnifique.ă[závojă/ăplachetnica] 
(3) Je voudrais visiter un / des pays montagneux. [krajina / krajiny] 

                                                                                                                                        

tracéesăd’avanceăpasănosă languesămaternelles.ă »ă (ńř8ńă Śăřř).ăNousăpensonsăqueă
l’articleăcontribueăpleinementăàălaăconstructionădeăl’imageăduămondeădesălocute- 
ursăfrançais.ă 
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Quant au fonctionnement du slovaque, on constate que le genre 
commeă leă nombreă duă substantifă slovaqueă seă reflètentă dansă saă formeă
morphologiqueă (notammentă auă niveauă deă laă déclinaison)ă etă queă lesă
substantifsă àă doubleă genreĽămêmeă s’ilsă existentĽă sontă rares6. Dans ce 
sensĽă leăsubstantifăslovaqueăn’aăpasăbesoinăd’êtreăaccompagnéăparăună
élémentăquiăpréciseraităsonăgenreăetăsonănombre.ăOnăpourraitădireăqueă
leă substantifă slovaqueă estă autonomeă quantă àă l’actualisationă
grammaticale et que le locuteur slovaque ne ressent pas le besoin de 
préciseră sonă genreă etă sonă nombreă pară ună élémentă supplémentaire.ă
Ainsiăl’emploiăd’unăadjectifădémonstratifăouăpossessifăouăbienăindéfiniă
enă slovaqueă relève-t-ilă d’uneă autreă motivationă communicativeă queă
celleăd’actualiserăgrammaticalement le nom.  

Dansă cetteă perspectiveĽă ilă estă intéressantă deă noteră queă
l’appréhensionădesăautresădéterminantsăfrançaisătelsăqueădémonstratif, 
possessif, indéfini, numéral ou interrogatif ne se montre pas, pour le 
locuteură slovaqueĽă siă problématique.ăźnăplusă d’avoiră desă équivalentsă
directsă enă slovaqueĽă cesă déterminantsă seă caractérisentă pară ună
sémantismeă plusă restreintĽă plusă spécifiqueă etă doncă plusă facilementă
saisissable.ăźnă revancheĽă selonăDanielleăLeemanĽă l’articleămontreăună
fonctionnementă sémantiqueă beaucoupă plus neutre (Leeman, 2004 : 
63), et donc moins facilement saisissable pour un Slovaque. 
Comparons les phrases suivantes : 

Berthe veut épouser un Italien. [Bertheă saă chceă vyda[ă zaă
(nejakého/istého/jedného/Ø) Taliana.] 
Quel Italien Berthe veut-elle épouser ? [Za ktorého Taliana sa chce 
Bertheăvyda[ť] 
C’est cet Italien que Berthe veut épouser. [Za tohto Taliana sa chce 
Bertheăvyda[.] 
Berthe veut épouser n’importe quel Italien. [Bertheăsaăchceăvyda[ăzaă
hocijakého Taliana.] 

                                                           
6  Àătitreăd’exempleĽăonăpeutămentionnerăleăsubstantifădružba qui au masculin prend 

le sens de garçon d’honneur etăauăfémininădevientăamitié.ăOrĽăd’aprèsălesăauteursă
de la Morphologie Académique du slovaque (Dvončăetăal.ă Śăń28ă– ń37)Ľă ilăs’agită
d’unăphénomèneăpériphériqueăvuălaătendanceăduăsystèmeămorphologiqueăduăslo-
vaqueăàăgarderăl’univocitéăduăgenreănominal.ă 
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Àă partiră deă cesă quatreă exemplesă deă l’emploiă desă déterminantsă
françaisĽă yă comprisă deă l’articleă indéfiniĽă onă constateă queă poură
l’interrogatif (quel), pour le démonstratif (cet) et pour l’indéfini 
(n’importeă quel)Ľă laă langueă slovaqueă possèdeă ună équivalentă direct 
(respectivement ktorého, tohto, hocijakého)Ľăc’est-à-direĽăqu’elleăréagită
spontanémentăauăsensăvéhiculéăparălesăunitésălinguistiquesăduăfrançais.ă
źnă revancheĽă poură exprimeră l’articleă indéfiniĽă onă remarqueă plusieursă
possibilitésă (nejakého/istého/jedného/Ø) ceă quiă estă dûă auă faită queă leă
sémantismeădeăl’articleăn’estăpasăaussiătransparentăqueăleăsémantismeă
desăautresădéterminantsăutilisés. 

źnăeffetĽănousăpensonsăqueăc’estă iciăqueărésideraită laăpremièreă
difficultéă queă ressententă lesă locuteursă slovaquesă faceă àă laă
compréhensionă etă l’emploiă deă l’articleă françaisĽă àă savoiră utiliser 
l’article devant le nom est du point de vue de la langue slovaque une 
opération redontante et, au contraire de celles des autres 
déterminants, cette utilisation ne se justifie pas. Pară conséquentĽă
nousăestimonsăqueăl’omissionăsystématiqueăouăl’utilisationăhésitanteă
deă l’articleă devantă leă nomă (notammentă auă niveauă desă apprenants 
débutants)ăestădueăprécisémentăàăl’idéeădeălaăredondanceăetădeălaănonă
justificationădeăsonăemploi.ăAinsiĽăleălocuteurăslovaqueăn’acquiertĽăauă
fură etă àă mesureă deă sonă apprentissageă etă ceciă plusă ouă moinsă
consciemmentĽă queă l’habitudeă deă placeră ouă lireă l’articleă devantă leă
nom. 

L’idéeăduăfonctionnementăsémantiqueădeăl’articleĽăainsiăqueădesă
autresădéterminantsĽăestăliéeăàălaădeuxièmeăactualisationăduănomădontă
ilsă sontă lesă porteurs.ă L’articleă n’actualiseă pas le nom seulement 
grammaticalement, il permet en plus une actualisation référentielle du 
nom.ăLeăsyntagmeănominală[unăItalien]ădésigneăunăréférentăparticulieră
dansă leă mondeă extralinguistiqueă etă s’opposeĽă pară exempleĽă auă
syntagmeă nominală [l’Italien]Ľă ceă quiă n’estă pasă duă toută laă mêmeă
perceptionăduăréférent désignéĽăouăbienăauăsyntagmeă[ØăItalien] oùăleă
nomă employéă sansă articleă neă désigneă queă difficilementă ună
référent/objetăquelqueconqueăduămonde.ă 

Berthe veut épouser un Italien. 
Berthe veut épouser l’Italien.  
Berthe veut épouser Italien. 
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La conception de Gustave Guillaume7Ľă poură laquelleă l’articleă
seraităl’élémentăquiăpermetăauănomădeăpasserădeăl’emploi en puissance 
àă l’emploi en effetĽă nousă sembleă trèsă significative.ă L’utilisationă deă
l’articleă devantă leă nomă yă comprisă deă l’articleă zéroă quiă selonă P.ă
Charaudeauă signaleă leă refusă deă l’actualisationă etă provoqueă uneă
perceptionă particulièreă duă mondeă (CharaudeauĽă ńřř2 : 180), se 
montreĽă enă françaisĽă commeă indispensableă poură pouvoiră parleră duă
mondeă quiă nousă entoure.ă Leă slovaqueă neă connaîtă pasă uneă telleă
restriction. Nommer les objets du monde, parler du monde se fait sans 
intermédiaireĽăsansăuneăunitéălinguistiqueăparticulière8.  

Nousăpouvonsăconstaterăqueălaădeuxièmeădifficultéăqueăpeuventă
ressentirălesălocuteursăslovaquesăpourălaăcompréhensionăetăl’emploiădeă
l’articleăs’expliqueraităparăla différence dans la façon de désigner les 
objets du monde extralinguistique. Ainsi, le locuteur slovaque se 
focaliseraită àă l’écrită ouă àă l’orală spontanémentă etă primairementă sură leă
nomă(l’articleărestantăunăélémentăsecondaire)ăce qui provoquerait une 
certaineă incertitudeă faceă àă l’utilisationă deă l’articleă ouă bienă sonă
omission. 

Pour continuer, nous voudrions dire quelques mots sur la 
deuxièmeă fonctionăprimaireĽă àă savoiră sură la fonction pragmatique de 
l’articleĽăquiăestăétroitement liéeăauăprocessusăréférentielĽăc’est-à-direăàă
l’actualisationă référentielleă décriteă plusă haut.ă Cetteă fonctionă seă
caractériseă pară le vouloir-dire du locuteur, par son intention 
communicative deăréférerăàăunăobjetăduămondeăextralinguistiqueăetădeă
transmettreă uneă certaineă visionă deă cetă objet.ă L’intentionă
communicativeă seă traduitĽă pară ailleursĽă dansă laă volontéă duă locuteură
d’influencerălaăpenséeăetăleăcomportementădeăsonăinterlocuteurăouăbienă
de produire sur lui un effet particulier. Selon A. Reboul et  

                                                           
7  Guillaume, G. 1964. Langage et science du langage.ă QuébécŚă Presseă deă
l’UniversitéădeăLavalăśăżuillaumeĽăż.ăńř75.ăLe problème de l’article et sa soluti-
on dans la langue française.ăQuébécăŚăPresseădeăl’UniversitéădeăLavalĽădisponible 
sur www.fl.ulaval.ca/fgg 

8  «ă[...ăgrâceăauădéterminantăquiăluiăestăassociéĽăleănomĽăquiăseulĽăévoqueăunăsimpleă
concept (ainsi la forme chien évoqueăl’idéeădeă«ăchienă»ăetănonăl’idéeădeă«ăchată»ă
ouădeă«ăchevală»)ĽădevientăactuelĽăc’est-à-direădésigneăune réalitéăparticulièreă[...].ă» 
(LeemanĽă2ŃŃ4ăŚă3ń).ăLeăslovaqueăneăconnaîtăpasăuneătelleărestrictionădeăl’emploiă
duă nom.ăC’estă notammentă pară lesă relationsă queă leă nomăpossèdeă avecă lesă autresă
élémentsădeălaăphraseăqueăseăconstruităsonăsensăréférentiel. 
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J. MoeschlerĽă dansă uneă communicationă verbaleĽă « le but de 
l’interlocuteurăquiăinterprèteăuneăphraseăestădeărécupérerălaăpenséeăqueă
le locuteur voulait exprimer »ă (Reboulă – Moeschler, 1998 : 20). En 
d’autresă termesĽă onă pourraită direă queă leă récepteură s’apprêteă àă
interpréterĽă àă comprendreă leă vouloir-direĽă l’intentionă communicativeă
queă l’émetteură encodeă dansă sonă discoursă écrită ouă oralĽă dansă l’usageă
qu’ilăfaitădeălaălangue9.ăDansăceăsensĽăl’articleăneăpeutăpasăêtreăcomprisă
commeă« une sorte de mise en service qui fixe laăréférenceăduănom »ă
ouă bienă commeă « ună petită motă quiă précèdeă obligatoirementă leă
substantif »10. Par sa fonction pragmatique, il contribue pleinement, 
commeălesăautresăunitésălinguistiquesĽăàălaăconstructionădeăl’intentionă
communicativeă deă l’émetteur. Àă titreă d’exempleĽă l’explicationă deă 
M.ă żalmicheă duă fonctionnementă deă l’articleă indéfiniă souligneă bienă
notreăidée : 

« lorsqu’ună locuteură utiliseă ună syntagmeă indéfiniă deă manièreă
spécifiqueă “ilă aă ună individuă particulieră àă l’esprit”Ľă qu’ilă seraită
d’ailleursă capableă d’indentifierĽă alorsă queă dansă l’utilisationă nonă
spécifiqueăsonăintention communicative ne porte sur aucun individu 
particulier. »ă(żalmicheĽăńř83 : 67, nous soulignons) 

Lesă expressionsă soulignéesă (avoir qch à l’esprit et intention 
communicative)ă montrentă clairementă queĽă poură leă linguisteĽă l’articleă
estăuneăentitéălinguistiqueăcontribuantăpleinementăàălaăconstructionădeă
son vouloir-direăparărapportăauămondeăquiăl’entoure.ă 

Siănousăreprenonsăl’exempleăavecăleăsyntagmeănominalăindéfiniă
[unăItalien]Ľănousăobservonsăqueăl’articleăindéfiniăsignaleăleăréférentăduă
                                                           
9  SelonăN.ăżarricăetăŻ.ăCalasĽăl’usageădesăformesălinguistiquesăparăunălocuteurăcon-
ditionneăeffectivementălaăportéeăpragmatiqueădeăl’énoncéăetăseămontreăcommeăes-
sentielă poură laă pleineă interprétationă duă vouloir-direă duă locuteură Śă «ă Pară con-
séquentĽă laă pragmatiqueă s’occupeă deă tousă lesă aspectsă pertinentsă poură
l’interprétationăcomplèteădesăénoncésăenăcontexteĽăliésănonăseulementăauăsystèmeă
linguistiqueămaisăaussiăauăcontexteădeăproduction.ă»ă(DétrieĽăC.ă– Siblot, P. – Véľ
rine, B. 2001 : 261, In : Garric, N. – Calas, F. 2007 : 9) 

10  źnăeffetĽă l’articleă (deămêmeăqueă lesăautresădéterminants)ăspécifieă l’extensionăduă
nom dans le discours, il indique donc la quantité d’êtresădontăonăparleĽămaisăilăestă
susceptibleăenămêmeătempsădeăqualifier leănomĽăc’est-à-dire de lui transmettre une 
certaineăpropriétéĽăilăspécifieăalorsăl’intensionă(ouăbienălaăcompréhension)ăduănomă
(Leeman, 2004 : 31 – 32). 
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mondeăextralinguistiqueădeătroisămanièresădifférentes.ăIlăyăaădoncătroisă
façonsădeăparlerădeălaăpersonneăenăquestionăouăencoreătroisăintentionsă
communicativesăàădistinguer : « Berthe veut épouser un Italien. » 

(1) Laăpersonneăexisteăplutôtăsousălaăformeăconceptuelleăqueăréelle 
(2) Leălocuteurăconnaîtălaăpersonneămaisăpenseăinutileădeădétermineră

plusăsonăidentité 
(3) Leă locuteurăneăconnaîtăpasă laăpersonneămaisăc’estăuneăpersonne 

concrèteăetăréelle  

Ilăestăévidentăqueăcetteăphraseăneăsertăqueăcommeăillustrationăduă
potentiel pragmatique deă l’articleă indéfini.ăLaă tripleă interprétationădeă
cetteă phraseă seraă levéeă dèsă qu’onă yă ajouteă plusă deă précisions.ă Leă
contexte linguistique11 aideraită évidemmentă àă uneă perceptionă plusă
claireă deă laă réalitéă duă mondeă extralinguistiqueĽă etă celaă tantă poură ună
locuteură françaisă queă poură ună locuteură slovaque.ă Comparonsă doncă
avec les phrases suivantes : 

(1) Berthe voudrait épouser un Italien, quelle idée bizarre. [la 
personneăresteăàăl’étatăvirtuel] 

(2) Berthe veut épouser un Italien, je ne t’en dis pas plus. 
[l’indéfinitudeăvolontaire] 

(3) Berthe veut épouser un Italien, elle ne me l’a pas encore 
présenté. [la personne existe] 

                                                           
11  PourănotreăproposĽănousăpensonsăauăcontexteăpurementălinguistiqueĽăqu’ilăsoităplusă

étroităouăplusălargeĽăquiădétermineăl’interprétationădeăl’emploiădeăl’articleăetăquiăestă
indispensableă poură laă bonneă compréhensionă deă l’énoncé.ă Selonă H.ă WeinrichĽă
l’interprétationădeăl’articleăseăfaităàăl’aideădeăceăqu’ilănommeălaă«ăpré-informationă»ă
(poură l’articleă défini)ă etă laă «ă post-information »ă (poură l’articleă indéfini)ă quiă seă
présententă sousă troisă formesă Śă ń.ă Pré- ou post-information en tant que contexte 
linguistiqueĽă2.ăPré- ou post-information en tant que situation extra-linguistique et 3. 
Pré- ou post-information en tant que signification de code (Weinrich, 1989 : 205 – 
2ń2).ă Dansă lesă troisă phrasesă proposéesĽă nousă retiendronsă uniquementă leă contexteă
linguistiqueă(mêmeăsiănotreăcompréhensionăduăcontexteălinguistiqueăestăplusă largeă
queăceluiădéfiniăparăWeinrichăŚăilăneăs’agităpasăpourănousădeăparler seulement de la 
fonctionă anaphoriqueă etă cataphoriqueă desă articles)ă oùă certainsă élémentsă
(informationsă contextuelles)ă permettentă deă leveră l’opacitéă deă l’emploiă deă l’articleă
indéfiniăŚăenă(ń)ăilăs’agităduăverbeăvouloir au conditonnel, en (2) le verbe dire àălaă
formeănégativeăetăenă(3)ăl’adverbeăencore et le verbe présenter àălaăformeănégative. 
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Puisqueă l’articleă neă seă caractériseă pasă pară ună sémantismeă
restreintă commeă lesă autresă déterminantsă duă françaisĽă onă observeă queă
sonă emploiă estă asseză soupleĽă ilă peută êtreă doncă employéă dans de 
nombreuxă contextesă différentsă etă couvriră deă nombreusesă intentionsă
communicatives des locuteurs.ă źtă j’ajouteraisă queă cette souplesse 
d’emploi liée effectivement à la fonction pragmatique de l’article pose 
une difficulté majeure au locuteur slovaque. 

Poură mettreă enă évidenceă laă fonctionă pragmatiqueă deă l’articleĽă
nous analysons encore deux autres exemplesăquiăillustrentăl’utilisationă
conscienteă etă intentionnéeă deă celui-ci. Le premier exemple est une 
citationăd’AndréăMartinet : 

« [...] Peut-onă fonderă laă linguistiqueă sură l’observationă desă donnéesă
observables de la parole et des comportements humains concomitants, 
ou faut-ilă nécessairementĽă auă départĽă présenteră uneă hypothèseă quiă vaă
nécessairementăêtreăd’ordreăpsychologiqueĽărelativementăàăceăqueăl’onă
désigneă commeă la langue. J’insisteă sur l’articleă définiă la langue. 
Vousă verreză que,ă pourămaă part,ă j’utilise plutôt l’articleă indéfiniă
une langue. »ă (MartinetĽă ńř8ř : 8 – řĽă lesă articlesă sontă soulignésă enă
cursive par A. Martinet, nous soulignons en gras) 

Ceă quiă nousă intéresseă dansă cetă exempleĽă ceă sontă lesă articlesă
devant le substantif [langue]. Nous constatons enă effetă queă l’auteură
emploieă l’articleă définiă etă indéfiniă d’uneă manièreă intentionnelleă etă
s’appuieă explicitementă sură l’articleă (notonsă lesă expressionă tellesă queă 
« j’insiste sură »ă ouă « pour ma part »)ă poură construireă uneă visionă
particulièreă deă laă réalitéă objective.ă Pară conséquentĽă l’utilisationă deă
l’articleărelèveăduăchoixăpersonnelăetă témoigneăd’unătravailăconscientă
avecă lesă unitésă linguistiquesĽă notammentă dansă leă bută d’ouvriră uneă
stratégieă argumentativeă pară rapportă àă laă descriptionă deă l’objectă deă laă
linguistique, langue.12 Laăfonctionăpragmatiqueădeăl’articleăyăestădoncă
bien visible.  
                                                           
12  Toută leă proposă d’AndréăMartinetă dansă sonă articleăPour une approche empirico-

déductive en linguistique (In : Martinet, 1989 : 8 – 26)ăconcernantălaăréflexionăde 
sonă époqueă pară rapportă àă laă descriptionă duă langageă humaină seă construită sură uneă
opposition consciente des articles (une langue / la langue) pour montrer une 
différenceă considérableă entreă lesă référentsă désignésă pară cesă deuxă syntagmesă
nominauxăŚă«ăCeăqueănousăvoulonsăfaireĽăc’estănousămettreăd’accordăsurăceăqueădoită
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Il nous semble que pour un locuteur slovaque, la fonction 
pragmatiqueădeăl’articleăn’estăpasăduătoutăfacileăàăsaisir.ăLaătraductionă
que nous nous sommes permis de faire, pourrait expliciter le pourquoi 
deăcetteădifficultéŚ 

Možnoă budova[ă lingvistikuă naă skúmaníă pozorovateInýchă prvkovă 
v rečiă a s nimiă súvisiacehoă Iudskéhoă správaniaĽă aleboă siă najskôră
musímeă stanovi[ă hypotézuĽă ktoráă budeă nevyhnutneă psychologickéhoă
charakteru v rámciătohoĽăčoănazývameăjazyk? ZdôrazOujemătuăurčitýă
členă la langue,ă čižeă jazyk vo všeobecnosti.ă Uvidíte,ă žeă jaă budemă
používa[ăskôrăneurčitýăčlenăune langue,ăčižeăkonkrétny jazyk/reč. 

źxprimerălaăphraseăfrançaiseăenăslovaqueăs’avèreăproblématiqueă
dans la mesureăoùăleălocuteurăslovaqueădevraităd’abordăcomprendreăetă
bienă interpréteră quelă objetă duămondeă estă désignéă pară lesă syntagmesă
nominauxă [laă langue]ă etă [uneă langue]Ľă ilă s’agită deă deuxă réalitésă
extralinguistiquesădifférentesĽăetăc’estăprécisémentăl’articleăqui marque 
cetteădifférence.ăźnsuiteĽăilădevraităégalementătenterădeăcomprendreălaă
manièreădontăl’auteurăutiliseăcesădeuxăsyntagmesĽăcomprendreădoncăetă
interpréterăsonăvouloir-dire.  

Laă traductionĽă queă nousă avonsă essayéeă deă faireĽămontreă queă leă
contenuă référentielă cachéă enă quelqueă sorteă derrièreă l’emploiă deă
l’articleă doită êtreă enă slovaqueă expriméă d’uneă manièreă expliciteĽă pară
une paraphrase ou bien un ajout explicatif (jazyk vo všeobecnosti / 
konkrétny jazyk/reč)Ľă toută enă laissantă apparaîtreă explicitementă la 
différenceă entreă lesă articlesă (ZdôrazOujem tu určitý člen / ja budem 
používa[ skôr neurčitý člen). Commeă laă langueă slovaqueă neă possèdeă
pasă ună équivalentă directă deă l’articleĽă elleă estă obligéeă d’expliciteră laă
signification de ces syntagmes. Nous estimons que la langue slovaque 
pousseă leă locuteură deă nommeră directementă laă réalitéă objectiveĽă onă
remarqueă égalementă queă leă substantifă seă voită déterminéă pară desă
élémentsăsémantiquementărestreints.  
                                                                                                                                        

comporter un objet pour que nous puissions appeler cet objet une langue. Je pense 
queă laăplupartădesă linguistesăpeuventă tomberăd’accordăsurăceăquiăestănécessaireăetă
suffisant pour avoir une langue.ăCetteă définitionă estă celleă d’une langue. J’insisteă
beaucoup sur le fait que je dis une langue, et non pas la langue.ăIlăn’yăaărienăqu’onă
puisseădésignerăcommeăla langue. La langueĽăçaăn’existeăpas.ă[...]ă»ă(MartinetĽăńř8řăŚă
11 – 12, les articles sont soulignésăenăcursiveăparăA.ăMartinetĽănousăsoulignonsăenăgras).ă 
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Cetăexempleărelèveăd’unăusageăspécifiqueădeălaălangueĽăilăs’agită
d’ună texteă linguistiqueădestinéă àăunănombreă limitéădeă recepteurs.ăUnă
locuteură ordinaireă n’entreraă pasă enă contactă avecă ceă typeă deă discoursă
écrităouăoral.ăźnă revancheĽă ilă seăconfronteraă sûrementăauăphénomèneă
oùă lesă articlesă alternentă entreă eux.ă Ilă s’agită leă plusă souventă deă
l’aternance de l’article défini/indéfini/partitif avec l’article zéro. Ce 
phénomèneăreprésenteănotreădeuxièmeăexempleăconcernantălaăfonctionă
pragmatiqueă deă l’article.ă Prenonsă le cas du syntagme nominal [N + 
prép.ă+ăN]ăoùă l’alternanceăenăquestionăestă trèsă frénquenteă etăposeăauă
locuteurăslovaqueădesădifficultésătantăauăniveauădeălaăcompréhensionĽă
qu’auăniveauădeăl’emploiădeăl’article. 

(1) La salle de réunion est très claire et ensoleillée. [zasadacia 
miestnos[] 

(2) Nous visitons la salle des réunions annuelles.ă[miestnos[Ľăkdeăsaă
konajúăvýročnéăzasadnutia] 

(3) Nous assistons à un repas de roi, c’est délicieux. 
[bohaté/kráIovskéăjedloĽăhostina] 

(4) Le repas d’un roi ne se rate jamais.ă[jedloăkráIov] 

C’estă leădeuxièmeăsubstantifăquiăattireănotreăattentionă ici.ăNousă
remarquonsă queă l’articleă n’estă pasă toujoursă présentă devantă ceă
substantifăouăbienăonăparleădeăl’articleăzéroĽăc’estăleăcasădesăphrasesă(ń)ă
etă(3).ăOrĽădansăleămêmeăsyntagmeĽăl’articleăpeutăapparaîtreăainsiădansă
laă phraseă (2)ă onă voită l’articleă définiă contractéă etă dansă laă phraseă (4)ă
l’articleă indéfini.ă Laă présenceă ouă l’absenceă deă l’articleă changeă
considérablementălaăvisionĽălaăperceptionădeălaăréalitéăextralinguistiqueă
et se manifeste comme un choix conscient du locuteur. Concernant 
l’absenceădeăl’articleĽăP.ăCharaudeauăinsiste : 

« Ilă neă s’agită doncăpasĽă commeăonă leădită dansă certainesăgrammairesĽă
d’uneăomissionă[...]Ľămaisăduărésultatăd’uneăcontrainteăouăd’unăchoix. »ă
(Charaudeau, 1992 : 180)  

Làă oùă onă aă l’affaireă àă ună articleă zéroă quiă précèdeă leă nomă
commun13ĽăleănomăperdăenăquelqueăsorteăsaăsubstanceĽăsaămatérialitéĽă
                                                           
13  Il en va autrement pour les noms propres ce que nous verrons par la suite. 
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ilăneădésigneăaucunăobjetăduămondeăextralinguistiqueăetăpourraitămêmeă
changer son statut. Dans (1) et (3), le substantifă signaleă plutôtă uneă
qualitéĽăfonctionneăplutôtăcommeăunăadjectif.ăL’apparitionădeăl’articleă
signifieăqueăleălocuteurăveutădésignerăparăleăSNăunăréférentăparticulieră
duămondeĽăuneăentitéăplusăpréciseĽătelă[lesăréunionsăannuelles]ăouă[ună
roi] dans un sensăgénéralisant.ă 

AinsiĽă laăquestionăqu’onăpeutăseăposerăestă laăsuivante : où peut 
donc résider la difficulté du locuteur slovaque face à ce type d’emploi 
de l’article ?  

Nousă pensonsă queă leă locuteură slovaqueă estă confrontéă àă deuxă
situations d’apprentissageăbienăparticulières.ăDansăunăpremieră tempsĽă
ilă acquiertă l’habitudeă deă placeră ouă lireă l’articleă devantă leă nomĽă uneă
opérationăquiĽăvuăsaălangueămaternelleĽăluiăsembleăredondanteăetăneăseă
justifieăpasăforcément. Dans un second temps, il est obligéădeăcorrigeră
saă premièreă appréhensionă deă l’articleă etă accepteră enă quelqueă sorteă
l’absenceă volontaireă deă l’articleă quiă enă plusă véhiculeă uneă visionă
particulièreădeălaăréalitéăobjective.ă 

Pară conséquentĽă ilă nousă sembleă queă laă difficultéă duă locuteură
slovaqueă faceă àă l’alternanceă deă l’articleă (définiĽă indéfiniă etă particitif)ă
avecă l’articleă zéroă s’expliqueă pară leă faită queă l’articleă n’estă pasă
seulementăunăpetitămotăqueăl’onămetădevantăleăsubstantifăetăquiăsignaleă
son genre ou son nombre, ou bien si nous sommes enăprésenceăd’uneă
choseă connueă ouă inconnueĽă onă bienă devantă uneă entitéă comptableă ouă
nonăcomptable.ăCetteădifficultéăseăjustifieăparăleăfaităqueăl’articleăestăună
élémentă légitimeădansă laăconstructionădeă laăperceptionăduămondeăquiă
nousăentoure.ăDifficileă àă saisirĽă enă effetĽăpourăuneă langueăqu’onăpeută
désigneră« sans article ». 

2. FONCTION STYLISTIQUE DEăL’ARTICLEă
FRANÇAIS  

Nous voudrions terminer notre propos par deux exemples de la 
fonctionă stylistiqueă deă l’articleă enă nousă appuyantă sură leă mêmeă
phénomèneă deă l’alternanceă deă l’articleă avecă l’articleă zéro.ă Commeă
nousă l’avonsădéjàămentionnéĽă laă fonctionă stylistiqueă estă uneă fonctionă
secondaireădeăl’articleăcarăd’uneăpartĽătousălesăemploisădeăl’articleăn’en 
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sontă pasă touchésĽă d’uneă autreă partă c’estă uneă fonctionă quiă estă nourrie 
pară l’intentionăcommunicativeăduă locuteurĽăplusăparticulièrementĽăpară
saăvolontéădeăproduireăunăcertainăeffetăsurăsonăinterlocuteură(auditeură
ou lecteur)14.  

Lesă deuxă exemplesă queă l’onă analyseraă sontă tirésă d’ună texteă
littéraireă pară définitionă stylistiquementă marquéă etă nousă ajouteronsă
leursă traductionsă versă leă slovaque.ă Nousă observeronsă leă casă oùă
l’apparitionă deă l’articleă définiă devantă leă nomă devientă surprenantă etă
cetteăapparitionăestăenăeffetăinattendueăpuisqueăc’estăl’articleăzéroăquiă
y est de rigueur.ăIlăs’agităduăcasădesănomsăpropreădeăpersonne15. 

(1) Le général des Entrayes, dans la maison réservée, attendait son 
dîner. Sa table était mise, la lampe à sa place. « Foutez-moi tous 
le camp, nom de Dieu, nous sommait une fois de plus le Pinçon, 
en nous balançant sa lanterne à hauteur du nez. On va se mettre 
à table ! Je ne vous le répéterai plus ! Vont-ils s’en aller ces 
charognes ! » qu’il hurlait même.ă(CélineĽ Voyage au bout de la 
nuit, 1952 : 25) 

  żenerál des Entrayes čakal na večeru v dome, ktorý mu 
vyhradili. Stôl bol prestretý, lampa na svojom mieste. „Dajte mi 
už, dobohabohovho, všetci svätý pokoj,“ vyziapol na nás ešte raz 
Pinçon, a mával nám lampášom pred nosom. „Ideme večera[! 
Už vám to nebudem opakova[! Tak nezmizne už tá čvarga!“ 

                                                           
14  Selonă Ż.ă CalasĽă l’analyseă stylistiqueă littéraireă seă focaliseă notammentă sură lesă

procédésălangagiersăutilisésăparăunăécrivainăenăvueădeăproduireăunăeffetăesthétiqueă
sură leă lecteur.ăAinsiă «ă sonămatériauăestădoncă laă langueĽăqu’elleăexamineădansă leă
choixădesămotsĽădesăphrasesĽădesăénoncésĽădesăcombinaisonsăimaginéesĽăretenuesă
ouă crééesă pară lesă écrivains.ă »ă (CalasĽă 2ŃŃ7ă Ś 3). Dans les exemples qui nous 
intéressentĽăilăs’agităduăchoixădeăl’écrivainădeămodifierăleănomăpropreădeăpersonneă
pară l’emploiă deă l’articleă définiĽă d’inscrireă ainsiă leă syntagmeă nominală dansă
l’esthétiqueădeăsonăécritureăetădeăproduireăunăeffetăparticulier sur le lecteur. 

15  En principe les noms propres sont cognitivement plus stables que les noms 
communsĽă etă celaă parceă qu’ilsă désignentă leură référentă indépendammentă desă
variationsă qu’ilă peută subir.ă Onă leură assigneă souventă l’appelationă désignateur 
rigideĽăd’oùă l’emploiădeă l’articleăzéro. Or, il faut souligner que dans le discours 
écrităouăoralĽăleănomăpropreăseătrouveăassezăsouventăprécédéăparăunădéterminantĽă
ceăquiăconduitălesăgrammairiensăàădistinguerădeuxăcasăd’emploiăduănomăpropreăŚă 
«ă lesă nomsă propresă non modifiésă »ă etă «ă lesă nomsă propresă précédésă d’ună
déterminantă»ă(Riegelăetăal.Ľăńřř4ă Śăń76ă– ń77).ăLeădeuxièmeăcasăestăunăemploiă
marquéăduănomăpropreăetăpeutăconsidérablementăchangerăsonăstatutălinguistique. 
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zvrieskol dokonca. (CélineĽ Cesta do hlbín noci, 2009 : 26, 
traduităparăK.ăBednárová) 

(2) Je croyais à son corps, je ne croyais pas à son esprit. Je la 
considérais comme une charmante embusquée, la Lola, à 
l’envers de la guerre, à l’envers de la vie. (CélineĽăVoyage au 
bout de la nuit, 1952 : 55) 

  Veril som jej telu, neveril som jej duši. Lolu som pokladal za 
šarmantnú vojačku, ktorá si hovie v zázemí, navzdory vojne, 
navzdory životu. (CélineĽăCesta do hlbín noci, 2009 : 49, traduit 
parăK.ăBednárová) 

Dans les deuxă casĽă l’emploiă deă l’articleă définiă devantă leă nomă
propreă deă personneă [leă Pinçon]ă etă [laă Lola]ă marqueă uneă positionă
subjective16 du narrateur Bardamu par rapport aux personnages 
mentionnés.ă Dansă leă casă duă générală PinçonĽă ilă s’agită d’uneă positionă
négativeĽă dévalorisanteă cară leă narrateură seă montreă extrêmementă
critiqueă etă hostileă enă décrivantă laă guerreĽă lesă militairesă etă toutesă lesă
situationsăquiă sontă engendréesăpară laă guerre.ăCetteă critiqueă seă reflèteă
égalementă dansă leă styleă deă l’écritureă quiă estă souventă rude, au 
vocabulaireăgrossierăetăparămomentĽăagressif.ăL’apparitionădeăl’articleă
définiă neă faită doncă queă confirmeră ceă styleă etĽă en mêmeă tempsĽă elleă
souligneă leă personnageă duă général.ă Dansă leă casă deă laă jeuneă femmeă
LolaĽă onă observeă leă mêmeă procédé.ă Leă personnage estă soulignéă pară
l’emploiă deă l’articleă définiă etĽă enă mêmeă tempsĽă onă ressentă l’attitudeă
affectiveă duă narrateură pară rapportă àă cetteă femme.ăźnă revancheĽă nousă
pensonsăqueăLolaăestăperçueĽădansăceăpassageĽăplutôtăpositivement.ăOnă
pourraită parleră d’uneă certaine valorisation du personnage. Par 
conséquentĽănousăestimonsăqueăl’articleădéfiniăaăbienĽăiciĽăuneăfonctionă
                                                           
16  P. Charaudeau montre dans sa Grammaire de sens et de l’expression queăl’articleă

définiă peută produire un effet de subjectivité plus ou moins ironique et peut 
apporterăuneăvaleurăpositiveăouănégativeăàăl’êtreădénommé.ăAinsiămettreăunăarticleă
définiădevantă leănomăpropreăd’uneăpersonneă s’avèreăparticulièrementă intéressantă
cară onă pourraită leă ressentirĽă selonă leă contexteĽă laă situationă etă l’identitéă desă
personnesăenăquestionĽăcommeăunămoyenăd’exprimerăună jugementăvalorisantăouă
dévalorisantă sură cesă dernièresă (CharaudeauĽă ńřř2ă Śă ń88ă – 189). Nous sommes 
d’avisăqueăc’estăceăquiăseăpasseădansălesădeuxăexemplesăproposésăoùăl’écrivainăpară
l’intermédiaireădeăl’emploiădeăl’articleădéfiniădevantălesănomsăpropresăPinçon et 
LolaĽă laisseă perceră ună jugementă subjectifă duă narrateură faceă àă cesă deuxă
personnages.  
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stylistiqueă etă contribueă àă ună effetă esthétiqueă particulieră vouluă pară
l’écrivain.ă 

Siăl’onălaăcompareăauătexteăoriginalĽălesădeuxănomsăpropresĽădansă
la traductionĽă gardentă uneă certaineă neutralité.ă Ilă neă s’agită pasă deă
critiqueră ouă bienă deămettreă enă douteă laă présenteă traductionĽă ilă s’agită
plutôtă deă laă voiră commeă uneă confirmationă deă l’idéeă queă leă locuteură
slovaque se focalise naturellement et primairement sur le nom, 
l’article reste pour lui un élément secondaire et redondant. Nous 
observonsă doncă queă leă processusă deă laă traductionă montreă leă mêmeă
fonctionnement Śăceăquiăimporteălogiquementăpourăleătraducteurăc’estă
leădécodageăduănomĽădeăceă signeă linguistiqueăquiădésigneă leă référentă
luiă correspondant.ă L’articleă n’estă pasă considéréă commeă l’élémentă
essentielăduăżNĽăonăleătraduităenăgénéralăd’uneămanièreăintuitiveăguidéă
pară leă contexteă linguistiqueăpuisqu’onăestă habituéă àă leăvoirădevantă leă
nom.ăźtăc’estăprécicément cetteăhabitudeăquiăpourraităfaireădéfautĽăenă
tout cas, dans ces deux exemples. 

CONCLUSION 

Pour conclure notre propos, nous voudrions proposer quelques 
élémentsă deă réponseă àă laă questionă initialeă queă nousă nousă sommesă
poséeă dansă leă titreă deă notreă article.ă Précisonsă qu’ilă s’agită desă
constatationsă linguistiquesĽă queă nousă neă sommesă pasă entrésă dansă laă
complexitéă duă processusă d’enseignement/apprentissageĽă ceă quiă estă
pourtantĽă etă nousă enă sommesă conscientsĽă nécessaireă poură saisiră laă
problématiqueădeăl’aquisitionăd’uneălangueăétrangèreădansăsaătotalité.ă
Laă questionă quiă nousă aă serviă deă pointă deă départă étaită laă suivante : 
Pourquoi les locuteurs slovaques ressentent-ils des difficultés avec la 
compréhension et l’emploi de l’article français ?  

Nousă répondrionsă enă effetă que le locuteur slovaque ne ressent 
pasă deă difficultésă avecă laă compréhensionă etă l’emploiă deă l’articleĽă
puisqu’ilă estă confrontéă àă uneă unitéă linguistiqueă queă saă langueă
maternelleăneăpossèdeăpas.ăCeăn’estădoncăpasăl’inexistanceădeăl’articleă
dans sa langue maternelleăquiăseraitălaăseuleăraisonădeăsonăhésitationĽă
deă sesă incertitudesă etă desă erreursă systématiquesă dansă laă maîtriseă deă
celui-ci.ăNousăestimonsăqueăcesădifficultésărésidentădansăleăfaităqueăleă
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locuteură slovaqueă seă confronteă àă uneă unitéă linguistiqueă dontă le 
fonctionnementă luiă échappeĽă etă celaă d’uneămanièreă naturelleĽă àă troisă
niveaux superposables. 

PremièrementĽă leă fonctionnementă deă l’articleă échappeă auă
locuteur slovaque au niveau de l’actualisation grammaticale. Mettre 
l’articleădevantă leănomăpourraităs’avérerăpourăuneă langueăsansăarticleă
comme une opération redondante et non justifiable puisque, dans son 
systèmeă linguistiqueĽă leă genreă etă leă nombreă sontă déterminésă pară laă
morphologieămêmeăduănom. 

DeuxièmementĽă laă compréhensionă duă fonctionnementă deă
l’articleă seă voită fragiliseră égalementă auă niveauă deă l’actualisation 
référentielle.ă Nousă avonsă montréă queă leă françaisă etă leă slovaqueă neă
présententă pasă leă mêmeă modeă deă désignationă desă objetsă duă mondeă
extralinguistique. Pour leă françaisĽă l’emploiă d’ună déterminantă devantă
leă nomă estă effectivementă laă conditionă nécessaireă poură queă celui-ci 
acquièreă leăsensăréférentiel.ăSansăarticleĽă leănomăenăfrançaisă resteĽăenă
principeĽă àă l’étată conceptuelă ouă virtuel.ă Leă slovaqueĽă pară contreĽă neă
connaîtă pasă deă tellesă restrictionsă etă lesă nomsă peuventă désigneră lesă
objetsă duă mondeă directementĽă sansă uneă unitéă linguistiqueă
supplémentaire. 

źnfinĽănousăvoyonsălesădifficultésăduălocuteurăslovaqueăfaceăauxă
articlesă françaisă dansă le processus d’apprentissage lui-même.ă
L’apprenantăslovaqueăacquiertăauăfurăetăàămesureădeăsonăapprentissageă
l’habitudeă deă placeră ouă lireă l’articleă devantă leă nomĽă ilă acquiertă uneă
sorteă d’automatismeă quiĽă pourtantĽă neă correspondă pasă avecă leă
fonctionnementă pragmatiqueă deă l’articleă qui est le moteur de ses 
emploisătrèsăvariésăainsiăqueăstylistiquementămarquésădansăleădiscoursă
écrităouăoral. 

Ilăneănousăresteăqu’àăconstaterăqueăcetteăréponseĽăqueănousăavonsă
tentéă deă formulerĽă n’estă qu’uneă réponseă partielleă etă nécessiteraitĽă enă
effet, beaucoupăplusădeădéveloppementăetăd’approfondissement. 
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Presenza del teatro italiano, spagnolo  

e francese del Regno d’Ungheria1 
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THE PRESENCE OF ITALIAN, SPANISH AND FRENCH 
THEATRE IN THE KINGDOM OF HUNGARY 
In this study, we examine how the influence of the neo-Roman world 
made its way in the field of music and theatre life in Central Europe 
over the centuries. The three chosen moments (sixteenth-century 
Renaissance music and theatre for the Italian influence, seventeenth-
century school dramas for the Spanish influence, and eighteenth-
century court theatre for the French influence) are arbitrary ones, but 
as a whole they may represent the ways of evolution of the history of 
theatre in the Kingdom of Hungary. 

KEYWORDS: Hungary, influence, neo-Roman world, Renaissance, 
Baroque 

PAROLE CHIAVE: Ungheria, influenza, mondo neo-romano, 
rinascimento, barocco 

                                                           
1  Questo lavoro si inserisce nel quadro del progetto Biele miesta v slovenskom 

preklade španielskeho divadla Zlatého veku (VEGA UK-1/0780/16, direttore del 
progettoŚăBeatrizăżómez-Pablos). I dati achivistici citati sono stati individuati e 
organizzati in un bancadati open access nel quadro del progetto Vestigia. Fonti di 
riferimento ungherese dal 1300 al 1550 negli archivi e biblioteche di Modena e 
Milano (OTKA 81430, anni 2010-2Ńń5ĽădirettoreădelăprogettoŚăżyörgyăDomokos) 
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Per via dello spazio limitato a disposizione, nel contributo 
presenteăpossoăpresentareăsoloătreăaspettiădell’influenzaăromanzaăsullaă
nascita della cultura teatrale nelle nostre terre centroeuropee che nel 
periodoă ină questioneă eranoă posteă sottoă laă coronaă d’Ungheria.ă Iă treă
episodiă sceltiă corrispondonoă aă correntiă d’influssoă diverseĽă tiă origineă
italiana, spagnola e francese e anche a tre periodi successivi. 

1. INFLUSSI ITALIANI NEL RINASCIMENTO 

I contatti storici tra le corti italiane e quella ungherese fioriscono 
nel Rinascimento, periodo della rinascita del teatro dopo il medioevo 
quandoă soloă l’ambitoă ecclesiasticoă conoscevaă rappresentazioniă
drammatiche. Le prime notizie di teatro laico si hanno dopo che 
Beatriceăd’AragonaĽăfigliaădelăreăŻerranteăIădiăNapoliĽăsposaănelăń476ă
reăMattiaăCorvinoĽăeăqualcheăannoăpiùătardiĽănelăń487ăilăgiovanissimoă
nipoteĽă Ippolitoă Iă d’źsteă vieneă nominatoă arcivescovoă diă źsztergom.ă
Con queste due figure di spicco un nutrito gruppo di cortigiani, artisti, 
artigianiăitalianiăarrivaăinăUngheria.ăUnăgruppoădiăfontiădell’Achivioădiă
StatoădiăModenaĽărelativoăalăperiodoăèăcostituitoădaălettereăeărelazioniă
diplomatiche, un altro dai libri di conto relativiă all’amministrazioneă
dell’arcivescovadoădiăźsztergomă(eăpiùă tardiădelăvescovadoădiăźger)Ľă
duranteăilăperiodoădelădominioădelăminorenneăIppolitoăIăd’źste.ăNegliă
ultimiă anniĽă nell’ambitoă delă progettoă VestigiaĽă èă statoă possibileă
tracciare dai documenti modenesiă quantoă èă possibileă circaă iă contattiă
musicali e teatrali delle corti di Mattia Corvino e Vladislao II con le 
corti italiane.  

Il lavoro fondamentale di Lockwood2 traccia la storia della vita 
musicale alla corte di Ferrara con speciale riguardo al periodo del 
Duca Ercole e della Duchessa Eleonora. Come punto di partenza per 
laă situazioneăcoevaă inăUngheriaă serveă ilă volumeă curatoădaăBenjámină
Rajeczky, La storia musicale dell’Ungheria¸ă ină cuiă troviamoă unaă
rassegna dei dati sporadici superstiti.3 Nell’ambito dei contatti 
musicaliă èă benă notoă dallaă corrispondenzaă dellaă reginaăBeatriceă aă daiă
                                                           
2   Lockwood, 2009. 
3   Rajeczky, 1988: 106-131.  
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libri di conto che era passato da Buda il compositore Pietrobono 
Burzelli, molto celebre a quel tempo.4 In base alla lettera di Cesare 
Valentini, del 3 agosto 1486 (Vestigia 1422) si ha la prima notizia del 
suoă possibileă arrivoŚă „volendoă laă Celsitudineă Vostraă fareă cosaă
gratissimaă ală Reă etă alaăReginaĽă nonă potriaă fareă laă piùă ală presenteă ală
giuditio suo, come a mandare Messer Pietro Bon cytharista cum quelle 
dale violete a visitarli che scia che hanno gran desiderio de odirli, 
perchéă seă delectană moltoă ină similă coseĽă eă cheă seraă peră loroă bonaă
venuta”.ă Peră convincereă źrcoleă aă mandareă PietrobonoĽă Valentiniă
sottolinea che Mattia era stato molto generoso con i musicisti: ad un 
certo Sandrachinoă eă seiă cantoriă avevaă donatoă delleă „turche”ă
(copricapi)ădiăbroccatoăd’oro.5 Pietrobono Burzelli rimase in Ungheria 
diversi anni: abbiamo notizia di una sua richiesta del 1488 per il 
sostentamento della moglie rimasta a Ferrara che tramite la regina 
Beatriceă presentaă allaă Duchessaă źleonoraă d’AragonaĽă eă doveă ilă suoă
epitetoă èă „ilă magnificioă Pierbonoă suonatoreă deă liuto”.6 Pietrobono 
Burzelli, il cui nome viene accompagnato ora dal riferimento alla 
chitarraă eă oraă ală liutoŚă „delă Chitarino”.ă Conă questoă termine si deve 
intendere un liuto soprano (o uno strumento del tipo della quinterna), 
entrambi attestati dalle fonti figurative ferraresi di quegli anni. 7 

Ină baseă aiă documentiă modenesiă menzionatiă (studiatiă giàă daă
AlbertăNyáryănell’OttocentoĽămaăoraăresiăaccessibili a tutti anche on-
line attraverso il sito vestigia.hu) siamo a conoscenza del fatto che il 
giovanissimoă figlioă dellaă Duchessaă źleonoraĽă Ippolitoă Iă d’źsteă eraă
statoăaccompagnatoă inăUngheriaănelăń487ădaăunoădeiăpersonaggiăpiùă
rinomati della vita musicale ferrarese: Johannes o Giovanni Martini, 
fiammingo di nascita.8 Laă suaă permanenzaă puòă averă duratoă soloă
qualcheămeseĽămaă iă suoiăcontattiă conă l’Ungheriaă sonoă rimastiăviviă ină
qualche modo, siccome la variante del nome, Zammartino e 
l’indicazioneădellaăsua professione come cantore non lasciano nessun 
dubbioăcheăèăproprioă luiăadăarrivareăadăźsztergomăassiemeăalăprelatoă

                                                           
4  SzékelyĽăńřřŃŚăń7. 
5  Gombosi, 1929: 112; Haraszti, 1940: 766-767. 
6  LetteraădiăBeatriceăd’AragonaăallaăsorellaăźleonoraĽădaăViennaĽăńńămaggioăń488ă

(Vestigia 2073), cit. in Gombosi 1929: 112-113. 
7  Cavicchi, 2015. 
8  Johannes Martini¸ in Grove Music Online. Gombosi, 1929: 115. 
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minorenne – questo dato si trova in una lettera poco leggibile del 24 
ottobre 1489 tra le minute di lettere ducali (fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Archivio di Stato di Modena, Carteggio di Principi 
Esteri, Minute di lettere ducali, 1644 (busta unica), fasc. 1/2, 
minutaă diă letteraă delă 24ă ottobreă ń48řă aă Beatriceă d’Aragonaă
(Vestigiaă 255Ń)Ľă fă ńr.ă Ală rigoă řă siă leggeŚă „Zammartino mio 
cantore” 

Nella lettera datata 26 settembre 1489 da Buda Beltrame Costabili 
a nome della regina Beatrice chiede al Duca di mandare Zovane 
Martino musico Suo in Germania (ne la Magna) per chiamare in 
Ungheria Maestro Paulo organista, il quale serve il Duca Sigismundo. 
Il motivoădiă taleămissioneăcheă siă chiedeă alăMartiniă èă laă recenteămorteă
dell’organistaă Danielle.ă Mentreă Maestroă Pauloă èă sicuramenteă daă
identificarsi con il grande Paul Hofhaimer, del defunto Daniele (che 
Gombosi 1929 suppone essere stato italiano9) non sappiamo nulla.10 
Dalla lettera di Beatriceă d’Aragonaă allaă sorellaă Duchessaă źleonoraĽă
datataădelă28ăsettembreăń48řă(Vestigiaă2Ń83)ăsiăvieneăaăsapereăcheăgiàă
un mese prima della richiesta di cui sopra la fama di Hofhaimer aveva 

                                                           
9  Gombosi, 1929: 115. 

10  DiăDanieleă siă saă soltantoăcheănelămaggioădelloă stessoăannoăèăpassatoădaăŻerraraă
(Nagy– Nyáryăń877, IV., 43); infatti Costabili vi si riferisce come a persona che 
era stata al servizio del Duca Ercole I. Questa lettera era nota sin dai tempi di 
Albertă Nyáryă (Nagyă – Nyáryă ń877Ľă 4ŃŃ)śă eă vieneă spessoă citataă ancheă nellaă
letteraturaăspecificaăpiùărecenteĽăp.es.ăMartiniăńř75Ľăp.ăxxvi. 
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raggiunto la regina Beatrice,11 che parlaă dell’organistaă Danieleă comeă
ormai morto e dice di volerne avere per omne modo un altro. Sappiamo 
pure che ancora il 20 novembre Hofhaimer non aveva accettato il posto: 
probabilmenteănonăèămaiăvenutoăinăUngheria. 

Tra i documenti ufficiali personali di IppolitoăIăd’źsteăabbiamoă
incontratoă nellaă primaveraă delă 2Ńń5ă l’elencoă delă seguitoă conă cuiă ilă
giovane prelato era arrivato a Buda. In esso possiamo leggere i nomi 
dei musicisti che sono elencati sul documento (fig. 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Marchionale 
Ducale, Casa e Stato 386, b. 4, fogli sparsi: documento con 
l’elencoădelăseguitoădiăIppolitoăIăd’źste.ăAnnoăń487. 

Il documento attesta che sono arrivati ad Esztergom numerosi 
musicisti che probabilmente rappresentavanoă ormaiă leă tendenzeă piùă
moderne della musica ferrarese. Infatti, oltra a Giovanni Martini come 
Zoannemartino cantore, troviamo anche Messer Pietrobuono dal 
chitarino con el suo tenorista e Zanpauolo da la violeta, Andrea suo 
fratello e Rainaldo.ă Èă importanteă notareă cheă laă parolaă tenorista in 
questoă contestoă haă un’accezioneă nonă presenteă neiă dizionariă nonă
specializzati. Nella musica strumentale rinascimentale, in un duetto il 

                                                           
11  Nagy - NyáryĽăń877Ľă8ř. 
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tenorista suonavaăpraticamenteăl’accompagnamentoădellaămelodiaăcheă
veniva eseguita dal primo strumento (viola, liuto, chitarra, arpa).12 

I libri di conto di Esztergom nascondono un altro dato 
interessante relativo alla vita musicale in Ungheria, e risalente al marzo 
del 1489.13 Si tratta di una spesa straordinaria che troviamo in due 
punti, prima alle spese del giorno: per extraordinarie, ducato uno: datto 
a zingani qualli sonono de lauto | al isula di la Maestà di Madama, 
como in questo apare a carta 71, ducato 1, dinaro 014, poi, verso la fine 
dello stesso volume, nella parte che riassume le spese: ditto per gradi a 
zingani ducati uno, qualli sono ala isolla di la Maestà di Madama, e fu 
a dì 3 mazo, per mano di Żrancesco Bagnacavallo, como per le suo 
squarze apare, et in questo apare a carta 190, ducato 1.15 Troviamo qui 
dunque una prova (annotata secondo le precise regole della doppia 
contabilità)ă delă fattoă cheă reginaăBeatriceă avevaă ascoltatoă dellaămusicaă
zingaraă all’isolaă diă źsztergomă (oă all’isolaă diă Csepel)16, ed Ippolito 
                                                           
12  Wegman, 1996: 444-449; Polk, 1992: 26, dove il termine viene riferito proprio 

allaă personaă diă Pietrobonoă Burzelli.ă L’altraă accezioneă speicificaă diă tenoristaĽă
corrispondenteăcircaăaămaestroădiăcoroăodăorchestraă(Polkăńřř4Śă2Ń7)ăquiănonăpuòă
avere rilevanza. 

13  Tale datoă comunqueă nonă èă unaă novità.ă Loă stessoă Albertă Nyáryă cheă avevaă
esaminatoăiălibriădiăcontoăancoraănell’OttocentoăaăModenaă(eăneăavevaăpropostoălaă
copiatura)ă neă avevaă resoă contoŚă Nyáryă ń874Ľă 8ń.ă Dopoă questaă primaă
documentazione del fatto, la presenza della spesa per musicisti zingari fa parte dei 
riferimentiăsicuriădegliăstoriciădellaămusicaŚăżombosiăńř54Ľă7ń7ă(ancheăseăl’autoreă
data il fatto avvenuto nel 1483, impossibile per vari motivi). Compare anche nel 
piùărecenteăstudioăsuiăsuonatoriădiăliutoăneiăsecoli XV-XVIIŚăKirály, 2011: 94. 

14  Archivio di Stato di Modena, Amministrazione dei Principi 689 (anno 1489; 
Vestigiaă 2ń56)Ľă ř4v.ăL’ă isolla di la Maestà di Madama (comeă sostieneăKirály)ă
potrebbeărimandareăancheăall’isolaădiăCsepelăcheăeraăproprietàădellaăregina – ma 
alloraăperchéălaăspesaăgraverebbeăsuăIppolitoťă 

15  Archivio di Stato di Modena, Amministrazione dei Principi 689 (anno 1489; 
Vestigia 2156), 215r 

16  SecondoăRichárdăHorváthănellaăprimaămetàădelăń48řăconosciamoăiăseguentiădatiă
sulle residenze di Mattia (e probabilmente di Beatrice): 16 gennaio -12 marzo: 
Vienna; 18 -2ŃămarzoŚăPosoniośă3ńămarzoŚăKomáromśăinizioădiăaprileă- 26 agosto: 
Buda. Se i dati sono precisi, Beatrice fino al 10 marzo a Vienna, mentre il 
seguente dato preciso si ha solo dal 10 aprile, quando la troviamo ormai a Buda. 
Èă logicoă quindiă supporreă cheă nelă suoă ritornoă allaă cittàă sedeă siă èă fermataă adă
źsztergomĽă comeă eraă solitaă fareĽă pressoă ilă suoă „figlioă prediletto”ă IppolitoĽă edă èă
stato in questa occasione che ha ascoltato la musica zingara. Di contro, non 
abbiamoă unaă datazioneă puntualeă dell’eventoă nelă Libroă deiă contiĽă diă sicuroă èă
soltantoăilăperiodoĽătraăgennaioăeăilăń5ăgiugno.ăCfr.ăHorváth, 2011: 129. 
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aveva pagato tramite il suo familiare Francesco da Bagnacavallo un 
ducato.ăMoltoăprobabilmenteăèăquestoăfinoraăilăprimoădatoăsull’impiegoă
di musicisti zingari da parte di un sovrano: alla fine del Quattrocento, 
probabilmente ad Esztergom. 

In questo stesso periodo Ferrara non era solo una capitale della 
musica ma anche uno dei primi luoghi del teatro, nutrito dalla 
tradizione ininterrotta delle sacre rappresentazioni medievali e dalla 
rinascitaă delloă studioă degliă antichiĽă nellaă secondaă metàă delă
Quattrocento diventa, con Firenze, Mantova e pochi altri centri. Il 
Duca Ercole I il 21 febbraio 1491 informava in questa forma il figlio 
Ippolito. arcivescovo di Esztergom: 

„Poi la sala nostra grande era tuta adornata da le coltrine d’oro e de 
seta ricamate e altre tapezarie, cum alcuni tribunali alti in modo de 
theatri, che era tropo bello adornamento e comodità de li signori che lì 
furono per vederet re rapresenatione, che lì furono facte, la domenica a 
li XIII del mese quella de Minichino, il luni seguente quella d’Andria, et 
il marti subseguente quella de Amphitrione, che furono recitate cum 
bona gratia et tuti li astanti ne receveteno summa consolatione, et 
grandissimo piacere per essere procedute cum grande ordine.”17 

IlăritornoădiăBeatriceăd’AragonaăinăpatriaĽăaăcavallo tra il 1500 ed 
ilăń5Ńńăeraăunaăfugaăvistaădall’UngheriaĽădoveălaăreginaăvedovaăeraăstataă
ingannata con il matrimonio finto di re Vladislao II, e man mano privata 
daiăsuoiăpossedimentiăfinoăaăridurlaăquasiăallaămiseria.ăVistoădall’Italiaă
peròĽăquestoăviaggioă eraă ilă ritornoădiăunaă reginaăd’OltralpeĽămotivoădiă
festeggiamenti e celebrazioni. Il 28 gennaio 1501 il cognato, Ercole I 
d’źsteă chiedeă aiutoă subitaneoă aă Żrancescoăżonzagaă cheămandasseă daă
MantovaăaăŻerraraăentroăunăgiornoăManucioăLucheseĽăperché 

„Adesso che gionge qua la Maestà de la Regina de Ungaria, siamo 
desiderosi de darli qualche piacerś et cussì havemo deliberato 
domenica proxima farli una representatione di una comedia.” 18 

                                                           
17  cit. Coppo, 1968: 52, ASMo CME, b. 1026. 
18  cit. Coppo, 1968: 57. 
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Lo spettacolo ebbe luogo a Ferrara soli 4 giorni dopo, la fretta 
era giustificata: dai vari elenchi di rappresentazioni si sa che il 31 
gennaio 1501 in onore di Beatrice a Ferrara venne rappresentato il 
Captivi di Plauto.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Marchionale 
Ducale, Ambasciatori Ungheria, busta 4, fascicolo 6 (Vestigia 
ń784)ĽăletteraăsenzaădataădiăźrcoleăPioăadăIppolitoăIăd’źsteă(ť)Ľă 
f 1r. 

Del periodo di Alfonso I (fratello del cardinale Ippolito I) scrive 
AndreaăSantorioŚă„AllaămorteădiăźrcoleăIĽăavvenutaănelăń5Ń5Ľăsiăchiudeă
la stagione degli spettacoli classici: il suo successore Alfonso, infatti, 
pur continuando nella tradizione degli spettacoli ferraresi in Sala 
żrandeĽăprediligeràădrammiădiăstesuraăcontemporanea, dove la natura 
novellisticaăprevaleăsull’intentoădrammaticoăantico.ăLaătensioneăversoă
laă materializzazioneă dell’edificioă teatraleă continuaă comunqueă aă
crescereăconăl’introduzioneĽănelăń5Ń8Ľădellaăprimaăscenaăprospetticaăaă
opera di Pellegrino da Udineă cheă vieneă cosìă aă creareă unaă formaă
elementare di teatro cinquecentesco, con cavea a emiciclo e scena 
prospettica.”20 La lettera (fig. 3) non datata ma sicuramente del 1508 o 
del 1509 che Ercole Pio manda al suo Patrone (cheă nonă puòă essereă
con questo appellativoăcheăIppolitoăIăd’źste)ăgettaăluceăsuăunăfattoăcheă
                                                           
19  Coppo, 1968: 38.; Santorio, 2016. 
20  Santorio, 2016. 
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non viene documentato: o si basa su un fraintendimento o ci troviamo 
diăfronteăadăIppolitoăIăd’źsteăcomeăcommediografo. 

IlăbranoăriportatoăvieneădaămeătrascrittoăcosìŚă„De pari contento 
mi fu lo intendere cum quanta | satisfactione di Lei e del populo tutto 
fosse recitata la comedia Sua, essendomi ad|visato per il virtuoso 
Bagno, e il decoro della scena, e la superbia delli vestimenti, per gli 
re|citatori e le nove, inusitate e vage intromesse, fra quale quella di 
quelli Ciclopi mi ap|portòe tanta maraveglia e tanto gaudio, quanto di 
altra cosa prendessi mai; pareami essergli presente! Spectaculo certo 
regio, né degno d’altro che del mio Illustrissimo Patrone, | nato per 
non lassare alcuno simile a sé negli secoli futuri. Né meno vaga 
essere |deve quella musica a tante voce e instrumenti cum quello 
modo mostrata in un subito che | fu, quante volte ho lecto e rilecto 
quella lettera, tante volte che sono state molte, me | ne sono partito 
contento ma non satio. Il tutto per una mia ho significato a 
Mon|signore Reverendissimo di Strigonio cum modo ch’io non dubito 
Sua Signoria Reverendissima ne sarà restata e stupita | e satisfacta…” 

LeăpersoneămenzionateănelăbranoădevonoăessereăIppolitoăIăd’źsteă
come autore di una commedia rappresentata a Ferrara nella stagione 
delă ń5Ń8ă oă piùă probabilmenteă nelă ń5Ńř.ă Dellaă commediaă siă puòă
supporre che fosse di argomento classico (per la presenza dei ciclopi), 
mentreă ină questoă periodoă aă Żerraraă regnavaă giàă ună altroă stileĽă di 
argomenti quotidiani moderni: la Cassaria ed i Suppositi dell’Ariostoă
vengonoă rappresentatiă nellaă cittàă proprioă ină questiă anni.ă Siă faă
riferimento anche ad un pezzo di musica (un intermezzo?) con tanti 
voci e strumenti. A trasmettere la notizia ad Ercole Pio, governatore 
delă vescovadoă aă źgeră èă il Bagno da identificare col segretario del 
cardinaleĽăLodovicoădalăBagnoăcheă loăaccompagneràă inăUngheriaănelă
ń5ń7ăeă saràăunoădeiădestinatariădellaăSatira I di Lodovico Ariosto, il 
qualeăinveceărifiutòădiăpartire.ăInfineăèăcuriosoăvedereăcomeălaănotiziaă
di una rappresentazione teatrale a Ferrara fosse importante: la notizia 
viene subito trasmessa dal Pio a Monsignore Reverendissimo di 
StrigonioĽăcioèăTamásăBakócĽăperchéăèăsicuroăcheăsaràăcontentissimoă
di riceverla. 

Nel 1532, a carnevale si svolge a Buda, nella casa del capitano 
delă castelloĽă Simonă Athinaiă DeákĽă unaă farsaă rinascimentaleă diă tipoă
italianoĽădettaă„magnusăludus“ăinăcuiăilăgovernatoreăitalianoăLodovicoă
Gritti veniva canzonato proprio per le sue usanze italiane. Le persone 
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che hanno preso parte alla rappresentazione non potevano certo 
sospettareădiădoverăpagareăcaraăilăgiocoŚăunoădiăloroăèăstatoăimpiccatoăeă
un altro incarcerato per aver beffato Gritti.21 

2. INFLUSSI SPAGNOLI NEL BAROCCO 

Il periodo successivo al Concilioă diă Trentoă èă dettoă ancheă
Controriformaă edă unoă deiă teatriă principaliă diă questiămotiă spiritualiă èă
l’źuropaă CentraleĽă doveă duranteă laă dominazioneă turcaă èă prevalsaă laă
religione protestante, calvinista luterana e antitrinitaria, nella 
popolazione. Con un certoă ritardoă rispettoă all’Italiaă eă allaă parteă
occidentale del continente, libera dagli influssi ottomani, la Chiesa 
Cattolicaăintervieneăperăricatolicizzareăancheăiăpopoliădell’Impero.ăUnă
palcoscenico primario di tale lotta era la scuola. I due ordini religiosi 
che in questo erano diventati colonne portanti attraverso la creazione 
diă scuoleă eranoă iă gesuitiă eă gliă scolopiă cheĽă conă l’aiutoă dellaă corteă eă
dellaă nobiltàă cattolicaă ottenneroă nelă giroă diă mezzoă secoloă unaă reteă
imponente di scuole. 

Iă fondatoriĽăSant’Ignazio di Loyola e San Giuseppe Calasanzio 
provenivanoădallaăSpagnaă(ancheăseăilăprimoăeraădiănazionalitàăbascaăeă
l’altroă aragonese)ă eă portavanoă conă séă nell’esperienzaă religiosaă laă
grande stagione dei drammi del Siglo de Oro. Non a caso, uno dei 
metodi pedagogici rivoluzionari nei convitti e scuole popolari di 
questiă dueă ordiniă divenneă ilă „drammaă scolastico“Ľă unaă fiorituraă ină
ambito ecclesiale-scolasticoă dell’educazioneă attraversoă laă recitaă
teatrale (veramente erano stati anticipati in questo dai primi collegi 
protestanti del secolo XVI). Si calcola che nei circa due secoli di 
presenzaă diă scuoleă gesuiticheă nelă Regnoă d’Ungheriaă (ń56ń-1773) si 
creasseroăeăsiărappresentasseroăpiùădiă4.ŃŃŃăpezziăoccasionaliăteatraliĽă
con fini di educazione morale, religiosa e letteraria. Oltre ai gesuiti 
anche gli scolopi, i minoriti, i paolini ed i francescani applicavano 
nellaă propriaă „Ratioă Studiorum“ă iă principiă dell’educazioneă ală
movimentoĽă all’orazioneă nelă formaă dell’attivitàă teatrale.ă Daiă pezziă

                                                           
21  Székely, 1990: 19. 
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superstiti si percepisce ancheă ilă passaggioă cheă dall’educazioneă degliă
studenti man mano si evolve in divertimento cittadino. 

Secondo le forme esterne i pezzi potevano appartenere alle 
categorie di tragoedia, tragico-comedia o comoedia. Secondo il tipo 
dei conflitti rappresentati, i drammi potevano essere semplici dialoghi 
prosaiciĽă dialoghiă ritmatiĽă declamazioniă conă dueă oă piùă attoriĽă oppureă
avere la forma di exercitium, certamen, interludium, postludium, 
panegyris, epicedium. Per quanto riguardava il loro argomento, erano 
spettacoli liturgiciĽă attiă liturgiciĽă attiă diă misteriĽă miracoliĽă moralitàĽă
drammi biblico-storici, drammi tratti da dialoghi biblici o anche 
apologetici, ma potevano avere anche temi profani: opere classiche o 
storicheĽăperăgiungereăall’argomentoăsocialeăeăqualcheăvolta amoroso. 
Le prime attestazioni sono di ambito protestante: Bardejov (sin dal 
1553), ma dal 1630 in poi anche le scuole cattoliche (nella parte del 
paese non occupata dal turco, quindi soprattutto nella Slovacchia 
attuale) adoperano la cultura teatrale nell’educazioneă scolasticaĽă daă
Trencină aă TrnavaĽă daă Kezmarokă aă Sárospatak.ă Ancheă nellaă cittàă diă
PestĽă ilă primoă teatroă stabileă siă creaă conă l’aperturaă dellaă scuolaă degliă
scolopiĽă nelă ń7ń8.ă Ină quarantaquattroă cittàă delăRegnoă diăUngheriaă leă
scuole gesuitiche in base alla loro Ratio Studiorum hanno introdotto la 
vitaăteatraleĽăeăventiăsonoăleăcittàădoveăquest’influssoăarrivătramiteăgliă
scolopi.22 

3. INFLUSSI FRANCESI NEL SETTECENTO 

Ritornandoănell’ambitoălaicoĽăconvieneăsottolineareăl’importanzaă
della corte di Vienna e il suo influsso come modello di moda alle corti 
minori nobiliari in tutto il regno. Il teatro di corte raggiunge Vienna da 
Francia nel Settecento e la moda viene subito imitata dalle corti 
nobiliari. Il poeta cesareo Pietro Metastasio, scrittore di drammi e di 
sceneĽă ancoraă ină vitaă dell’autoreă arrivanoă nelleă terreă dell’attualeă
Slovacchia, Ungheria e Romania, a volte portate in scena da 
compagnie italiane itineranti. Essendo il marito della regina ed 
imperatriceăMariaăTeresaăd’AsburgoĽăpoiĽădiălinguaămadreăfranceseĽăèă
                                                           
22  SzékelyĽăńřřŃŚă2ń. 
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logicoă cheă accantoă all’italianoă ancheă ilă franceseă entraă traă leă cultureă
teatraliă cheă influenzanoă iă nascentiă teatriă nazionaliă dell’źuropaă
Centrale. Sappiamo che perfino la lingua francese poteva essere 
adoperataă allaă corteă ină teatro.ă Aă HolíčĽă la residenza estiva della 
famiglia imperiale i servi francesi di Francesco da Lotaringia nel 1746 
hannoă rappresentatoă ună pezzoă diă Molièreă eă conă questoă ebbeă inizioă
ancheă l’ondataădell’influssoăfranceseăsulă teatro.ăNeiă teatriădeiăpalazziă
deiă Pálffyă eă deiă żrassalkovichă aă Bratislavaă (Posonio)ă eă aă żödöllQĽă
degliă źsterházyă aă źszterházaă (ŻertQd)Ľă deiă Batthyányă aă Rohoncă
(Reichlitz)ăeădeiăKárolyiăaăNagykárolyă(Careni)ă(spessoăinăoccasioniădiă
visite dei sovrani) si organizzavano feste e spettacoli teatrali che 
avevano modelli francesi. 

CONCLUSIONE 

Ancheăseăsoloăconătreăbreviăimmaginiăunăpo‘ăarbitrarieĽăabbiamoă
cercato di mettere in luce come la vita teatrale del mondo neolatino 
cominciaă aă penetrareă l’źuropaă Centrale.ă Nonă siă trattaă soloă diă unaă
questione di autori rappresentatiĽă maă ancheă diă gustiĽă diă affinitàă
linguistiche, di intenzioni religiose che formano insieme un tessuto 
fitto di riferimenti e che influiscono fino ai nostri giorni i gusti 
preferenziali nel campo della musica e del teatro nelle nostre terre. 
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Jaroslav Seifert  

;i cEutarea sensului 

MARIUS MIHȚa 

Oradea/Bratislava 

JAROSLAV SEIFERT AND THE SEARCH FOR MEANING 
The 1984 Winner of the Nobel Prize in Literature has remained almost 
unknown in history. This happened because his popularization under 
Soviet influence was prohibited due to the fact that his conveyed 
messages jeopardized socialist regimes. After 1989, synchronization 
with the Occident became a priority, and therefore rehabilitating 
dissident writers was postponed again, even if they were 
internationally acclaimed. From poetry to memorialist prose, Jaroslav 
Seifert illustrated the model of a human captive in history, who can 
nonetheless escape from its sphere of influence. Jaroslav Seifert is the 
creator of a poetics in which civic and aesthetic pathos combine into a 
lyrical evasion of great sensibility.ă Theă beautyă ofă Seifert’să poetryă
stems from paradisiac visions born in a constantly modifying captivity 
between structural melancholia and faith in the indestructible 
character of being. 

KEYWORDS: Jaroslav Seifert, pathos, melancholy, soteriology, 
Central European literature, Central European communism 

CUVINTE CHEIE: Jaroslav Seifert, pathos, melancolie, soteriologie, 
literaturaăźuropeiăCentraleĽăcomunismăînăźuropaăCentral< 
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1. UN INDEZIRABIL DERUTANT 

Justificarea juriului Nobel spunea aproape totul despre Jaroslav 
Seifert: „pentru o poezie ce se distinge prin prospeМime Кi printr-o 
imaginaМie bogat< Кi depune m<rturie cu privire la independenМa 
spiritului Кi multilateralitatea omului”. De ce nu totul? Pentruă c<Ľă înă
octombrieă ńř86Ľă cândă prime群teă prestigiosulă premiuă literarĽă Jaroslav 
Seifert (1901-1986) seăg<seaăîntr-unăstatădinăfostaăCupol<ădeăŻier.ăDreptăeă
群iă c<Ľă laă 84ă deă aniĽă elă nuă p<reaĽă caă alt<dat<Ľă laă felă deă periculosă pentruă
regimulăcehoslovac.ăP<reaĽădoar.ăNuăcredăc<ămembriiă juriuluiăsuedezăs<ă
nuă fiă cunoscută amploareaă disiden郡eiă scriitorului.ă Dimpotriv<Ľă a群ă zice.ă
AltminteriĽă ceă însemnaă „independen郡aă spirituluiă 群iă multilateralitatea 
omului”ťăPentruăcititorulăromânĽădeăpild<Ľăceaădinăurm<ăsintagm<ăeămai 
cunoscut<Ľăpentruăc<ădeveniseăunăsloganăgolitădeătoateăsensurileăînătimpulă
comunismului.ăOmulăNouĽăcomunistĽăcareătrebuieăs<ăseădezvolteăabsurdă
laolalt<ă cuă societateaă înă toateă direc郡iileĽă „peă toateă planurile”Ľă înă acela群iă
timp.ăźvidentă c<ă primaă sintagm<Ľ referitoareă laă independen郡aă spirituluiĽă
conta.ă Îndeajunsă deă subversiv<Ľă câtă s<ă câ群tigeă repedeă simpatizan郡iă întreă
disiden郡iiă– atâ郡iaăcâ郡iăînc<ăerauă– înăfostaărepublic<ăsocialist<.ă 

Jaroslav Seifert nu avea, nici la 84 de ani, datele unui disident 
redusălaăt<cere.ăPutereaăluiădeăiradiaăeticăcona郡ionaliiĽăfor郡aăcuvinteloră
群iăcelebritateaăîlăpuneauăîntr-un prim-planănefastăpentruăautorit<郡i.ă 

Laăb<trâne郡eĽăcuăpremiulăNobelăaproapeĽăJaroslav Seifert era mai 
periculosă decâtă oricândă pentruă regim.ă Dreptă dovad<Ľă câ郡ivaă aniă maiă
târziuĽăpân<ă群iălaăînmormântareaăluiăSecuritateaăcehoslovac<ăaăf<cutătotă
posibilulă s<ă reduc<ă dină amploareaă uneiă posibileă manifesta郡iiă oriă
revolte.ă Dină fericireĽă oă reac郡ieă popular<ă totă s-aă petrecutĽă înc<ă avândă
sloganuriă libertateaă 群iă independen郡a.ăMoarteaă luiă Jaroslav Seifert era 
maiăpericuloas<ădecâtăvia郡aălui.ă 

Nuăeămaiăpu郡inăadev<ratăc<ăunăpremiatăNobelăprimeaăunăcecăînăalbă
群iăînăprivin郡aăimunit<郡iiĽă群iĽăpeădeăalt<ăparteĽăatr<geaăaten郡iaăîntregiiălumiă
asupraă unuiă spa郡iuă înă careă libertateaĽă caă pesteă totă înă statele-satelit ale 
fosteiă URSSĽă eraă mimat<.ă Înă treac<tă fieă spusĽă trebuieă remarcat<ă 群iă
consecven郡aăjuriuluiăsuedezăînăstabilireaăunuiăcâ群tig<torăcareĽăal<turiădeă
complexitatea 群iă valoareaă opereiă literareĽă puteaă s<ă iradiezeă semnaleă
pretutindeni: s-aă petrecutĽă acumă câ郡ivaă aniĽă ună faptă similarĽă odat<ă cuă
premiereaă SvetlaneiăAlexievich.ă 訓iă scriitoareaă n<scut<ă înăBielorusiaă – 
careă scrieă înă rus<ă – aă câ群tigată ună capitală deă simpatieă enormă odat<ă cuă



 MáRIUSàMIHEȚ 101 

 Jaroslav Seifert 

 ズｷàIB┌デ;ヴW;àsensului 

prozele ei non-fictiveăceăcriticauăamploareaăopresiuniiăRusieiăînăfosteleă
zoneădeăinfluen郡<.ăNumaiăc<Ľădac<ăscriitoareaăpremiat<ăînă2Ńń5ăputeaăs<ă
c<l<toreasc<ă oriundeĽă înă cazulă luiă Jaroslav SeifertĽă lucrurileă st<teauă
diferit.ăPoeziaăluiăîmplineaălibertateaămi群c<riiăînăloculuiăscriitorului.ă 

Strig<tulăexpresionistăseăcamuflaăîntr-oăpoezieăpeăcareăast<ziĽăcaă
alt<dat<Ľă oă recuper<mă dreptă oă poezie-manifestĽă careĽă dac<ă ară fiă
cunoscut<ă cumă ară meritaĽă ară puteaă fiă convertit<ă înă limbajulă oric<reiă
evad<riădinăcaptivit<郡ileătotalitareĽădeăoriceăfel.ă 

2. POETICA UNUI ACTIVIST NEOROMANTIC. 
EROISMUL CIVIC 

Trebuieănumaidecâtăs<ăidentific<măesteticaă群iăviziuneaăînăgenereă
ale lui JaroslavăSeifertăpornindădeălaădiscursulăs<uădeăacceptareĽătrimisă
juriului suedez. Din câteăseăpareĽăfiicaăluiăaăprimităpremiulăînănumeleă
tat<luiă – chiară 群iă a群aĽă gestulă eraă dificilă deă cuantificată într-un stat cu 
mediaăcontrolat<.ăDarăs<ăneăîntoarcemălaădiscursulăluiăJaroslavăSeifert.ă
CareăîncepeĽăpoateăsurprinz<torĽăcuăfaptulăc<ă郡araăluiăareăo deschidere 
tradi郡ional<ă pentruă poezieĽă chiară oă „nevoie”ă structural<ă fa郡<ă deă art<.ă
Compatrio郡iiă luiĽă neă asigur<ă scriitorulă premiatĽă auă abilitateaă de-a 
în郡elegeăpoeziaămaiămultădecâtăalteăna郡iuni.ăŻelulăde-aăgândiăpoeticăală
cehoslovacilor, spune Seifert, este rezultatul mai multor factori 
istoriciĽăsedimenta郡iăvremeădeă4ŃŃădeăani.ă Înd<r<tĽăcaăpesteătotă înăjurĽă
r<zboaieleă 群iă lipsaăuneiă independen郡eăstataleăauă frânatădezvoltareaăpeă
vertical<ăaăcrea郡ieiăartistice.ă 

Jaroslav Seifert este convinsădeă faptulă c<ăpoezia a participat la 
rena群tereaă spirituluiă na郡ionalĽă atingândă oă maxim<ă efervescen郡<ă laă
începutulăsecoluluiăXX.ăLaăfelăcaăînăcazulăRomânieiă群iăaăaltoră郡<riădină
źstĽă poeziaă cehoslovac<ă aveaă deă luptată cuă regimuriă adverseĽă cuă
ideologiiă deformatoareă 群iă cuă Cenzura. Cu toate acestea, poezia a 
ren<scutăîntotdeaunaĽărealizândăintimit<郡iăpierduteăîntreăoameni.ă 

Unicaă 群iă ceaă maiă frumoas<ă form<ă deă libertateă înă regimurileă
totalitareăr<mâneaălimbajulăpoetic.ă 

Seă vedeă bineă c<Ľă dincoloă deă istoricizareĽă Seifertă tr<deaz<ă ună
neoromantică înve群mântată înă avataruriă literareă moderniste.ă Nuă aă fostă
str<inĽă caăniciunămareăpoetădinăCentrulă 群iăźstulăźuropeiĽădeăcaracterulă



102 MáRIUSàMIHEȚ 

 Jaroslav Seifert 

 ズｷàIB┌デ;ヴW;àゲWﾐゲ┌ﾉ┌ｷ 

esopic al poeziei. De capacitatea ei de-aă marcaĽă fieă 群iă dină refugiulă
obligatoriuĽăcon群tiin郡e.ăPeăceaădinăurm<Ľăsubliniaz<ăpremiantulĽăpoe郡iiăauă
群lefuit-oăcuăcredin郡aăînăvalorizareaăeiăna郡ional<.ăAdmiteăc<ăpoeziaăaăfostă
nevoit<ăs<-群iăcreezeĽăînăsubteranĽălimbajeăspecificeĽădeăap<rareăîmpotrivaă
agresiuniloră ideologice.ă Deă aiciă încoloĽă scriitorulă concluzioneaz<ă f<r<ă
re郡inereŚăelăînsu群iăs-aăn<scutăpentruăaăfiăpoetă群iănimicăaltceva.ă 

Deă bun<ă seam<ă c<ă pentruă Jaroslav Seifert rolul mesianic al 
poezieiăr<mâneăoăultim<ăredut<ăaărezisten郡eiăumane.ă 

Nuălipsescădinădiscursulăs<uăniciă îndoielile.ăOricât<ăprofunzimeă
poateădereglaărealitateaăprinăintermediulăpoezieiĽăindiferentăcâteăemo郡iiă
treze群teĽăeaăseăîntoarceăînăceleădinăurm<ădinărealitateăînapoi.ăProcesulĽă
pentruă activi群tiĽă pareă neproductiv.ă Îns<ă Seifertă g<se群teă alteă supapeĽă
existen郡iale.ă ÎntreăacesteaĽăexpresiaăpoetic<.ăźaăpoateĽăprintr-oăra郡iuneă
aparteĽăs<ăsfidezeăoriceăimersiuneăideologic<.ă 

Pentruă poetulă cehoslovacĽă elementulă ra郡ională - caracterizat prin 
distan郡aăfa郡<ădeălucruriăprinăintermediulăunui echilibru mental – nu-群iă
poateăpermiteăs<ă ignoreăcunoa群tereaăutilitar<Ľăniciăciviliza郡iaăpractic<.ă
Deă departeĽă seă vedeă bineĽă Seifertă esteă maiă aproapeă deă moderni群tiiă
nedesp<r郡i郡iă deă concretă prină abstractulă mallarméan.ă Nicidecum.ă
R<d<cinaăcunoa群teriiăst<ăînăpoezieĽăastaăvreaăs<ăspun<ăSeifert.ă 

Cuă alteă cuvinteĽă procesulă poetică nuă poateă începeă altfelă decâtă
ontologicĽămaiăapoiămesajulăcre群teădinătulpiniăetice.ăDarăîntâiădeătoateĽă
trebuieă c<utateă formeă poeticeă noiĽă careă s<ă sus郡in<Ľă înă timpurileă
tehnologice totămaiăalerteĽăsolu郡iileăregândiriiăuneiăculturiăînăîntregulăei.ă 

Surprinz<torĽăîns<ĽăSeifertărespingeăgândireaăconceptual<ăpeăcareă
nuă oă consider<ă esen郡ial<ă înă art<ă 群iă literatur<.ă Pentruă elĽă poeziaă seă
g<se群teălaăextremeleăuneiăst<riădeăspirit.ăNumaiăa群aăun autorăpoateăs<ă
alimentezeă crea郡iaă uneiă interiorit<郡iă f<r<ă aă fiă distrasă deă exterioritate.ă
Paradoxulăî群iăareĽălaărându-iĽăsolu郡iiăînăafar<Śăcititoriiă群iăspectatoriiăvoră
luaă atitudineaă cuă eiĽă „prină ei”Ľă afectându-iĽă iară laă rândulă lorĽă eiă voră
r<spândiăesen郡aăuneiăîntregiăna郡iuni.ă 

3. REABILITAREA PATHOSULUI  

Utopiaăpoetic<ă群iăsocial<ăaleăluiăSeifertăsuntĽădinănouĽădeăextrac郡ieă
romantic<.ă Totă ceă spuneă elă înă crezulă dezv<luită esteă c<ă seă opuneă
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avangardismeloră 群iă oric<roră formeă radicaleă dină modernismulă literară 群iă
artistic.ăÎnăcondi郡iiăistoriceăvitregeĽărolulăpoetuluiăesteăs<ătrezeasc<Ľăpeăcâtă
posibilĽăcâtevaăcon群tiin郡eăceăvorăr<spândiăvirusulăpozitivăalăarteiăpoetice.ă 

Se teme de un singur lucru: de lipsa patosului. Ori de iminenta lui 
dispari郡ie.ă Doară c<ă poetulă cehoslovacă credeă c<ă numaiă prină pathosă oă
cultur<ăpoateăfiă„complet<Ľămatur<Ľă群iăcapabil<ăs<ăsufereă群iăs<ădezvolte”.ă
Poetulă nuă areă încotroă 群iă afi群eaz<ă energică st<riă dramaticeĽă cuă oă voin郡<ă
puternic<Ľămizândă totulă peă adev<ră 群iă dreptate.ă Poetulămodernă captivă înă
totalitarismă nuă poateă vedeaă altfelă rolulă poezieiă decâtă preluândă
prerogativeleăromanticilor.ăConsumându-leăînăst<riăaleăsuferin郡eiă群iăcreândă
eroismeă „f<r<ă ostenta郡ie”Ľă „t<cute”Ľă „civile”Śă unăeroism civic. Sintagma 
extras<ădinăviziuneaăluiăSeifertăfundamenteaz<ăîntreagaăluiăpoetic<.ă 

Maiă adaug<ă oă nuan郡<.ăEroismul pathosului nuă poateă fiă gândită
f<r<ăoăîn郡elegereăprofund<ăaăesen郡eiălucrurilor.ăCunoa群tereaăcritic<ăesteă
unulă dintreă obiectiveleă sensibilit<郡iiă poetice.ăManieraă deă prelucrareă aă
pathosuluiădubleaz<ălirismulĽăa群aăcumănumaiăsacrificiulăfaceăevident<ă
oriceăîncle群tare.ăPathosulătrebuieădisciplinatăprinăascez<Ľăpentruăcaămaiă
apoiă elă s<ănuăpoateă fiă învins.ăDeăaceeaĽăodat<ădes<vâr群itĽă elă imprim<ă
na郡iuniiărezisten郡aăelevat<ădeăcareăareănevoie. 

DeădeparteĽă literaturaăînseamn<ăpentruăSeifertăconceptă群iăcultăală
ra郡iuniiĽă lirismă 群iă pathosĽă dram<ă 群iă tragedie.ă źleă furnizeaz<ă materieă
spiritual<ă群iărezolv<ăproblemeleăsociet<郡ii.ă 

Seifertă seă justific<ă precumă ună antimodern.ă Dup<ă ceĽă înc<ă dină
secolul al XIX-leaĽă tragiculă esteă expulzată dină cultur<Ľă Seifertă seă
bazeaz<ă peă elĽă fiindă încredin郡ată c<ă întregulă 群ablonă socialĽă politică 群iă
moralăseăreg<sescăînăartaătragediei.ăDoarăeaăpoateătreziăcon群tiin郡eleĽăcaă
art<ĽăprintreăalteleĽăaăsolitudiniiĽăpoateăreabilitaăcapacitateaăindividuluiă
modernădeăaădiscerneăîntreăesen郡<ă群iăaparen郡<.ă 

Cumă群iăceăvaăfiărealitateaťăLirismulăjustific<ăsineleĽăiarăpathosulă- 
aflată întotdeaunaăcuăunăpasăînainteaănoastr<!ăaten郡ioneaz<ăpoetulă - nu 
poateăapreciaăunitateaădintreăsubiectă群iăobiect.ăC<ciăesteărezultatulăuneiă
tensiuniă dintreă źuă 群iă Realitate.ă Carevas<zic<Ľă realitateaă seă define群teă
prină conflictulă dintreă putereă 群iă ra郡iuneĽă dintreă politic<ă 群iă moral<.ă
„IluziaĽăspuneăSeifertĽăesteălaăfelădeăreal<ăpentruăimagina郡ieĽălaăfelăcumă
realitateaăpoateăfiăesteăpentruăimagina郡ie”.ă 

Armonizarea tensiunilor revine, din nou, unui eu patetic, 
neinteresat propriu-zisădeătensiuniă群iădiferen郡eĽădarăcareăseăvedeăpeăsineă
însu群iăînătoateăacestea.ăÎnămi群c<rileădeăfelulăacestaĽăeulăpoeticăinduceăoă
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stareădeăpl<cereădinamic<ĽăcumăarăziceăKantĽăceăpoart<ăcuăsineăformeleă
adev<ruluiĽălibert<郡iiă群iăpe celeăaleădemnit<郡iiăumane. 

4. MATERIA LIRISMULUI 

C<ăra郡iuneaĽădeălaăIluminismăîncoaceĽăaăinvadatăînăexcesăpoeziaĽă
nuămaiă eă ună secretă pentruă Seifert.ă Seă pronun郡<ă împotrivaă poezieiă ceă
excludeă lirismulĽă pentruă c<ă numaiă celă dină urm<ă areă capacitateaă
contopirii realit<郡iloră moderne.ă A群aă în郡elegeă elă problemaă oric<reiă
insatisfac郡iiăartistice.ăPoeziaătrebuieăs<ăfieămaiăagresiv<ăînărecuperareaă
pathosului.ăMateriaă liric<ă seă alimenteaz<ă dină st<riă deă senin<tateĽă dină
echilibrulălocuiriiălumiiĽădinăexperien郡eleăt<cerii.ă 

ExpresionistătemperatăînăteorieĽăneoromanticăînăatitudineĽăSeifertă
r<mâneăcelămaiăapropiatădeăunăHölderlin.ăLirismulăcre群teă 群iă capteaz<ă
resurseă vitalisteă înă poeziaă luiă Seifertă prină acaparareaă uneiă identit<郡iă
careă seă manifest<ă prină ampleă monologuri.ă źsteă modalitateaă ideal<ă
pentruă poetŚă pentruă c<ă pathosulă armonizeaz<ă contrariileĽă tensiunileĽă
suferin郡aă 群iă singur<tateaĽă într-oă stareă deă pl<cereă echilibrat<.ă Înă al郡iă
termeniĽăpoeziaăseăna群teădinămonologuriăliriceăcareăprezint<ăpacific<riă
echilibrate.ă Înă loculă scan<riiăderapajelorĽă aăpericoluluiă 群iădezn<dejdiiĽă
poeziaătrebuieăs<ăvorbeasc<ăomului.ă 

źvidentă c<Ľă celă pu郡ină înă acestă punctă nodalĽă cititorulă română faceă
leg<turileăcuăTudorăArgheziĽădup<ăceĽăîntr-oăanumit<ăfaz<ătradi郡ionalist<Ľă
recuperat<Ľă cite群teă ună Ionă Pillat activat de conjuncturi diferite. Starea 
liric<ăexcludeăoriceăachizi郡ieĽăspuneăSeifert.ăÎnăsensulăc<ăexperien郡aăliric<ă
areă ună con郡inută moralĽă pozi郡ionândă cititorulă înă angajamenteă noiă deă
judecat<ă 群iă sensibilitate.ă Nuă înă ultimulă rândĽă con群tiin郡aă liric<ă une群te 
ra郡iuneaă abstract<ă 群iă conceptulĽă paradoxalĽă cuă scopulă uneiă întoarceriă laă
în郡elepciune.ă Optimismulă poetuluiă esteă contagios.ă Modernulă tr<ie群teă
dinamicĽăcuăprivirileăspreăviitor.ăÎns<ĽălaăfelădeăbineĽăelăseăpoateăîntoarceă
spreă trecutĽă extr<gândă deă acoloă ceea ce spiritul agresiv al vremii i-a 
interzisŚă con群tiin郡aă c<ă poateă dominaă 群iă hot<rîă totulĽă recuperândă sensulă
naturiiĽă refuzândă spiritulă heideggeriană ală timpului.ă 訓iă a群aă maiă departe.ă
Pentruăcomentatoriiădeăast<ziĽăatitudiniăcaăacesteaăpotăap<reaăecologisteĽă
creând oăpoezieăaărezisten郡eiălaăviolen郡aăimplicit<ăaăprogresului.ă 

Contestatar<ăf<r<ăaăfiăviolent<ĽăpoeziaăluiăSeifertăesteăunămodelădeă
evaziuneă liric<ă 群iă rezisten郡<ă civic<.ă Înă totă ceă scrieăSeifertădescoperimă înă
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diverseăformeăsentimentulăc<ănoulătrebuieăc<utatăînătrecut.ăC<ănuătrebuieă
s<ăignor<mătrecutulă群iăistoriaănumaiăcuăagita郡iaăpentruăviitor.ăÎmbr<郡i群ândă
materialitateaĽăpierdemămoralitatea.ăDac<ăamăreduceăviziuneaăluiăSeifertă
laăunăsloganĽăa群aăarăsunaĽăf<r<ăîndoial<.ăRevolu郡iaămin郡iiătrebuieăînso郡it<ă
deăunaăaăsufletuluiĽăg<sindĽăprinălirismĽăpor郡ileăspreărecucerireaăteritoriiloră
pierduteădinănoiă群iădinăafaraănoastr<.ă 

ÎnăfondĽăSeifertăesteăunăpoetăalălumiiĽăcaăalt<dat<ăWhitmanĽăceăseă
bucur<ădeăadev<rulăspecificăalăuneiăaparenteăinutilit<郡iĽălaăfelăcumăs-ar 
entuziasmeaz<ă înă fa郡aă transcendentului.ă Pentruă astaĽă elă vreaă s<ă
regenerezeă con群tiin郡aă individual<Ľă s<ă dep<群easc<ă frontiereleă liriceă aleă
min郡iiă群iăpoezieiăîns<群i.ăProgresulărezultatăvaăfiăînc<rcatădeăunăstraniu 
darănecesarămisticism.ăValorizatăeficientĽăelădeschideăpân<ă群iăsensurileă
încremeniteăaleăîntregiiăculturi.ă 

Dincolo de toate, conchide Seifert, poezia este cel mai vechi 
creatoră群iăinterpretăalăviziunilorăparadisului.ă 

Iat<ĽădeciĽătriumfulăunuiămareăpoet scosălaăluminaălibert<郡iiădeăună
premiuŚă celă careĽă captivă înă întunericĽă g<se群teă înă poeziaă ună paradisă
posibil. Jaroslav Seifertăîlălumineaz<ăînăîntunericulătotalitarĽăorbindĽăînă
celeădinăurm<Ľăpeăscepticiă群iĽămaiăalesĽăpeăceiăneatin群iăpân<ăatunciădeă
for郡aălimbajului poetic.  

5. ÎNăC;UTAREAăSENSULUI 

Istoriaăliterar<ărecupereaz<ăînceputurileăluiăJaroslav Seifertăodat<ă
cuă afirmareaă grup<riiă „Devetsil”ă („Ruginare”).ă Ap<rut<ă înă ńř2ŃĽă
mi群careaăsugeraăresurec郡ia.ăOădat<Ľătrimitereaăvegetal<ăfixaăprim<varaă
caăunănouăînceputĽăînăcareăplanteleăcuănumeleăruginareăap<reauăprintreă
primele.ă Peă deă alt<ă parteĽă gruparea aveaă ambi郡iaă uneiă noiă genera郡iiă
postbelice.ă Întreă membriiă grup<riiă seă g<sescĽă al<turiă deă Jaroslav 
Seifert, Karel Teige, Vladislavă VančuraĽă Vítezslavă NezvalĽă JiUíă
WolkerĽă dară 群iĽă maiă cunoscută înă RomâniaĽă poeticianulă Romană
Jakobson.ăDinănefericireĽăinfluen郡aămarxist<ăseăsimteărepedeĽăiarăpân<ă
laă îmbr<郡i群areaă noiiă ideologiiă marxisteă nuămaiă eă mult.ă Teigeă rescrieă
manifestulăluiăMaiakovskiăpentruăpubliculăcehoslovac.ăÎnăacestăclimatĽă
oarecumă tensionatĽă debuteaz<ă Seifert.ă Primulă s<uă volumĽă OraКul în 
lacrimi (1921)ă st<ă subă semnulă unuiă neoromantismă funciar.ă Poetulă
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respingeă ora群ulă 群iă faunaă luiă uman<Ľă denun郡<ă dezumanizareaă 群iă
decaden郡aă spiritual<.ă ÎnăOraКul blestematĽă loculă apareănuăaltfelă decâtă
ună infernă înc<ă indecisĽănecronicizatĽădarăaproapeădeăderiv<.ăOra群ulă înă
sine este o Sodoma-żomoraăreactualizat<Ľăc<reiaăpoetulănu-iăd<ănicioă
群ans<.ă Totu群iĽă joculă simbolică ală poetuluiă concluzioneaz<ă cuă dou<ă
sufelteăpureăcareăsalveaz<ăsauăamân<ăsfâr群itul.ăInocen郡aăîndr<gosti郡ilorĽă
orbiă laărealitateă群iăcaptiviă înă joculăsenzorialăsunt cei doi oameni care, 
prinăiubireĽăatragăcuăsineărena群tereaăcosmic<Ś 

„Ora群ulăfabricilorĽăalăcomer郡ului, al boxului crunt,  
ora群ulăs-a pasionat evident 
deăgeneraliĽăingineriĽădeăversuriăsuficienteăsie群iĽ 
paharulăr<bd<riiăDomnuluiăl-aăumplutăcuăp<cate 
群i Dumnezeu s-aăsup<ratś 
de-oăsut<ădeăoriăaăamenin郡atăc<ăvaăsloboziăasupraălui 
ploaiaădeăpucioas<ă群iăfoculă– 群iămereuăl-a iertat, 
amintind-群iăc<ăaăpromisămaiăînainte 
s<ănu-lăpiard<ădac<ăsuntăînăelădou<ăsufleteănevinovateĽ 
greuăîiăeăDomnuluiăs<ăfieăm<rinimos. 
Treceaăoăperecheădeăîndr<gosti郡iĽăp<ducelulăînfloreaĽ 
înv<luindu-iăpeătineriăînăaromatulăs<uădens.”ă 

Îns<ăoricât<ădeziluzieăarăinvestiăînăsimbolismulăora群uluiămodernĽă
poetulăg<se群teă întotdeaunaă resurseăpentruă aăp<straă intact<ăPraga.ăMaiă
multădecâtăunăora群Ľ câtăun continent poeticĽăa群ăziceĽăpentruăSeifert.ăÎnă
poemul Versuri dintr-o tapiМerie vecheĽăelăexult<Ś 

„Praga! 
cine te-aăv<zutăm<carăoădat< 
î郡iăvaăauziănumele 
totdeaunaăcântândăînăinimaălui. 
eaăîns<群iăunăcântecăpromisătimpului 
群iănoiăoăador<m. 
L<sa郡i-o, deciĽăs<ăcânte!” 

ŻiecareăindiciuĽăoricâtădeăbanalĽăalăPrag<iĽăareă rezonan郡eăpoetice.ă
訓oapteleă Munteluiă AlbĽă dară maiă alesă sentimentulă c<ă nuă poateă min郡iă
vorbindă despreă frumuse郡ileă eiĽă poateă doară pu郡inĽă adaug<.ă Ludiculă
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detensioneaz<ăaparentaăreveren郡<ăabsolut<.ăÎns<ăSeifertăr<mâneăunălucidă
înă fa郡aă frumuse郡iiĽă oricâtă credită i-ară oferi.ăDeă altfelĽă pân<ă laă ună punctĽă
poeziaă praghez<Ľă s<-iă zicemĽă aă luiă Seifertă seă arat<ă maiă degrab<ă caă oă
geografieă cultural<ă 群iă senzorial<ă înă acela群iă timp.ă Careă leă cuprindeă peă
toate.ăÎn Vederi din Charles BridgeĽădeăpild<.ăDe群iătitlulăfaceătrimitereălaă
ună imnă ală devo郡iuniiă închinată Żecioareiă Mariaă dină vremurileă
ContrareformeiĽă Seifertă însceneaz<ă oă plimbareă prină locurileă sacreă
intermediatĽăcaălaăromanticiĽădeăconspira郡iiămeteorologiceŚă 

„Ploaiaă seă opriseă deă mult<ă vreme”Ľă a群aă debuteaz<ă începutulă
uneiă aventuriă indiscrete.ă Poetulă prive群teă destinulă caă ună cumulă deă
factoriă imprevizibili.ă Cumă ajungeă 群iă înă capelaă dină Moraviaă
ad<postindu-seădeăploaie.ăDup<ăună timpĽăPragaă iăseădeschideăînăfa郡aă
ochilorăcuăcatedraleă impun<toareĽădarămaiăalesă înă fa郡aăsentimenteloră
cople群itoare.ăPentruăc<Ś 

„Deăfiecareădat<ăcândăamurgulăcade 
pesteăferestreleăPrag<i 
cuăsteleăînăbeznaătranslucid< 
îiăascultăvoceaăstr<veche 
群i aud poezie. 
Ż<r<ăaceast<ăvoceăa群ăfiăt<cut 
ca o pas<re 
chemat<ădeăKiwi”. 

Indiferentă deă perioadaă deă crea郡ieĽă poeziaă luiă Seifertă împarteă
tr<ireaă întreă misteră 群iă t<cereĽă caă laă Luciană BlagaĽă îns<ă oă faceă cuă
temerileăunuiăRilke.ăPragaăesteăoăfiin郡<ăvieĽăunăorganismăceăcre群teădină
vechimeă într-unăźuăgataă s<ăabsoarb<ă tainiceămesajeĽă încâtăeleănuăpotă
ajungeă laă suprafa郡aă prezentuluiă altfelă decâtă poezieă pur<.ă Înă toateĽă
ipostaziereaăpoetuluiăcareăadmir<ăora群ul-fiin郡<ărealizeaz<ăîntreătrecută群iă
prezentulăcontemplativĽădeătrans<Ľămisterioaseăleg<turi.ăCareănuăpotăfiă
m<rturisiteăaltfelădecâtăprinăpoeie. 

Romantismulădeă începută ală poetuluiă seăobserv<ă群iămaiăbineă înă
Numai iubirea (ńř23).ă Plachetaă denun郡<ă prină chiară titlulă eiă – cu 
rezonan郡eĽă evidentĽă celebreĽă 群iă pentruă cititorulă românĽă peă filier<ă
p<unescian<ă– ubicuitatea iubirii.ăSentimentulănuătr<ie群teăîns<ăoăvia郡<ă
intim<Ľă niciă nuă str<luce群teă înă haineă sauă fiin郡eă glorioaseĽă pentruă c<ă
Seifertăgânde群teăiubireaănumaiăînăvecin<tateaărevolu郡iei.ă 



108 MáRIUSàMIHEȚ 

 Jaroslav Seifert 

 ズｷàIB┌デ;ヴW;àゲWﾐゲ┌ﾉ┌ｷ 

„Steagulăiubiriiăîlăvoiăpurtaăpân<ălaăsfâr群it 
Prinăaniiărevolu郡iilor...” 

Cu alte cuvinteĽă dac<ă începutulă noiiă lumiă seă observ<ă laă nivelulă
vegetalĽălumeaăseăsalveaz<ăprinăsentimentĽăiubireaădevenindăideologieĽă
unicaăînăvremuriădeărestri群teĽăcaă群iădeăsperan郡<ădup<ăr<zboi.ă 

Influen郡aă avangardismuluiă seă reg<se群teă totă maiă pregnantă înă
programul esteticăalăgrup<riiăliterare.ăIarăSeifertănuăfaceăexcep郡ie.ăPeă
undele TSF (1925), C<l<torie de nunt< 群iăPrivighetoarea cânt< r<u 
(ńř26)ă expliciteaz<ă influen郡aă amintit<.ă Repudiateă voră fiĽă rândă peă
rândĽă elementeleă uneiă tradi郡iiă careă nuă maiă înseamn<ă mareă lucruă
pentruă ceiă trecu郡iă deă r<zboiă 群iă prină noileă ideologiiă alimentateă peă
întregulă continent.ă Poeziaă luiă Seifertă insereaz<ă noileă arte 
(cinematografia, noul teatru, circul profesionist etc.). Cum bine 
observ<ăźmilă IordacheĽăLaolalt<ă stauăacumă ideileă formalismuluiă rusă
(viaă Jakobson)ă 群iă viziunileă luiăApollinaire.ăCertă esteă c<ăSeifertă esteă
maiă preocupată deă limbajă maiă multă caă oricând.ă Caut<ă analogii, iar 
coresponden郡eleă simboliceă dauă oă nou<ă dimensiuneă aă viziuniiă saleă
poetice.ă Uneleă poemeă aducă cuă celeă semnateă deă poe郡iiă genera郡ieiă
pierduteă dină România.ă Cumă suntĽă deă pild<Ľă acesteă versuriă
premonitoriiŚă „Mor郡iă suntădu群maniiĽănuăexist<măniciăeuĽăniciă tu/ă to郡iă
suntemă cadavreĽă 郡ineă minte”.ă Avertismentulă 郡ineă deă senza郡iaă
universal<ă deă dezumanizareĽă deă pierdereă aă inocen郡eiă 群iĽămaiă alesĽă aă
uneiădirec郡iiăumaniste.ăHaosulă群iăincertitudineaăr<mânămodeleăsigureă
deă radiografieăaă societ<郡iiĽădeăcareăSeifertănu se poate desprinde. El 
militeaz<ăpentruăcertitudineaăorient<riiĽăvreaăs<ăasisteălaăoăconfigurareă
aă viitoruluiĽă oricâtă deă apocaliptic<.ă „źuă îmiă punămascaă deă gaze/ă laă
carnavalulă mor郡ii”Ľă afirm<ă poetulĽă pentruă c<ă nebuniiă dimprejură auă
uitată s<-群iă puneă m<群tile.ă Nimică nuă dilueaz<ă senza郡iaă deă anxietateă
social<Ľălaăcareăparticip<ădeopotriv<ăcaăactoră群iăobservator.ă 

6. PROZAăMEMORIALISTIC;.ăM;訓TILEăPOETULUIă
訓I ANECDOTICA AMINTIRILOR 

Laăvremeaă scrieriiămemoriilorĽă Seifertă seă bucur<ă deă notorietateă
înăCehoslovacia.ăDeăaceea, scriitorul nici nu-群iăiaăm<suriădeăprecau郡ieă
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auctorial<Śă 群tieă c<ă oriceă vaă scrieĽă cititorulă s<uă ideală vaă a群ezaă înă
contextulă potrivit.ă Deă pild<Ľă uneleă amintiriă seă ducă cuă multă înd<r<tĽă
chiară群iăcuă群aizeciădeăaniăînăurm<.ăS<ăîn郡elegemĽădeciĽăc<ăSeifertănu este 
interesată deă autenticitateťă C<ă prelucreaz<ă genulă biografică deă dragulă
unuiă efectă esteticťă Seă preaă poate.ăDincoloă deă toateĽă îns<Ľă elă caut<ă înă
Toate frumuseМile lumii aceleăamintiriăesen郡ialeăceăpotăr<zbateăînăafaraă
intimit<郡ii.ăÎntregulăvolumăesteătraversatădeăoănostalgieădinamic<.ăC<ciă
„mor郡iiă tacă 群iă tacă cuă oă t<cereă înver群unat<”.ă Deă laă aceast<ă sentin郡<ă
poetic<Ľă scriitorulă porne群teă aventuraă rememor<rii.ă Moarteaă esteă maiă
aproapeădecâtăvia郡aĽăiarăvia郡aăredat<ăaiciăpareătotămaiăîndep<rtat<.ăA群aă
se deruleaz<ătoateăipostazeleăamintirii.ă 

Maiă întâiĽă memoriaă îndep<rtat<ă re郡ineă copil<riaă senzorial<.ă Cuă
miresmeleă 群iă joculă lorĽă încadrateădeămemoriaăvizual<ă 群iă ceaă afectiv<.ă
Undeăsunte郡iăb<ie郡iĽăseăîntreab<ăb<trânulăcareăalt<dat<ămergeaăaproapeă
zilnic la patinoarul clubuluiă sportivă S.K.ă dină Cehia.ă Seifertă caut<ă înă
permanen郡<ăs<ăcâ群tigeănuădoarăimagina郡iaăcititoruluiĽădară群iăîncredereaă
lui.ăNuăseăsfie群teĽădeăaceeaĽăs<ăm<rturiseasc<ădep<rtareaădeăreligieădină
aniiăgimnazialiĽăînăcareădoarăliteraturaăesteăsinguraăreligie cuăadev<rată
profitabil<.ăMiculă ateuă tr<ie群teă paradoxurileă necredin郡eiĽă oscilândă cuă
întreă credin郡aă ardoriiă 群iă scepticism.ă Cuă adev<rată despreă pietateă seă
pronun郡<ănumaiăînăleg<tur<ăcuăcopil<riaăîns<群i.ă 

ToateăvârsteleăauăunăreperăstabilăpentruăJaroslavăSeifert: iubirea. 
Chiară群iăautoironiaăseătope群teăînăoceanulăeiĽăc<ciănuăaltfelătrebuieăs<ăfieă
via郡aăunuiăpoetăcareĽălaăsenectuteĽăprive群teăprintr-un ochean viu pe cel 
careă aă fostă pân<ă atunci.ă Dară peăm<sur<ă ceă atingeă vremurileă recenteĽă
sentimentulăseăestompeaz<. Neo-romanticulădeăalt<dat<Ľănet<m<duitădeă
avangardismă 群iă deziluzionată deă ideologiiĽă constat<ă cuă am<r<ciuneă oă
realitateădezam<gitoareŚ 

„Ast<ziăsitua郡iaăeăcuătotulăalta.ăDragosteaănuămaiăeădeămultăatâtă
deă sfielnic<ă 群iă înfrico群<toare.ă źă maiă pu郡ină 群ov<ielnic< 群iă maiă
ner<bd<toare.ă Cuă aceast<ă povesteă n-avem ce-iă faceĽă trebuieă s<ă neă
împ<c<m.ăM-a群ănec<jiădac<ăcinevaăs-arăgândiăm<carăc<ăa群ăvreaăs<ăfiuă
l<ud<torulăvremurilorătrecuteśăcuătoateăacesteaĽăarătrebuiăs<ăspunăc<ăpeă
vremeaă noastr<Ľă dragosteaă eraă totu群iă ună pică maiă frumoas<ă decâtă
frumosul”.ă 

Amintirileălegateădeăliteratur<ăcuprindă群iăfaunaăliterar<.ăSeifertă
esteă ună portretistă discretĽă careă nuă duceă pân<ă laă cap<tă gândulĽă niciă
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sentimenteleă fa郡<ă deă oameniiă cunoscu郡iă de-a lungul vremii. Unii 
indiviziă r<mână fotografia郡iă înămemorieă fieă 群iă pentruă oă anumeăvorb<ă
deăduh.ăCumăseăîntâmpl<ăînăcazulătraduc<toruluiăînăceh<ăaăluiăValeryĽă
poetulăPavlivec.ăCelădinăurm<ăareăoăproblem<Śănuă群tieăcumăs<ătraduc<ă
scenaăcuăoăfemeieădespuiat<ă群iăalegeă„ispitaămi群c<rii”ĽălaăcareăSeifertă
exclam<Śă „Perfect!ă Câtă eă deă frumoas<ă cehaă noastr<!ă 訓iă plin<ă deă
gra郡ie”.ă 

A群adarĽădeălaăfrumuse郡eaăvremurilorădeăalt<dat<ă- cândădragosteaă
eraă cuă cevaămaiă frumoas<ă decâtă frumosulĽă dară nuă departeă deă elă prină
inocen郡<ă -Ľă laă frumuse郡eaă limbiiĽă amintirileă dizolv<ă alte asemenea 
sceneăaparte.ăMemorialistulăpoetă ascundeă înănostalgiaă copil<rieă chiară
chipulăfrumuse郡iiĽăc<utândăînăinocen郡aădeăalt<dat<Ľăpân<ă群iăînăceaănaiv<Ľă
dină simpleă scrisoriĽă cevaă careă seă poateă s<-iă fiă sc<pată laă vremeaă
respectiv<.ă 

Unăaltă tipă deă frumuse郡eă esteă 群iă ceaă aă femeii.ăUneiă tinereă poeteă
aspirant<ă laă recunoa群tereĽănetalentat<Ľădarădeăoăfrumuse郡eăr<v<群itoareĽă
îiă propuneă s<ă laseăpoeziaădeocamdat<ă 群iă s<ă seă îndr<gosteasc<Ľăpentruă
c<-iăvaătrece.ăRecunosc<toareĽăeaăseăîntoarceăcu... treiăc<r郡iăvechi.ăPân<ă
aici anecdotica memorialistic< func郡ionaă înă dozeă scurteă deă
memorialistic<ă legat<ă deă sentimentulă frumuse郡iiă uneiă vie郡iă
îndestul<toare.ă Numaiă c<ă finalulă acesteiă sceneă duceă spreă altceva.ă
Seifertălas<ălaăsuprafa郡<ătemaăfrumuse郡iiăuneiătinereăpoeteăcareănuă群tieă
ce-iă dragosteaă 群iă celeă treiă c<r郡iă dină finală deschidă îns<ă dimensiuneaă
subversiv<ăaărelat<rii.ăNaratorulăspuneăc<ăfataăleăprimiseădeălaăbunicaă
ei, care le ascunsese de-aă lungulă timpuluiă în...ă cutiileă deă zah<r.ă
Conservarea culturii ce esteăamuzant<ădac<ăoăl<s<mălaăvedereĽăvireaz<Ľă
cumăspuneamĽăînăsubsidiarĽăspreăoă群opârl<.ăUnăcifruĽăunămesajăascuns.ă
Nuă群tiuăcâtăaă în郡elesăCenzuraăcehoslovac<ă laăvremeaăapari郡ieiĽădarăcuă
siguran郡<ă auă l<sată aspectulă s<ă planezeă cumvaă inocentă deasupraă
mesajuluiă adev<rat.ă Înă sprijinulă acesteiă afirma郡iiă vineă 群iă unaă dintreă
medita郡iileădespreăpoezieŚ 

„CredĽă dară 群iămaiă sinceră spună 群iă îmiă imagineză doară c<ă ceeaă ceă
numimănoiăînălimbajăcurentăpoezieăeăunicaămareătain<ădinăcareăpoetulă
群iĽăce-iădreptĽăfiecareăînăparteădezv<luieĽămaiăpu郡inăsauămaiămultĽăcevaă
ne群tiutădeăal郡ii.ăPeăurm<ădepuneăcondeiulăpeămas<ăsauă închideă cuăună
郡<c<nităma群inaădeăscrisĽăseăconcentreaz<Ľăcadeăpeăgânduriă群iăspreăsear<ă
î群iăd<ăduhul.ăCaĽădeăpild<ĽăNezval”. 
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Viziuneaă asupraă timpuluiă seă oglinde群teĽă caă deă fiecareă dat<Ľă înă
scris.ăLaolalt<ăcuămisterulăvie郡ii.ăCâtăprive群teăprezentulĽădou<ăop郡iuniă
seă potă identificaă laă Seifert.ă Primaă conecteaz<ă prezentulă laă moarte.ă
Memorialistulăeădeăp<rereăc<ăcelămaiăs<n<tosăarăfiăs<ăcredemădinănouăînă
infernĽă„pentruăc<ăp<str<mămor郡iiăînănoi”.ăIarăeviden郡aăseăderuleaz<ănuă
atâtă înă tinere郡eaă frumoas<ă deă alt<dat<Ľă dară 群iă înă lucruriĽă pentruă uniiĽă
banaleĽăcumăarăfiălegatulăc<r郡iloră群iăalteămeseriiărare.ăÎnăacestăsensĽăelĽă
poetulĽă afi群eaz<ă reveren郡eă laă vedereă fa郡<ă deă ultimiiă creatoriă deă c<r郡iă
frumoaseĽă meserieă peă atâtă deă tainic<Ľă peă câtă deă rar<.ă Peă caleă deă
dispari郡ie.ă Înă ală doileaă rândĽă Seifertă abandoneaz<ă prezentuluiă putereaă
de-aăcredeă înă frumuse郡eaă imaginat<ă înă trecutĽă înăceaămaiămelancolic<ă
fraz<ăaăc<r郡iiŚ 

„lumeaăcareăseăn<puste群teăacumăcuăatâtaăs<lb<ticieăspreăviitorulă
ei minor – Dumnezeuă 群tieă ceă felă – începeădeă laăoăvremeă s<ănuămaiă
aib<ă niciă aceaă clip<ă deă r<gazĽă deă voieă bun<ă 群iă lini群teă binef<c<toareĽă
lipsit<ă deă grijiĽă s<ă seă a群ezeă înă fa郡aă uneiă c<r郡iă buneĽă îmbr<cateă într-o 
leg<tur<ă frumoas<ă 群iă s<ă seă bucureă cuă voluptateădeă toateă frumuse郡ileă
ei”. 

ÎnătoateĽăJaroslavăSeifertăesteăunăcaptivăalămelancolieiăfrumuse郡iiĽă
unăinadaptatăasumatălaăcrizeleăunuiăsecolăînăcare-aăcopil<rităf<r<ăs<ăseă
plictiseasc<ă oă clip<.ă Dină tinere郡eaă revolu郡ionar<Ľă cuă simpatiiă
improbabileĽălaămaturitateaădisident<ă群iĽăînăfineĽălaăoăsenectuteăînăcareă
esteă nevoită s<ă aleag<ă cuvinteleă cuă grijaă sistemului.ă Żrumuse郡eaă
r<mâneĽă laăfelăcaăpentruămul郡iăal郡iăprizonieriăaiă totalitarismelorĽăunicaă
form<ădeălibertate.ăIarăpoeziaĽăsupremaăsoteriologie.ăÎnămesajeleălumiiă
luiĽă Seifertă decoperteaz<ă sensulă poezieiă prină sensulă vie郡iiă posibile.ă
Chiară群iăînăceaămaiăbanal<ăanecdotic<Ľăelăpoateărealizaăgeografiaăunuiă
r<gazăvindec<tor.ăŻormat<ădinămiciăparadisuriăartificialeĽăvia郡aăpoetului 
群iă aă poezieiă respir<ă – vreaă s<ă cread<ă – înă beatitudineaă uneiă clipeă
tainiceĽădinăcareăformulaătrecutuluiă群iăotravaăviitoruluiăseăpotăsorbiăcaă
unicaăform<ădeătotalitate.ă 
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Quatro perceções de Almada Negreiros 

KAROLINA VÁLOVÁ 

(Praga) 

FOUR PERCEPTIONS OF ALMADA NEGREIROS 
In 2017 the Portuguese-speaking world celebrated the centennial of 
the magazine Portugal Futurista. One of the main characters of the 
wave of Portuguese avant-garde artists was Almada Negreiros, who 
wasă knownă asă “aă totală artist”Śă heă wasă aă painterĽă draftsmanĽă dancerĽă
novelist, poet, and playwright. This artist occupied a central position 
in the first generation of modernists. He performed ambiguous artistic 
works during the Salazar regime, and his legacy was systematically 
refused several years after the Carnation Revolution. Today the 
Calouste Gulbenkian Museum displays an apolitical anthological 
exhibition of paintings by Almada Negreiros, thus rehabilitating him 
as a great Portuguese artist. This study intends to show that there are 
fourădifferentăperceptionsăofăAlmadaăNegreiros’săoeuvreĽăwhichăwereă
both celebrated and rejected by the public. 

KEYWORDS: painting, avant-garde, the Salazar regime, the 
Carnation Revolution 

PALAVRAS-CHAVE: pintura, avant-garde, o regime de 
SalazarĽăaăRevoluçãoădosăCravos 

 
 
Almada Negreiros (1893-ńř7Ń)ă foiă umaă personagemă artísticaă

portuguesaădeădestaqueănoăséculoăXX.ăApesarădeăserăautodidataă(nãoă
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frequentouă nenhumaă escolaă deă ensinoă artístico)Ľă tornou-se um autor 
multidisciplinar.ăŻezăartesăplásticasĽănomeadamenteădesenhoăeăpinturaĽă
escreveu prosa, poesia e ensaios, foi dramaturgo e bailarino. Durante a 
suaă vidaă foiă celebradoă eă rejeitadoă peloă público. A obra de Almada 
Negreiros converte-seă doă “ódioă órfico”ă àă “ideiaă deă pátria”ă (LIMAĽă
2ŃŃŃ).ă Almadaă Negreirosă ocupouă umaă posiçãoă centrală naă primeiraă
geraçãoădeămodernistasăeăalgunsătextosăpublicadosănestaăépocaăderam-
lhe a fama de rebelde. Quase vinte anos depois fez arte engajada 
durante o regime salazarista. A sua obra foi discutida, as vezes 
recusadaăeăconsideradaăcontroversaădepoisădaăRevoluçãoădosăCravos.ă
Atualmenteăestáăumăpoucoăreabilitadoăporăumaăanáliseăapolíticaădaăsuaă
obra. Seguindo a sua trajetóriaă biográficaĽă esteă artigoă queră mostrară
quatroăperceçõesăouăquatroăfasesădaăperceçãoădeăsuaăobraĽăaăpartirădeă
quatroăgrandesăexposiçõesăligadasăaoăseuănomeĽăduasănoăinícioădaăsuaă
carreiraăeăduasăpóstumas.ăSãoăelasŚ 

IăźxposiçãoădosăHumoristasăPortugueses (1912) 
źxposiçãoă deă Amadeoă deă Sousa-Cardoso na Liga Naval de 
Lisboa (1917) 
Projecto Almada no Centro de Arte Moderna em Lisboa (1984) 
JoséădeăAlmadaăNegreirosĽăumaăManeiraădeăSerăModernoă(2Ńń7) 

1. IăEXPOSIÇÃOăDOSăHUMORISTAS 
PORTUGUESES (1912) 

źstamosănaăprimeiraăfaseăartísticaădeăAlmadaăNegreiros.ăÉăumaă
fase cheia de entusiasmo. Em 1911, Almada faz uma breve passagem 
pelo Liceu de Coimbra. Redige e ilustra de forma integral o jornal 
manuscrito A ParódiaĽă queă reproduză aă copiógrafoă numă edifícioă
escolar. No jornal, publica os primeiros desenhos e caricaturas. A 
partir de 1912 colabora com o jornal portuense A Bomba. O seu maior 
sucessoă éă exporă naă Iă źxposiçãoă dosă Humoristasă Portugueses.ă źstasă
exposiçõesă eramă realizadasă deă certoă modoă comoă contraponto aos 
salõesămaisă conservadoresă daă SociedadeăNacională deăBelasăArtesĽă eă
tentavamă dară visibilidadeă aă umă grandeă númeroă deă nomesĽă dosă maisă
antigos e tradicionais aos jovens em busca de novas vias, diferentes 
dos valores passadistas dominantes. 
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NaăprimeiraădécadaădoăséculoăXXăemăPortugalăaindaăseămantémă
aătradiçãoăliteráriaăeăhumorísticaăoitocentista.ăNumăprocessoălentoĽăasă
źxposiçõesă dosă Humoristasă Portuguesesă foramă consideradasă asă
primeirasă manifestaçõesĽă aindaă queă tímidasĽă deă umă desejoă deă
modernização.ăSãoă realizadasă alternadamenteă emăLisboaă eă noăPorto.ă
Seguiu-seăumăconjuntoămaisăouămenosăheterogéneoădeăexposiçõesĽădeă
Humoristas e/ou Modernistas, de onde se destacaram os criadores 
históricaă ouă artisticamenteă maisă importantes.ă Reunindoă váriosă
trabalhosă deă serõesă deă arteă modernistasĽă oă programaă eraă
complementadoă poră músicaă eă conferências.ă źmboraă todasă estasă
mostrasă tivessemă comoă traçoă comumăoă desejoă deă aberturaă aă valoresă
maisă contemporâneosĽă aă suaă realizaçãoă nãoă obedeciaă aă nenhumă
programa definido. Entre outros participantes deve mencionar-se 
tambémăJoséăPachekoĽăumădosăfuturosă“homensădaăOrpheu”. 

Almada Negreiros torna-se uma personagem conhecida no 
ambienteă artístico.ă Jáă nasă décadasă deă ńŃă eă 2Ńă Almadaă aceitavaă
encomendasădeăváriasăempresasăcomerciais lisboetas: dois anos antes 
do aparecimento da revista Orpheu, decoraria, por exemplo, a 
Alfaiataria Cunha, em Lisboa, com quatro grandes quadros (1913). 

Almadaă estabeleceă contactoă comă Márioă deă Sá-Carneiro e 
ŻernandoăPessoaăeăcolaboraănosădoisănúmerosăda Orpheu.ăżraçasăaoă
grupoăàăvoltaădaărevistaăOrpheu (aăchamadaăżeraçãoădeăOrpheu), que 
conta mais ou menos dez pessoas, adquire muitos conhecimentos 
sobreă asă vanguardasă europeias.ă Noă primeiroă númeroă daă Orpheu 
apareceă oă poemaă muitoă satíricoă O Manifesto Anti-Dantas e por 
extensoĽăpublicadoăemăńřń5Ľăporăocasiãoădaăestreiaădaăpeçaădeă teatroă
Sóror Mariana AlcoforadoĽădeăJúlioăDantas.ăComeçaăaăfascinaçãoădeă
Almada pelo Futurismo. 

2. EXPOSIÇÃOăDEăAMADEOăDE SOUSA-CARDOSO 
NA LIGA NAVAL DE LISBOA (1917)  

Uma das fases curtas, mas extremamente produtivas, da vida de 
Almadaăfoiăaă faseăfuturista.ăComăosăseusăprincípiosă ligadosăàă revistaă
OrpheuĽă estaă faseă continuouădoisă anosă depoisĽă noă anoădeă ńřń7.ă Joséă
Carlosă Pereiraă afirmaĽă bastanteă ironicamenteĽă queă “sejaă comoă forĽă oă
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futurismoă chegaraă tardeă aă Portugală eă umaă veză maisă emă traduçãoă
francesaĽăporăintermédioădosăpoetasăeăartistasăqueăvieramăaăcolaborară
noă movimentoă deă Orpheu.”ă (PźRźIRAĽă 2ŃŃ7)ă Segundoă eleă oă
movimento futurista em Portugal durou apenas oito meses: o intervalo 
curtoăentreăaăConferênciaăŻuturistaădeăapresentaçãoĽănaătardeădeăń4ădeă
abrilădeăńřń7Ľăeăaăapreensãoăpelaăpolíciaădoăúnicoănúmeroădaărevistaă
Portugal Futurista, em novembro do mesmo ano. Durante os 
preparativos da revista, Fernando Pessoa estava extremamente abalado 
comă aă morteă deă Márioă deă Sá-Carneiro.ă źntãoĽă Almadaă Negreirosă
tornou-seă aă figuraă principală doă futurismoă português.ă źleă mesmoă
preparou a segunda parte da revista. Nela publicou Os Saltimbancos e 
algunsăensaiosăsobreăpintura.ăÉătambémănecessárioămencionar o papel 
doăsemanárioăO Heraldo, dirigido pelo pintor Lyster Franco, na cidade 
deă Żaro.ă Aă página-suplemento inserida no jornal foi dedicada ao 
Futurismo, e nela Almada publicou o texto Litoral, dedicado a 
Amadeo de Sousa-Cardoso. 

Comă aă participaçãoă deă Santa-Rita Pintor, Almada constituiu o 
ComitéăŻuturistaăPortuguês.ăźĽă sobretudoĽăorganizouăaăźxposiçãoădeă
Amadeo de Sousa-Cardoso na Liga Naval de Lisboa (1917). O folheto 
K4 O quadrado azulĽădaăresponsabilidadeăeăautoriaădeăAlmadaĽăpoderáă
ser considerado o únicoăexemplarădaăliteraturaăfuturistaăpublicadaăemă
Portugal. 

3. PROJECTO ALMADA NO CENTRO DE ARTE 
MODERNA EM LISBOA (1984) 

No ano de 1984 o Centro de Arte Moderna celebrava o seu 
primeiroăaniversário.ăNestaăocasiãoăfoiăinauguradaăumaăexposiçãoădeăeă
sobre Almada Negreiros. Inserido no chamado Projecto Almada, teve 
lugarăoăespetáculoăDeseja-se Mulher, uma montagem especial da sua 
peçaă homónimaĽă queĽă segundoă osă curadoresĽă “temă fermentoă deă
novidadeĽă temă impressaă eă marcaă daă modernidade”.ă (BIżOTTźă
VIEIRA, 2012) Foi a primeira grande homenagem a Almada (que 
havia falecido em 1970) depois do 25 de Abril. Na épocaă pós-
revolucionáriaĽă aă parteă daă suaă obraă foraă umă poucoă rejeitadaă noă
ambienteă artísticoă comoă arteă demasiadamenteă ligadaă aoă regimeă
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salazaristaăouăcontroversaănoămínimo.ăMasăexistiamăosăoutrosăolharesă
também.ăOă seuăManifestoăAnti-Dantas era visto como de desacordo 
comăoăconservadorismoădessaăépoca.ăMesmoăantesădoă25ădeăAbrilĽănoă
inícioă daă Primaveraă MarcelistaĽă aă suaă entrevistaă aoă programaă
televisivo chamado Zip-Zip em 1969 foi tida como um marco na 
abertura do regime.  

Para o Centro de Arte Moderna foi uma oportunidade de 
proclamară umaă novaă interpretaçãoă daă obraă deă Almadaă NegreirosĽă
concentradaănoăfuturoăeărecusandoăolharădeăvoltaăparaăoăpassado.ăNãoă
seă pretendiamă apagară asă injustiçasă passadasĽămasă jáă nãoă seă desejavaă
insistiră nelas.ă Ressaltavaă umaă influênciaă dosă deză anosă apósă aă
Revoluçãoă dosă CravosĽă pertoă daă adesãoă deă Portugală àsă estruturasă
europeiasă daă Comunidadeă źconómicaă źuropeia.ă Destaă formaĽă
proclamava-seă“Nenhumaăarteăéăsóăpolítica”Ľăcomoăseăfosseăreabertaăaă
antigaă polémicaă entreă Neorrealistasă eă Presencistas sobre os aspetos 
engajados de que resultaria o processo criativo. 

O Projecto Almada foi o primeiro projeto verdadeiramente 
grandeă doă Centroă deă Arteă ModernaĽă ligadoă àă Żundaçãoă Calousteă
Gulbenkian. Escolheu-seă Almadaă poră váriasă razões.ă Umaă delasă foi 
certamenteăaăsuaăúltimaăobraăartísticaĽăchamadaăComeçar, ter sido feita 
paraăaăŻundaçãoăżulbenkian.ăPorăoutroă ladoĽă tratava-se de um grande 
artistaă portuguêsă queĽă maisă queă outrosĽă haviaă mudadoă paraă sempreă oă
aspetoă doă espaçoă públicoĽă alémă deă seră homemă deă talentos 
multifacetadosĽăqueăpropiciavamăaărealizaçãoădeămanifestaçõesăculturaisă
pluridisciplinaresă(BIżOTTźăVIźIRAĽă2ŃŃŃ).ăAăsuaăobraătemătambémă
umăpesoăparticularănoăCentroădeăArteăModernaĽăjáăqueăseăsituaălogoănaă
entrada da sua galeria. Finalmente, levou-se em conta que Almada tinha 
sido sempre um homem do futuro, do risco, do inconformismo e que a 
suaăobraăestáăsempreăabertaăaănovasăinterpretações.ă 

Oă projetoă doă Centroă eraă fomentară discussõesă sobreă problemasă
culturais, ser um local de encontro de artistas (incluindo, teoricamente, 
osăartistasă jáăfalecidos)ăeĽăsegundoăaătradiçãoăvanguardistaĽăabrir-se a 
inovaçõesăeă expressõesă artísticasăexperimentais.ăSegundoăoăartigoădeă
Bigotte Vieira Almada, portantoĽă aă própriaă exposiçãoă lutouă contraă
certos preconceitos noă ambienteă artístico.ă Oă Centroă permitiu-seă nãoă
adotarăconceitosărígidosădeănacionalismoăestérilăeănãoăterăpreconceitosă
quantoă aă génerosă artísticosĽă enquantoă formasă deă expressãoă
consideradas mais ou menos nobres. 
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Tratou-se de um tipo de paz entre o passado e o futuro e pagar 
umaădívidaăaăumăAlmadaănegligenciado. 

4. JOSÉăDEăALMADAăNEGREIROS, UMA MANEIRA 
DE SER MODERNO (2017) 

Aă exposiçãoă antológica José de Almada Negreiros, uma 
Maneira de Ser Moderno foi inaugurada em fevereiro de 2017 por 
ocasiãoă deă centenárioă doă capítuloă futuristaă naă históriaă culturală
portuguesa.ă Umă dosă objetivosă desteă atoă foiă tambémă abriră novosă
debates e cravar um novo olhar sobre as obras visuais produzidas 
entreăńř38ăeăńř6řăporăumăartistaăqueă“colaborou”ăcomăsalazarismo. 

No ano de 1969, enquanto preparava o painel Começar, que 
decoraăoă átrioădaăŻundaçãoăCalousteăżulbenkianĽăAlmadaăNegreirosă
observouă queă háă doisă tiposă deă obrasŚă asă queă seă pretendeă queă sejamă
obrasădeătodosăeăasăqueăsãoăencomendasăparaăficarănaăparede.ăNenhumă
outro artista portuguêsă doă séculoă XXă teveă maisă encomendasă queă
Almada.ăAsăsuasăincursõesănaăarteăpúblicaĽăasăsuasărepresentaçõesădeă
umăcertoăquotidianoăportuguêsĽăencontram-se espalhadas, entre muitas 
outrasĽă sobă aă formaă deămuraisĽă vitraisă eă tapeçarias.ă źxcluindoă aă arteă
nas ruas, Almada desenhou, por exemplo, quatro capas de revistas e 
cartazesă publicitáriosă paraă umă dosă filmesămaisă popularesă doă cinemaă
portuguêsădosăanosă3Ńă(Canção de Lisboa). A partir de meados dessa 
décadaăaceitouă tambémăencomendasăparaă selosăoficiaisăeăcartazes de 
propagandaăpolítica.ă 

Umădosăgrandesădesejosădoăautorăfoiăprocurarăumăequilíbrioăfeliză
entreăaăencomendaăeăaăobra.ăźsseăequilíbrioăencontraăoăseuăpontoămaisă
elevado nos frescos daăżareăMarítimaădaăRochaădoăCondeădeăÓbidosă
(1948).  

Nestas encomendas, comoă emă muitasă outrasĽă aă temáticaă
escolhidaă refleteă oă espaçoă públicoă queă oă artistaă foiă convidadoă aă
decorar.ăAssimĽănaă igrejaăaparecemăimagensăreligiosasśănasăgaresĽăháă
trêsăconjuntosădeăpainéisăqueăretratamăcenasăribeirinhasătípicas.ăNumaă
delas, na Gare Marítimaă daăRochaă doăCondeă deăÓbidosĽă deparamosă
comăaăjáăfamosaă“narrativa”ădaăpartidaădosăemigrantes.ăÉăevidenteăqueă
oă conteúdoă destesă trabalhosă eraă condicionadoă poră imperativosă
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concretos.ăźmăcadaă casoă oă espectadoră daă obraă éă convidadoă aă adotară
umaă posiçãoă ativaĽă complexaă eă engajadaă peranteă aă matériaă
representada. 

 
* * * 
 
Enquanto estes elementos reafirmam a postura moderna e cos-

mopolitaă queă caracterizavaă oă temperamentoă artísticoă almadianoă daă
décadaă deă ńř2ŃĽă outrosăpormenoresă destasă janelasă revelamăumaăper-
spetivaă baseadaă numaă aproximaçãoă maisă coletivaă eă culturalmenteă
específicaădoăcasoănacionalăportuguês.ăNumaă janelaĽă sobă aă figuraădeă
StellaăMarisĽăoăartistaăincluiăumaăâncoraĽăumaăproaăagudaĽăumăremoăeă
as redes de um pequeno barco de pesca tipicamente portuguêsĽăligandoă
umăsímboloăcristãoătradicionalăàsăatividadesămarítimasădoăpaís.ăAăesteă
barco associa-se a imagem de uma nau com as velas revelando a Cruz 
de Cristo. (SAPEGA, 2000) Segundo Ellen W. Sapega, no artigo 
Almada na cidade: Encomenda ou obra?, o tamanho das caravelas 
surge numaăespécieădeăsonhoăeădáăaă impressãoădeăqueăasăviagensădeă
descobrimentoĽă emboraă pertencendoăaăumăpassadoăhistóricoădistanteĽă
aindaăestãoădisponíveisănumăpresenteămitologicamenteăconcebido.ăOsă
símbolosădoăpresenteĽănaăformaădeăumăbarco de pesca, pouco ou nada 
têmă aă veră comă oă espaçoă sacroă noă quală seă situam.ă Aă obraă serveă aoă
mesmo tempo como umaă alusãoă extraordináriaă aoă contextoă nacională
noă quală estaă igrejaă foiă fundadaĽă jáă queă longoă daă décadaă deă ńř3Ńă aă
propaganda do Estado Novo deu cadaă vezămaisă ênfaseă àă épocaă dosă
Descobrimentos. 
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Algunas huellas hispánicas  

en los fondos de la Biblioteca de los 

Príncipes Czartoryski en Cracovia.  

Introducción al tema 

ANNA RZEPKA 

(Cracovia) 

SOME HISPANIC TRACES IN THE FUNDS OF THE PRINCES 
CZARTORYSKI LIBRARY IN CRACOW. INTRODUCTION 
TO THE TOPIC 
The purpose of this article is to provide a succinct presentation of 
some references to Spain through selected manuscripts and old prints 
from the Princes Czartoryski Library Collection in Cracow. In 
addition, we outline briefly the collecting activity of the Czartoryski 
family, especially in the case of Adam Kazimierz Czartoryski (1734-
1823), his wife Izabela (1746-ń835)ă andă theiră grandsonăWładysławă
(1828-1894). We also mention the most important facts from the 
Princes Czartoryski Museum and Library history and some aspects of 
the historical and cultural relations between Poland and Spain in the 
nineteenth century. 

KEYWORDS: Hispano-Polish relations, 19th century, manuscripts, 
antique prints, The Princes Czartoryski Library  

PALABRAS CLAVE: relaciones hispano-polacas, siglo XIX, 
manuscritos, impresos antiguos, Biblioteca de losă Príncipesă
Czartoryski 
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źlăpresenteătrabajoăaludeăalătemaădeălaărecepciónădeălaăculturaădeă
źspañaăenăPoloniaĽăqueăseăpretendeătrazarărefiriéndoseăaălosăfondosădeă
laăBibliotecaădeălosăPríncipesăCzartoryskiĽăcuyaăsedeăseăencuentraăenă
Cracovia. El nombre de dichaă instituciónă conmemoraă aă susă
fundadoresĽă laă familiaă aristocráticaă CzartoryskiĽă queă desempeñóă ună
significativoă papelă enă laă vidaă políticaă yă culturală deă PoloniaĽă enă
particulară enă elă sigloă XIX.ă Seă trataă deă unaă deă lasă másă antiguasă
bibliotecas nacionales polacasĽăcuyaăhistoriaăseăremontaăaălosăañosă7Ńă
del Setecientos1.ă źnă lasă décadasă posterioresĽă graciasă aă losă esfuerzosĽă
inspiradosăenăunaăgranăpasiónăcoleccionistaăyăbibliofílicaĽădelăpríncipeă
AdánăCasimiroăCzartoryskiă (ń734-1823), los fondos de la biblioteca 
crecieronă gradualmenteĽă aă loă cuală contribuyeronă tambiénă algunosă
representantesă deă lasă siguientesă generacionesă deă laă familia.ăAdemásĽă
juntoă aă suă esposoă Adánă CasimiroĽă laă princesaă Isabelă Czartoryskiă
(1746-ń835)ă desarrollóă suă aficiónă aă coleccionară diversosă objetos de 
arteĽăantigüedadesăyărecuerdos.ăSuăprofundoăinterésăeăintensaăactividadă
en este campo constituyeron la base para la emergencia de la idea 
museológicaă enă Polonia2. Los mencionados dos ramos del 
coleccionismo de los Czartoryski fueron unidos por elănietoădeăAdánă
Casimiro e Isabel, Ladislao (1828-ń8ř4)ĽăquienĽăenăń876Ľăinauguróăenă
Cracoviaă ună complejoă museísticoĽă bibliotecarioă yă archivísticoă
destinadoăalăusoăpúblicoĽăenăelăcualădepositóălasăcoleccionesăreunidasă
por la familia. El actual Museo y la Bibliotecaă deă losă Príncipesă
Czartoryski ocupan un lugar especial en el panorama cultural de 
Polonia, lo que se debe, por un lado, a la enorme riqueza y 
singularidad de las piezas que abarcan sus colecciones, y por otro, a la 
importanciaă deă estaă instituciónĽ considerada como pionera en la 
museologíaăpolaca.          

La compleja historia de dicha biblioteca ofrece diferentes temas, 
aspectos y enfoques para analizar. Respecto al presente estudio, se 

                                                           
1  źlămásăantiguoăcatálogoădeălaăbibliotecaădelăpríncipeăAdánăCasimiroăCzartoryskiă
fueă elaboradoă enă ń77Ń.ă Veră enŚă LźNKIźWICZOWAĽă Jolantaă (2ŃŃŃa)Śă “Mariaă
Antonina i Izabela Czartoryska.ă Paraleleă historyczne”.ă Rocznik Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie. XLV: 101.   

2  VéaseăWAŁźKĽăJanusză(2Ńń5)Śă“ZbioryăCzartoryskichăaănarodzinyăideiămuzeumă
wăPolsce”ĽăenŚăJanuszăWałekă(coord.)ŚăOtwieram Vwi>tyniC PamiCci. Zbiory Czar-
toryskich a narodziny idei muzeum w Polsce.ăŁódaĽăMuzeumăPałacăHerbstaŚă56-
70.  
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pretenderáăecharăunaăojeadaăaăsusăfondosăaălaăluzădeăunaăserie de datos 
eă informacionesă deă carácterĽă sobreă todoĽă histórico-cultural. Se 
intentaráăentrelazarăunosăhilosătemáticosădispersosĽărelativosăalăpasadoă
de la biblioteca y a la actividad de la familia Czartoryski, evocando, a 
la vez, ciertos aspectos de las relaciones hispano-polacas en el siglo 
XIX. Nuestro objetivo principal consiste en indicar algunas huellas 
hispánicasĽă enă formaă manuscritaă eă impresaĽă enă losă fondosă deă laă
bibliotecaĽăgraciasăaă lasăcualesăestaăpodríaăserăvistaăcomoăunăespacioă
del encuentro de lo españolăyădeăloăpolacoăenălaămencionadaăcenturia.   

Cabe advertir que el tema, apenas esbozado en el presente texto, 
sigueă exploradoă enă elă marcoă deă unaă investigaciónă másă ampliaĽă queă
todavíaă noă estáă acabada.ă Deă ahíă queă esteă estudioă noă constituyaă unaă
elaboraciónădefinitivaĽă escritaă conă laă intenciónădeă informară sobreă losă
resultadosăfinalesădelăproyectoăenăcuestiónĽăsinoăunaăintroducciónăaăună
estudioă másă profundoĽă queă seráă publicadoă ală terminară dichaă
investigación.ă 

Un importante incentivo para iniciar el proyecto lo 
constituyeron los anteriores trabajos de algunos estudiosos polacos en 
torno a la historia y las colecciones de la biblioteca cracoviana, 
publicados en su lengua materna, lo que limita notablemente su 
divulgaciónăentreăcientíficosăhispanoparlantes. AdemásĽăseătrataădeălosă
textosăelaboradosĽăenălaămayoríaădeălosăcasosĽăporălosăespecialistasăenă
áreasăalejadasădelăcampoădeălaăfilologíaăhispana.ăAăcontinuaciónĽănosă
referiremos, pues, a algunas de aquellas investigaciones realizadas 
como iniciativas aisladasĽă peroă muyă fructíferasă yă noă pocasă vecesă
pioneras, con el fin de enlazarlas, intentando arrojar una nueva luz 
sobreăsusăresultadosăyădifundirlasăenăelăámbitoădeălaăhispanística.              

1. UN BREVE TRASFONDO HISTÓRICO  

Aunqueă esténă documentadosă aă partir de la Edad Media, los 
vínculosăhistóricosă yă culturalesă entreăźspañaă yăPoloniaă aă loă largoădeă
losă siglosă noă fueronă regularesŚă enă unosă períodosămásă dinámicosĽă enă
otrosĽămásăbienăepisódicosăoăpuntuales.ăHuboĽăevidentementeĽăalgunasă
épocasădeămásăintensidadĽ debidoăaăunasăcircunstanciasăhistóricasămásă
favorablesă paraă losă contactosă entreă ambosă países.ă Seă puedeă apuntarĽă 
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aătítuloădeăejemploĽăalăsigloăXVIĽăduranteăelăcualălosăemisariosădeălosă
reyesăpolacosădesarrollaronăunaăcrecienteăactividadădiplomáticaăenă laă
corteăespañola3.ăźntreălasămásăvaliosasăaportacionesăqueĽăgraciasăaălaă
estanciaă enă Madridă eă interésă poră loă peninsulară deă estasă figurasĽă
enriquecieronălaăesferaăculturalăenăPoloniaăcabeădestacarălaăcolecciónă
deă impresosă antiguosă hispánicosă reunidaă poră Piotr Dunin Wolski 
(1531-ń5řŃ).ăźsteădiplomáticoăalăservicioădelăreyăpolacoăSegismundoă
II Augusto (1520-ń572)ăestuvoăenăźspañaădesdeăń56ńăhastaăń573.ăAlă
parecerĽă fueă duranteă aquelă períodoă cuandoă surgióă suă grană aficiónă ală
libroă ibéricoĽă queă leă permitióă aă Wolskiă acumular aproximadamente 
3ńŃă impresosă españolesă renacentistas.ă Lasă investigacionesă realizadasă
enă tornoă aă dichaă colecciónĽă depositadaă actualmenteă enă laă Bibliotecaă
Universitariaă Jaguelónicaă deă CracoviaĽă hană demostradoă elă
incuestionableă valoră histórico-culturală yă bibliológicoă deă esteă
conjunto4.  

Sină embargoĽă comoă afirmaă Piotră SawickiĽă “losă episodiosă másă
sustanciosos de nuestro progresivo acercamiento a las realidades 
ibéricasăseăsitúanĽăsin lugarăaădudasĽăenăelăsigloăXIXŚămásăricoăqueălosă
anteriores en contactosă deă diversaă índoleĽă desdeă losă políticosă oă
militaresă hastaă losă artísticosă yă literariosĽă pasandoă poră losă simplesă
viajesĽă excursionesă oă verdaderasă expedicionesĽă lasă famosasă correríasă
románticasă poră laă źspañaă pintorescaă yă monumental”ă (SAWICKIĽă
2003: 63). Diversos testimonios escritos (libros, relatos, reportajes, 
cartasĽă ensayosĽă etc.)ă deă losă polacosă quienesĽă estandoă enă źspañaĽă
pretendieronă descubriră yă describiră suă facetaă exóticaă yă orientalĽă deă
acuerdoă conă lasă tendenciasă divulgadasă enă laă épocaĽă sonă abundantes. 
źstosătextosăfueronăunaăvaliosaăyăexpresivaăfuenteăqueăcontribuyóăaălaă
cristalizaciónădeălasăimágenesăyălosăconocimientosăacercaădelăpaísătană

                                                           
3  Paraă obtenerămásă informacionesă acercaă deă dichaă actividadă enă losă siglosăXVIă yă
XVIIăconsúlteseăSKOWRONĽăRyszardă (ńřř7)ăDyplomaci polscy w Hiszpanii w 
XVI i XVII wieku .ăKrakówĽăUniversitas.     

4  źxisteăunăcatálogoădeăestaăcolecciónăelaboradoăporăOBRBBSKIĽăAndrzejă(ńřřř)ă
Volsciana. Katalog renesansowego ksiCgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, bisku-
pa płockiego.ăKrakówĽăKsiCgarniaăAkademicka.ă 
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alejadoă deă PoloniaĽă deă suă naciónĽă historiaĽă culturaă yă deă suă vidaă
cotidiana, tanto en tiempo de paz, como de guerra5.  

Efectivamente, en el caso polaco, en el acercamiento a lo 
españolă enă dichaă centuriaă influyeronă noă sóloă lasă inspiracionesă
culturalesă yă laă sensibilidadă románticaĽă sinoă tambiénă lasă complejasă
circunstanciasă históricasĽă relativasă aă losă conflictosă armadosă en la 
Penínsulaă Ibéricaăyăaă lasăaspiracionesăaă laă independenciaădeăPoloniaĽă
enăaquelăperíodoăinexistenteăenăelămapaădeăźuropaĽătrasălasăparticionesă
de su territorio entre las potestades vecinas, Rusia, Austria y Prusia. 
Fue en aquel contexto que los soldados polacos participaron en las 
campañasă napoleónicasĽă inclusoă enă elă espacioă peninsularĽă comoă
aliadosă deă Żrancia.ă AdemásĽă algunosă militaresă deă Poloniaă tomaronă
parte en las guerras carlistas. Entre los combatientes hubo bastantes 
figuras que dejaron por escrito sus memorias o comentarios, en los 
que reflejaron sus vivencias en los campos de batalla y fuera de ellos.      

Las fracasadas sublevaciones nacionales en 1831 y 1864 contra el 
opresor ruso forzaron a muchos polacos a emigrar para escapar de las 
represalias y pretender luchar o apoyar el proyecto independentista de 
su patria desde el extranjero. No pocas veces los emigrantes polacos 
coincidieronă conă losă españolesă enă laă capitală deă ŻranciaĽă dondeă estosă
segundosă tambiénă buscaronă refugioă aă causaă deă la fluctuanteă situaciónă
políticaă enă suă país.ă Aquellosă encuentrosă dieronă frutosă enă formaă delă
mútuoă interésă queă seă manifestóĽă entreă otrosĽă enă laă esferaă literaria.ă
Algunosă textosă escritosă poră losă másă destacadosă autoresă románticosă
polacos que estuvieron en el extranjeroĽăcomoăJuliuszăSłowackiă(ń8Ńř-
1849), Adam Mickiewicz (1798-ń855)Ľă Zygmuntă KrasiMskiă (ń8ń2-
1859) o Cyprian Kamil Norwid (1821-1883), aluden a ciertos motivos 
temáticosĽă figurasă históricasă uă obrasă literariasă españoles6. Al mismo 
tiempo, tanto entre los intelectuales exiliados, como entre los que no 
habíană abandonadoă lasă tierrasă polacasĽă surgieronă variasă iniciativasă deă
traducciónă oă estudioă críticoă delă teatroĽă deă laă narrativaă yă laă poesiaă
hispánicos.ăźstasăfueronăloăsuficientementeănumerosasăparaăqueăhoy en 
                                                           
5  VéaseăSAWICKIĽăPiotră(ńřř6)ăHiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie 

wCdrówki Polaków w latach 1838-1930.ăWrocławĽăWydawnictwoăUniwersytetuă
WrocławskiegoŚă6.ă 

6  UnaăvisiónăsintéticaădeăesteătemaălaăofreceăMAKOWIźCKAĽăżabrielaă(ńř84)ăPo 
drogach polsko-hiszpaMskich. Kraków/WrocławĽăWydawnictwo Literackie: 220-
243.  
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díaă podamosă considerară elă sigloă XIXă comoă “unaă épocaă enă queă seă
produce un cambio significativo en el conocimiento de la literatura 
españolaăenăPolonia”ă(SABIKĽăńřř8Śă35). 

PorăotroăladoĽăademásădeălasăaproximacionesăhispano-polacas en 
ParísĽă algunosă ecos deă losă acontecimientosă políticosă yă deă lasă luchasă
polacasă poră laă libertadă llegaronă tambiénă ală espacioă ibéricoĽă loă queă
muestranălaăprensaăyălaăliteraturaăespañolasădelăsigloăXIXĽăenălasăqueă
elă“temaăpolaco”ătuvoăbastanteăresonanciaĽădandoăorigenăaănumerosos 
comentariosĽătantoăpositivosĽăcomoăcríticos7.   

2. “ELăPASADOăPARAăELăFUTURO” 

źlă arribaă esbozadoă trasfondoă históricoă puedeă facilitarĽă asíă loă
creemosĽă laă comprensiónă deă losă objetivosă conă losă cualesă laă princesaă
Isabelă Czartoryskiă yă suă esposoă Adánă Casimiroă desarrollaron su 
actividadă culturalĽă cuyoă focoă loă constituíaă elă coleccionismoă deă
diversos objetos de arte, libros y otros documentos de gran valor 
histórico.ăAdemásĽăpermiteăencuadrarăyăcontextualizarăalgunasăhuellasă
hispánicasăpresentesăenălasăcoleccionesăcreadas por ellos, en particular 
enălaădeălaăbibliotecaĽăaălaăluzădeălaăhistoriaădeăestaăinstituciónĽăqueăenă
el siglo XIX estuvo inseparablemente ligada a los grandes factores 
políticosă yĽă poră otroă ladoĽă aă lasă corrientesă artísticasĽă estéticasă yă
coleccionistas de aquel tiempo.  

A Isabel Czartoryski se le debe la idea de crear el primer museo 
nacionalăpolacoăenălaăresidenciaădeălaăfamiliaăenăPuławy8.ăAllíăfueronă
construidos dos edificios, los llamados Templo de la Sibila, abierto en 
ń8ŃńĽăyălaăCasaăżóticaĽă inauguradaăunosăañosămásătarde.ăDeăacuerdoă
conă elă conceptoă museísticoă deă laă aristócrataĽă enă elă primeroă deă losă
pabellones se acumularon diversas piezas que recordaban a las 
importantesăfigurasĽăacontecimientosăyăsímbolosădelăpasadoănacionalĽă
mientras que en el segundoă laă princesaă depositóă unaă colecciónă deă

                                                           
7  Íbid.Ľăpágs.ă248-268.   
8  Sobreălaăimportanciaădeăestaăinstituciónăenăelăcontextoădeălaămuseologíaăeuropeaă
véaseăROTTźRMUDĽăAndrzejă(2ŃŃń)ă“Jubileuszămuzealnictwaăpolskiego”.ăMu-
zealnictwo. 43: 8-9.  
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objetosăvaliososĽă antigüedadesăyădelăarteămundialĽă entreă losăcualesăelă
másăcélebreĽăaunăenălaăactualidadĽăesăelăcuadroădeăLeonardoădaăVinciă
La dama del armiño.ăAmbosăcamposătemáticosădeălasăcoleccionesĽăelă
local y el internacional, se entrelazaban en el proyecto de Isabel 
Czartoryski.ă źsteă pretendíaĽă anteă todoĽă salvară laă memoriaă yă losă
recuerdosă deă laă historiaă yă culturaă deă suă paísă enă elă contextoă deă laă
recienteă pérdidaă deă laă independenciaă poră PoloniaĽă trasă laă tercera 
particiónădeăsuă territorioăenăń7ř5Ľă reuniendoăyăguardándolosăparaă lasă
futuras generaciones de la patria libertada, de acuerdo con la 
inscripciónăcolocadaăenăelăfrontónădelăTemploădeălaăSibilaŚă“źlăPasadoă
paraăelăŻuturo”.ăSegúnălasăintencionesădeălaăfundadora, lo expuesto en 
esteă edificioă deberíaă mostrară laă riquezaă yă laă longevidadă deă lasă
tradiciones polacas, transmitiendo un mensaje positivo, ya que una 
naciónă conscienteă deă suă grană pasadoă yă orgullosaă deă susă monarcasĽă
héroesĽăescritoresĽăartistasăyăcientíficos, que se destacaron a lo largo de 
suă gloriosaă historiaĽă noă podíaă dejară deă existir.ă Poră otroă ladoĽă Isabelă
Czartoryskiă intentóă dară unaă proyecciónă másă vastaă aă laă historiaă yă
culturaă nacionalesĽă acentuandoă susă vínculosă conă loă europeoă paraă
confirmară suă carácteră universalĽă loă queă expresóă aă travésă deă laă
exposiciónăresguardadaăenălaăCasaăżótica9.   

La princesa Czartoryskiă noă sóloă reuníaă lasă piezasă enă susă
coleccionesĽă sinoă tambiénă escribíaă ensayosă yă notasă sobreă algunasă deă
ellasĽă escogiendoă aquellasă queă aludíană a las grandes figuras de la 
historiaăyălaăpolíticaĽălaăculturaăyălaăliteraturaĽăinclusoălasălegendarias.ă
źnăefectoĽăsurgióăunăamplioămanuscritoĽăcompuestoădeătresăvolúmenesă
e ilustrado, que abarca una serie de textos en los que la autora informa 
acerca de la proveniencia de cada pieza descrita, su autenticidad, 
confirmada o no, y de los nombres de los donadores, intentando, a la 
vez, interpretar su significado, sin olvidar los aspectos sentimentales y 
emocionales10.ăLaăobraĽăelaboradaăsucesivamenteăduranteămás de una 

                                                           
9  El Templo de la SibilaăyălaăCasaăżóticaăenăPuławyĽăsuăconceptoăyălasăexposicio-
nesădeăambosăpabellonesălosădescribeăbYżULSKIĽăZdzisławăjun.ă(ńřř8)ă“CzCWćă
IŚăPuławy”ĽăenŚăZdzisławăbygulskiăjun.ĽăźlcbietaăM.ăHycyă(red.)ăMuzeum Czarto-
ryskich. Historia i zbiory.ăKrakówĽăMuzeum Narodowe: 20-80. 

10  Unaă concisaă descripciónă generală deă estaă obraă enăALźKSANDROWICZĽă Alinaă
(1998) Izabela Czartoryska. PolskoWć i europejskoWć. Lublin, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-SkłodowskiejŚăń5-21.  
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década11ĽărecibióăelătítuloăCatálogo de los recuerdos resguardados en 
la Casa żótica en Puławy12, que no responde plenamente a su 
contenidoĽă yaă queă esă muchoă másă queă ună simpleă inventarioă deă lasă
piezas acumuladas por su propietaria. Los textos de la colectáneaă
abundanăenăreflexionesăeăideasăhistóricasĽăbiográficasĽăartísticasĽăecosă
deă losă viajesă realizadosă poră laă aristócrataă yă deă susă lecturas.ă Valeă laă
penaă subrayară laă vocaciónă deă laă princesaă Isabelă poră laă escrituraĽă asíă
como su curiosidad intelectual, desarrolladas continuamente gracias a 
losăcontactosăpersonalesăyăepistolaresăconăpoetasĽăartistasăyăcientíficosĽă
polacos y extranjeros, la lectura de los libros cuidadosamente 
seleccionadosĽănoăsóloălosăqueăestabanădeămodaăenălaăépocaĽălasăvisitasă
al extranjeroĽăyătambiénăporămedioădeăsuăcolecciónămuseística.ăIsabelă
Czartoryskiă seguíaă conă sumoă interésă lasă principalesă corrientesă deă laă
cultura europea, nuevas orientaciones literarias, etc., pretendiendo 
divulgarlasăentreăsusăcontemporáneosăconăelăfinădeăcontribuir de este 
modo al enriquecimiento de su conciencia cultural. En sus escritos se 
entretejen las inspiraciones y tendencias ilustradas con las 
prerrománticas.ă Seă puedeă indicară ŻranciaĽă InglaterraĽă SuizaĽă Italiaă yă
Alemania como los preferidos puntos de referencia en su insistente 
búsquedaăintelectual13.  

Bajo la influencia de la literatura alemana la princesa 
Czartoryskiăquedóăfascinadaăporălaă figuraădeăRodrigoăDíazădeăVivarĽă
elă Cidă CampeadorĽă ală queă dedicóă tresă ensayosă delă Catálogo14. El 
pretexto para evocară laă historiaă delă caballeroămedievală loă constituyóă

                                                           
11  Véaseă KWIATźKĽă Anetaă (2Ńń3)ă “Literaturaă iă sztuka w Katalogu pami>tek 

złoconych w Domu żotyckim Izabeliă Czartoryskiej.ă Rekonesans”.ă Zeszyty 
Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne. 6: 101. 

12  CZARTORYSKA, Izabela, Katalog pami>tek złoconych w Domu żotyckim w 
Puławach, manuscrito con la signatura Rkps II-2971, vol. 1-3, accesible en la 
BibliotecaădeălosăPríncipesăCzartoryskiăenăCracovia.ă 

13  Véaseă laă descripciónă deă laă personalidadĽă lasă aficionesă yă actividadesă deă Isabelă
Czartoryski en ALEKSANDROWICZ, 1998: 7-28.  

14  Se trata de los siguientes ensayos de dicho Catálogo (vol.ă3)Śă“Kubekăkamieniamiă
osadzonyĽă wă którymă s>ă koWciă Cydaă iă Chimeny”Ľă “Dodatekă doă Cyda”ă yă “CydĽă
Wpiewyă ză Herdera”.ă źlă títuloă delă últimoă deă losă textosă fueă propuestoă poră Alinaă
Aleksandrowicz, ya que este ensayo no lleva suă títuloă original.ă Véaseă
ALEKSANDROWICZ, Alina (2011) Rócne drogi do wolnoWci. Puławy 
Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku.ăPuławyĽăTowarzystwoăPrzyjaciółă
PuławŚă237.ăă 
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ună regaloă donadoă paraă laă colecciónă enă Puławyă poră ună aristócrataă
francés.ă Seă trataă deă ună recipienteă deă plataă doradaĽă decoradoă conă
piedras preciosas ofrecido por Dominique Vivant Denon (1747-1825), 
diplomático, artista y viajero, considerado, en la actualidad, como 
precursorădeălaămuseología.ăDichoărecipienteăconteníaĽăsupuestamenteĽă
lasăcenizasădelăCidăyădeădoñaăJimenaĽăsacadasădeăsuătumbaăenăBurgosĽă
abiertaăporălosăsoldadosănapoleónicosăenăń8Ń815.  

Analizando el contenido de los ensayos de Isabel Czartoryski se 
observaă queă elă interésă deă laă aristócrataă poră elă caballeroă españolă
evolucionóădesdeă losă aspectosă “románticos”ădeă suă amoră a la esposa, 
hastaă laă imagenă deă ună guerreroă heroicoĽă unaă encarnaciónă deă lasă
virtudesĽă delă códigoă yă delă ethos caballerescos16. A estosă últimosă seă
dabaă grană importanciaă enă elă círculoă deăPuławyĽă loă queă seă expresabaă
medianteălaăadmiraciónăaălaăcaballeríaămedieval.ăDichaăinclinaciónănoă
seălimitabaăsóloăa la lectura apasionada de algunos textos literarios o al 
estudioă deă ciertosă episodiosă deă laă historiaă deă laăźdadăMediaĽă típicosă
paraă laăépoca.ăźnă laă caballeríaă IsabelăCzartoryskiăveíaăunaă fuenteădeă
modelos y actitudes para apoyar la idea de la lucha armada por la 
libertad e independencia, unaăherenciaăqueăseguíaăvivaăyănoăpermitíaă
borrară deă laă memoriaă aă losă héroesă delă pasado.ă Losă idealesă
caballerescosă podíană convertirseĽă ademásĽă enă ună impulsoă paraă
oponerse a unaă fuerzaă opresora.ă Deă ahíă queă laă princesaă intentaraă
mostrar como positivos los valores que inspiraban a los caballeros, 
tales como el sacrificio en nombre de la fe y de la patria, el honor, la 
lealtadĽălaăfidelidadăoăelăcomportamientoăcortésăconălasădamasĽăyaăqueă
estosă constituíanăună fundamentoădeă suăprogramaăculturală yănacionalĽă
especialmenteăimportanteăenălaăsituaciónăpolíticaădeăPoloniaăenăaquelă
entonces17.  

                                                           
15  źlă recipienteă seă haă conservadoă enă laă colecciónă delă museoă cracoviano.ă Veră enŚ 

bYżULSKIĽăńřř8Ś 56. 
16  Véaseă elă detalladoă análisisă delă contenidoă deă losă ensayosă deă

ALEKSANDROWICZ, Alina (1999) “Cydă naă dworachă Czartoryskich”.ă
Miscellanea Łódzkie. 1 (16): 36.  

17  źsteătemaăestáăpresentadoăpormenorizadamenteăenŚăALźKSANDROWICZĽăńřř8Śă
247 yăenăALźKSANDROWICZĽăAlinaă(ńřř7)ă“Złotyăgotykăczyliăkultărycerstwaă
Wrednowiecznego”ĽăenŚăżustawăOstaszĽăStanisławăUliasză(eds.)ăOd oWwiecenia do 
romantyzmu. Prace ofiarowane Piotrowi bbikowskiemu.ăRzeszówĽăWydawnictwoă
WycszejăSzkołyăPedagogicznejŚăř-24.  
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En sus escritos Isabel Czartoryski interpreta la figura de Rodrigo 
desdeădosăperspectivasŚă elăhéroeădelăsigloăXIăvistoăcomoăelă idealădelă
caballero y guerrero firme y persistente, que, al mismo tiempo, 
muestraăsuăfacetaăemocionalĽăposeeă“unăcorazónătiernoĽăcapaz de amar 
yă sacrificarse” (ALEKSANDROWICZ, 1998: 317). La princesa 
Czartoryskiă aludióă aă laă imagenă delă Campeadoră transmitidaă poră laă
leyenda y la literatura, en particular, a la ofrecida por Johann Gottfried 
Herder en el poema El Cid cantado según los romances españoles 
(Der Cid nach spanischen Romanzen Befunden), de 1805, comentando 
ampliamenteă estaă obraĽă queă leyóă enă suă versiónă original18. El famoso 
poetaă alemánă idealizóă ală CidĽă presentandoă suă visiónă heroicaă enă
sintoníaă conă elă espírituă romántico.ă Otraă fuenteă paraă laă aristócrataĽă
aunqueăsecundariaăenăcomparaciónăconălaădeăHerderĽăfueăel drama El 
Cid de Pierre Corneille del siglo XVII19. En este contexto, lleno de 
referenciasăliterariasĽăIsabelăCzartoryskiăestablecióăunaăanalogíaăentreă
el caballero castellano y los soldados polacos que luchaban por la 
libertadădeăsuăpaísĽăbasadaăenă losăsimilaresăvaloresŚăsuăextraordinariaă
valentíaĽăelărespetoăaălaăpatria y un profundo apego a ella, la lucha en 
su defensa sin tener intenciones usurpadoras20.  

Los ensayos manuscritos de la princesa Isabel son, sin duda, un 
interesanteă testimonioă deă lasă interpretacionesă deă laă figuraă delă héroeă
nacională deă źspañaĽă deă acuerdoă conă lasă tendenciasă vigentesă enă laă
culturaă yă literaturaă europeasă enă lasă primerasă décadasă delă sigloăXIXĽă
unidasăconăciertasăinspiracionesănacionalesăenăunăcomplejoăperíodoădeă
laăhistoriaădeăPolonia.ăConstituyenĽăademásĽăunaădeălasămásăoriginalesă
huellasă hispánicasă queă hoyă enă díaă encontramosă enă elă Museoă yă laă
BibliotecaădeălosăPríncipesăCzartoryski.  

Se sabe que la princesaă Isabelă poseyóă ună conjuntoă deă librosă
privados, pero las informaciones de las que disponemos actualmente 
no son suficientes para que se pueda constatar que se trataba de una 
biblioteca21. No obstante, el libro y otros documentos escritos 

                                                           
18  VéaseăALźKSANDROWICZĽăńřřřŚă37. 
19  Ver en: ALEKSANDROWICZ, 2011: 239.  
20  CZARTORYSKAĽă IzabelaĽă “Kubekă kamieniamiă osadzonyĽă wă którymă s>ă koWciă

Cydaă iă Chimeny”, en: Katalog pami>tek złoconych w Domu żotyckim w 
Puławach, manuscrito con la signatura Rkps II-2971, vol. 3: 281. Apud: 
KWIATEK, 2013: 109.  

21  Ver en: LENKIEWICZOWA, 2000a: 100-101.  
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ocupaban un lugar muy destacado en las colecciones del Templo de la 
Sibilaă yă deă laă Casaă żóticaĽă loă queă confirmană losă númerosŚă lasă
exposicionesă enă ambosă edificiosă abarcabană 43ă documentosĽă másă deă
ń5Ńămanuscritosă encuadernadosă yă sină encuadernaciónĽă asíă comoă3Ń7ă
impresos antiguos22.  

źnălaăCasaăżóticaĽăorientadaăhaciaălaăliteraturaăyăelăarteăeuropeosă
en complementariedad con lo polaco, en la esfera de la palabra escrita 
seă hallabană variosă ejemplosă deă losă vínculosă deă loă nacională conă loă
extranjero23. Para indicar uno de ellos, con referencia al espacio 
ibéricoĽă mereceă laă penaă llamară laă atenciónă aă unaă recopilaciónă deă
máximasăyărefranesătituladaă“Primeraăparteăde las sentencias que hasta 
nuestros tiempos, para edificacion de buenos [sic] costumbres, estan 
por diuersos autores escriptas [...]”24. Esta obra renacentista fue 
publicadaăenăń554ăenăunaăversiónăbilingüeăconăelătextoălatino-español.ă
Aunqueă laă identidadă deă suă compiladoră noă estéă confirmadaĽă hayă
quienes atribuyen la obra a unăescritorăportuguésĽăAndréăRodriguesădeă
Évoraă (ń5ń0?-1572)25.ă źnă esteă casoă seă trataríaĽă puesĽă deă unaă huellaă
másă bienă peninsulară queă apenasă españolaă enă losă fondosă deă laă
biblioteca cracoviana, teniendo en cuenta, por un lado, la nacionalidad 
lusaădelăhipotéticoărecopiladorăyĽăporăotroĽă laălenguaăcastellanaăusada 
en el texto26.  

                                                           
22  Véaseă NOWAKĽă Janusză (2ŃŃńa)ă “KsiCcnejă Izabeliă Czartoryskiejă kolekcjaă

rCkopisówăiăstarodrukówăwăVwi>tyniăSybilliăiăDomuăżotyckimăwăPuławach”ĽăenŚă
Dorota Dec, JanuszăWałekă(coord.)ă“Czasy! Ludzie! Ich dzieła!” Teatr obrazów 
ksiCcnej Izabeli Czartoryskiej. Obrazy i miniatury z Domu żotyckiego i Vwi>tyni 
Sybilli w Puławach. KrakówĽăMuzeumăNarodoweăwăKrakowieŚăń73.ă 

23  Segúnă A.ă AleksandrowiczĽă “laă Casaă żóticaă [...]ă desempañabaă laă funciónă delă
primerămuseoăenăPoloniaă[dedicadoăa]ălaăliteraturaăyăarteăeuropeos”ă(ńřř8Śă2ń).ă 

24  La signatura del volumen: Cim 2431 I. Se sabe que este tomo fue donado a la 
colecciónădelăTemploădeă laăSibilaăenăń83ŃăporăunărenomadoăhistoriadorăpolacoĽă
Ambrocyăżrabowskiă (ń782-ń868).ăźstosă datosă juntoă conă unaă breveă descripciónă
del tomo en: LENKIEWICZOWA, JolantaĽăNOWAKĽăJanusză(2ŃŃń)ă“RCkopisyăiă
starodrukiă zeă Vwi>tyniă Sybilliă iă Domuă żotyckiegoă wă Puławach.ă Katalog”Ľă enŚă
DorotaăDecĽăJanuszăWałekă(coord.)ă“Czasy! Ludzie! Ich dzieła!” Teatr obrazów 
ksiCcnej Izabeli Czartoryskiej. Obrazy i miniatury z Domu żotyckiego i Vwi>tyni 
Sybilli w Puławach. KrakówĽăMuzeumăNarodoweăwăKrakowieŚăń84.ăă 

25  VerăenŚăJUźZăżÁLVźZĽăŻranciscoăJavieră(2ŃŃř)ă“AndréăRodriguesădeăÉvoraĽăună
marulianoăportuguésădelăsigloăXVI”.ăColloquia Maruliana. XVIII: 268.  

26  Sobreă elă fenómenoă delă bilingüismoă portugués-castellano en Portugal, entre los 
siglosăXVIăyăXVIIIĽăvéaseăżARCÍAăMARTÍNĽăAnaăMaríaă(2ŃŃ8)ă“źlăbilingüismoă
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źlă volumenă enă cuestiónă llegóă a nuestroă paísĽă ală parecerĽă entreă
1567 y 1668, o seaăduranteăelăperíodoăenăelăqueăPoloniaăfueăgobernadaă
porălosărepresentantesădeălaăDinastíaăVasaĽăyaăqueăelăsupralibrosăenălasă
tapasădeălaăencuadernaciónădel tomoăindicaăqueăesteăpertenecióĽăenăunaă
etapa de su historia, a la biblioteca de aquellos monarcas27. Conviene 
mencionară queĽă segúnă algunosă estudiososĽă losă reyesă deă losă VasaĽ 
Segismundo III (1587-1632), Ladislao IV (1632-1648) y Juan II 
Casimiro (1648-1668), estaban familiarizados con el castellano o 
sabíanăhablarloĽăintroduciendoĽăaălaăvezĽăenălosăcírculosăcortesanosălasă
modasă procedentesă deă źspañaă enă lasă vestimentasĽă laă músicaă yă lasă
danzas, las bebidas o el ceremonial palaciego, imitados por la 
aristocraciaă yă laă noblezaă polacas.ă SeríaĽă puesĽă ună interesanteă
testimonioă deă laă épocaă deă unaă fuerteă resonanciaă delă castellanoă yĽă enă
generalĽădeădiferentesăfenómenosădeălaăculturaăpeninsularăenăPolonia.ă
źstosă seă divulgaronă enă nuestroă paísă medianteă laă corteă realĽă queă los 
absorbíaăaătravésădeălaădeăVienaĽăgraciasĽămayoritariamenteĽăaălosălazosă
matrimonialesădeălosăreyesădeăPoloniaădeăaquellaăépoca28.ăAdemásĽădeă
acuerdoă conă elă mensajeă generală queă Isabelă Czartoryskiă pretendíaă
transmitir por medio de sus colecciones, este y tambiénă otrosă
volúmenesăqueăhabíanăformadoăparteădeălasălibreríasădeălosămonarcasă
de Polonia comprobaban la riqueza y variedad de la vida intelectual y 
culturală deă laă realezaă yă deă losă círculosă cortesanosă polacosĽă
confirmando, a la vez, su actitud de aperturaă yă aproximaciónă aă loă
europeoăenădiversasăépocas.    

źlăpríncipeăAdánăCasimiroăapoyabaălasăiniciativasădeăsuăesposaĽă
graciasă aă lasă cualesă laă residenciaă enă Puławyă seă convirtióĽă enă pocoă
tiempo, en un centro de la vida social y cultural con una gran 
aportaciónĽă entreă otrosĽă aă laă literaturaĽă ală teatroĽă laă arquitecturaĽă laă

                                                                                                                                        
luso-castellanoă enă PortugalŚă estadoă deă laă cuestión”Ľă enŚă Ángelă Marcosă deă Diosă
(coord.) Aula bilingüe. Investigación y archivo del castellano como lengua literaria 
en Portugal. Salamanca, Luso-źspañolaădeăźdicionesŚăvol.ăI.Ľăń5-44.  

27  VéaseăLźNKIźWICZOWAĽăNOWAKĽă2ŃŃńŚăń84.ăă 
28  Este aspecto fue presentado por CIESIELSKA-BORKOWSKA, Stefania (1939) 

Mistycyzm hiszpaMski na gruncie polskim.ă Warszawa/Kraków/ŁódaĽă Polskaă
Akademiaă UmiejCtnoWciŚă ń2.ă AdemásĽă consúlteseă RZźPKAĽă Annaă (2Ńń7)ă “źlă
Hispanismoă poră encimaă deă lasă fronterasă aă travésă deă unaă colecciónă deă impresosă
antiguosă hispánicosă delă sigloă XVIă accesibleă enă Polonia.ă Unaă aproximación”. 
Hispanic Studies: Culture and Ideas. 74: 109. 
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cienciaăyă laăeducación29.ăNoăobstanteĽăsuăaficiónăaăcoleccionară librosă
fue desarrollada independientemente de las actividades de la princesa 
Isabel.ă Adánă Casimiroă seă dioă aă conoceră aă susă coetáneos como un 
hombreă eruditoă deă vastoă horizonteă intelectuală yă ună arduoă bibliófiloĽă
cuyaă pasiónă yă esfuerzosă permitieronă aumentară yă diversificară losă
fondosă deă laă bibliotecaă deă laă familia.ă Segúnă elă propósitoă deă Adánă
Casimiro, enriquecer gradualmente sus colecciones no era suficiente, 
yaă queă estasă deberíană tambiénă serviră aă estudiososă interesadosă enă
analizarăsuăcontenidoĽăesădecirĽăaăunăpúblicoămuchoămásănumerosoăqueă
losă parientesă yă lasă personasă invitadasă aă Puławyă queĽă estandoă allíĽă
podíană consultară susă fondos30. Sină embargoĽă laă realizaciónă deă esteă
proyectoă personală delă príncipeă tuvoă queă seră postpuestaĽă aă raíză deă laă
agitadaăsituaciónăpolíticaădeăPolonia.ăAăcomienzosădeălosăañosă3Ńădelă
siglo XIX, en el ambiente de las represalias tras el malogrado 
levantamiento contra el zar ruso, estallado en Varsovia en noviembre 
de 1830, los miembros de la familia Czartoryski se vieron obligados a 
abandonară Puławyă yă emigrară aă Żrancia.ă źnă aquelă períodoă lasă
colecciones, incluso la de la biblioteca, ya estaban bajo la custodia del 
hijoădeăAdánăCasimiroĽăAdánăJorgeăCzartoryskiă (ń77Ń-1861)31. Dado 
queăenălaăcapitalăfrancesaăesteăúltimoăseădedicóăenăespecialăaălaăesferaă
políticaĽă apoyandoĽă ală mismoă tiempoĽă variasă iniciativasă culturalesă yă
educativasă deă laă emigraciónă polacaĽă confióă aă susă hijos, Ladislao e 
Isabel (1830-1899), la tarea de acrecentar las colecciones32.  

 Ladislao Czartoryski fue un ferviente y competente 
coleccionistaă yă bibliófiloĽă queă noă sóloă consiguióă ampliară losă fondosĽă
sinoătambiénădarlesăunănuevoăperfilĽăcientíficoăyăartístico, de acuerdo 
conă lasămásă actualesă tendenciasă yă prácticasă europeasă enă losă camposă

                                                           
29  Véaseă PIOTROWSKAĽă Jolantaă (2ŃŃń)ă “2ŃŃ-lecie muzealnictwa polskiego. 

Vwi>tyniaăSybilliăń8Ńń-2ŃŃń”.ăMuzealnictwo. 43: 10.  
30  VerăenŚăNOWAKĽăJanusză(2ŃŃńb)ă“‘IdeaăPuławska’ăIzabeliăiăAdamaăKazimierzaă

Czartoryskich w dziejach Biblioteki i Muzeum w latach 1831-ńř3ř”.ă
Muzealnictwo. 43: 17. 

31  Íbid.Ľăpág.ăń7. 
32  UnaădetalladaăpresentaciónădeăestaăetapaădeălaăhistoriaădeălaăfamiliaăCzartoryskiăyă

deă susă coleccionesă laă ofreceăZAMOYSKIĽăAdamă (ńřř8)ă “CzCWćă IIŚă Paryc”Ľ en: 
Zdzisławăbygulskiăjun.ĽăźlcbietaăM.ăHycyă(red.)ăMuzeum Czartoryskich. Historia 
i zbiory.ăKraków.ăMuzeumăNarodoweŚăř8-120. 
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museísticoă yă bibliológico33.ă Suămayorăméritoă consistióă enă reuniră lasă
coleccionesĽă dispersasă despuésă delă trasladoă deă laă familiaă aă Parísă yĽă
cumpliendo con el deseo de su abueloĽădarăaccesoăpúblicoăaăellasăenă
1876, al depositarlas en su nueva sede en Cracovia, o sea en el Museo 
yălaăBibliotecaădeălosăPríncipesăCzartoryski34.  

Convieneă llamară laă atenciónă aă ună lazoă queă leă uníaă ală príncipeă
Ladislaoă conă źspañaă aă travésă deă suămatrimonioă conăMaríaă Amparoă
Muñoză yă deă Borbónă (ń833-ń864)Ľă cuyaă madreă fueă laă reinaă Maríaă
Cristina, quien, tras la muerte de su primer esposo, Fernando VII, se 
casóăconăAgustínăŻernandoăMuñozĽăduqueădeăRiánsares.ăLosăjóvenesĽă
Maríaă Amparoă yă LadislaoĽă seă encontraronă por primera vez en los 
círculosăaristocráticosădeălaăemigraciónăenăParísăyĽădespuésădeăunăcortoă
períodoădeănoviazgoĽă seă casaronăenăń855.ăźstaă circunstanciaă fueĽă sină
duda, favorable para los contactos de la familia Czartoryski con lo 
español.ă Algunosă indiciosă deă talesă vínculosă losă describióă
recientementeă Barbaraă Obtułowicz35. Esta investigadora polaca 
elaboróĽă ademásĽă laă primeraă biografíaă completaă deăMaríaăAmparo36, 
basada en diversos materiales de la biblioteca y de los archivos de la 
familia Czartoryski disponibles en Cracovia37. Se trata de unas fuentes 
muy originales, mayoritariamente manuscritas (cartas, dibujos, etc.), 
que permiten conocer la vida y la personalidad de esta representante 
deă laăfamiliaă realăespañolaĽămencionadaăapenasăocasionalmenteăenă laă
li teraturaă históricaĽă polacaă eă ibérica38.ă Laă imagenă deăMaríaăAmparoĽă
trazadaă aă travésă deă dichosă materialesĽă revelaă diversasă facetasă deă laă

                                                           
33  Sobreăestasănuevasăorientacionesăyă suăreflejoăenă lasăcoleccionesăenăcuestiónăveră

enŚăÍbid.Ľăpágs.ăńŃ6-109.  
34  Íbid.Ľăpágs.ăńń9-120.  
35  VéaseăOBTUŁOWICZĽăBarbaraă (2Ńń3a)ă“Laă familiaăCzartoryskiăyă susăvínculosă

conăźspañaăconăLa dama del armiño alăfondo”.ăEstudios Hispánicos. XXI: 145-
158.  

36  OBTUŁOWICZĽăBarbaraă (2Ńń3b)ăMaría Amparo Muñoz y de Borbón. KsiCcna 
Czartoryska.ă KrakówĽă Universitas.ă źxisteă tambiénă otroă trabajoă biográficoĽă másă
concisoă yă escritoă enă polacoĽă dedicadoă aă Maríaă AmparoŚă LźNKIźWICZOWAĽă
Jolanta (2000) Dwie ksiCcne Czartoryskie.ăWarszawaĽăTwójăStyl.ă 

37  LaăautoraăseăsirvióĽăademásĽădeă losămaterialesădelăArchivoăHistóricoăNacionalăyă
delăArchivoădeălaăRealăAcademiaădeălaăHistoriaăenăMadridĽăasíăcomoădeăalgunasă
fuentesăpertenecientesăaălosăfondosădeălaăBibliotecaăenăKórnikăenăPolonia.ăVerăenŚă
Íbid.Ľăpág.ăř.ă 

38  Íbid.ĽăńŃ-11.  
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princesa, entre otras, la de una hija, esposa y madre dedicada a su 
familiaĽă oă laă deă unaă grană damaă deă suă épocaĽă refinadaă y elegante, 
aficionadaăalăteatroĽăaălaămúsicaăyăaălaăpintura.ăźlătrasfondoăparaăesteă
sugestivoăretratoăloăconstituyeălaăactuaciónăpolíticaăyădiplomáticaădeălaă
familiaăCzartoryskiĽă desarrolladaănoă sóloă enăParísĽă orientadaăhaciaă laă
recuperaciónă deă laă independenciaă poră PoloniaĽă enă laă cuală Maríaă
Amparoă tambiénă intentóăparticiparĽă aunqueă sinămuchoăéxito.ăResultaă
sumamente interesante, con todo, conocer algunos episodios de su 
propia actividad y la de su marido en este campo, vistos desde su 
perspectiva39.   

Otra figura a la que dichas fuentes permiten arrojar cierta luz es 
la de Augusto Czartoryski (1858-ń8ř3)Ľă elă hijoă deăLadislaoă yăMaríaă
AmparoĽă quienă escogióă laă carreraă eclesiásticaĽă interrumpidaĽă
desgraciadamente, por su muerte prematura. Este sacerdote salesiano, 
beatificadoă enă 2ŃŃ4Ľă esă consideradoă comoă “elă primeroă yă hastaă elă
momentoă elă únicoă beatoă polaco-españolă enă laă historia”ă
(OBTUŁOWICZĽă2Ńń3aŚăń55).  

źnăelăcasoădelăpríncipe Ladislao, la nacionalidad de su mujer y 
deăsusăsuegrosăcontribuyóĽăalăparecerĽăa su mayorăinclinaciónăhaciaăloă
hispánicoă enă laă esferaă bibliofílica.ă źnă consecuenciaĽă elă maridoă deă
Maríaă Amparoă incorporóă aă laă bibliotecaă algunosă volúmenesă
provenientesădeăźspaña40. En este conjunto se distingue una serie de 
impresos del taller de Estanislao Polono (?- despuésă deă ń5ń4)Ľă
tipógrafoă polacoă queă actuóă enă Sevillaă yă Alcaláă deă Henaresă enă lasă
postrimeríasădelăsigloăXVăyălasădécadasăinicialesădelăXVI.ăSeăsabeăqueă
Czartoryskiărecibióălaăprimeraăinformaciónăsobreăelăimpresorăenăń87ń.ă
LasăbúsquedasĽăiniciadas pocoădespuésĽădeălosăejemplaresădeăsusălibrosă
puestosă aă laă ventaă dieronă frutosă enă formaădeă catorceă volúmenesă queă
actualmente figuran entre los tesoros de la biblioteca cracoviana. En 
esteăconjuntoăseăhallanăunosă impresosămuyărarosăoăúnicosĽăyaăqueăseă
han conservadoă escasosă ejemplaresă deă estasă edicionesĽă asíă comoă
algunos tomos de las primeras obras que vieron la luz en el taller 
                                                           
39  Íbid.Ľă ńń4-ń27.ă B.ă Obtułowicză ofreceă ună breveă resumenă enă españolă deă lasă

informacionesămásărelevantesăpresentadasăenăsuăestudioăenălasăpágs.ă275-280 de 
dichaămonografía.ă 

40  Veră enŚăRUPPźLĽă AloysĽă ZAPIÓRĽăTadeusză (ńř7Ń)ăStanislaus Polonus. Polski 
drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii .ă KrakówĽă PaMstwoweă
Wydawnictwo Naukowe: 249.  
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sevillanoĽădondeĽăentreăń4řŃăyăń4řřĽăźstanislaoăPolonoătrabajóăconăsuă
socio, Meinardo Ungut41.  

Ladislao Czartoryski supo apreciar, sin lugar a dudas, los 
impresosă delă tipógrafoă polacoă desdeă elă puntoă deă vistaă bibliofílico.ă
ConvendríaĽătalăvezĽărecordarăqueăPolonoăfueăunăgranămaestroădelăarteă
tipográficoĽă conocidoă poră suă excelenciaă técnicaă yă artísticaĽă queă
imprimióă numerosasă obrasă deă másă variadoă carácterĽă desdeă lasă
religiosasĽă históricasĽă legalesĽă médicasĽă astronómicasĽă lingüísticasă
hastaă lasă literariasĽă escritasă tantoă enă castellanoĽă comoă enă latínă yă
catalán42.ăźlăpríncipeăCzartoryskiĽăadquiriendoălosăimpresosădeăPolonoă
manifestóăsuăinterésăporăelălibroăhispánicoĽăperoĽăaălaăvezĽăaludióăaălaă
tradiciónă familiarĽă iniciadaă poră suă abuelaă Isabelă aă travésă deă laă
colecciónă deă laă Casaă żóticaă enă PuławyĽă deă acumulară diversosă
testimonios de la actividad de los polacos, que se destacaron a lo largo 
de losă siglosă enă elă ámbitoă deă loă históricoă yă culturală aă nivelă
internacional.  

Para dar otro ejemplo de este tipo de documentos accesibles en 
la biblioteca cracoviana cabe mencionar un conjunto de cartas escritas 
porăelăemisarioărealăenălaăcorteămadrileñaădelăQuinientos, Piotr Dunin 
Wolski, evocado ya en la primera parte del presente estudio. Estas 
interesantesămuestrasădeălaăepistolografíaărenacentistaăcontienenăvariosă
datosă relativosă aă laă misiónă diplomáticaă realizadaă poră Wolskiă enă
Madrid, junto con algunos comentarios, observaciones e impresiones 
basadosăenăsusăexperienciasăenălaărealidadăespañolaădeălaăépoca43. Se 
trataădeăunasăfuentesămuyăvaliosasăparaăestudiosăhistóricosĽăinclusoălosă
dedicadosăaălasărelacionesăbilateralesăentreăźspañaăyăPoloniaăenăunaădeă
las másăactivasăetapasădeădichosăcontactosĽăelăsigloăXVI.ăAdemásĽăesă
unaă importanteă huellaă delă períodoă madrileñoă enă laă vidaă deă Wolskiă
quienĽă trasă suă regresoă aă PoloniaĽă noă desistióă deă suă interésă enă loă

                                                           
41  Íbid.Ľăpágs.ă24ř-250.  
42  Paraă obteneră másă informacionesă sobreă źstanislaoă Polonoă consúlteseă

CHOJNACKIĽăWojciechă(ńř8ń)ă“StanisławăPolak”ĽăenŚăKrzysztofăKwaWniewskiĽă
Lech Trzeciakowski (coord.) Polacy w historii i kulturze krajów Europy 
Zachodniej. Słownik biograficzny.ăPoznaMĽăInstytutăZachodniŚă4ńŃ-411.  

43  Véaseă OBRBBSKIă Andrzejă (ńřř2)ă “Korespondencjaă dyplomatyă iă biskupaă
płockiegoă Piotraă Dunină Wolskiego”Ľă enŚă Jerzyă AxerĽă Jerzyă MaMkowskiă (ed.)ă
Listowne Polaków rozmowy. List łaciMskojCzyczny jako dokument polskiej kultury 
XVI i XVII wieku. Warszawa, Aletheia: 68, 71. 
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peninsularĽă sinoă loă desarrolló.ă Susă cartasă enriquecenă nuestros 
conocimientosă referentesă aă laă figuraă deă suă autoră yă aă suă función de 
intermediarioă yă transmisoră deă laă culturaă españolaă enă laă Poloniaă delă
Renacimiento44. 

 
* * * 
 
En el presente estudio se ha tocado apenas la superficie del tema 

tratado, sin pretender agotarloĽă dadoă queă nuestraă intenciónă esă seguiră
ampliandoăyăcompletandoălosădatosăacercaădeălasăhuellasăhispánicasăenă
laăBibliotecaădeălosăPríncipesăCzartoryskiămedianteăunaăinvestigaciónă
queă seráădesarrolladaĽă loăqueăhemosă señaladoă ală comienzoădelă texto.ă
Esperamos, no obstante, que este breve recorrido por lo que parece 
másă relevanteă muestreă laă diversidadă deă losă testimoniosă deă lasă
aproximaciones hispano-polacas que se puede estudiar, si nos 
adentramosă enă losă fondosă deă estaă institución.ă Dichaă variedadă deă
épocasĽăepisodiosĽăpersonasăyăáreasăculturalesăaălosăcualesăaludeăloăyaă
identificado permite confiar en la originalidad e importancia de lo que 
seráăsacadoăaălaăluzăenăelăfuturo.ă 

La europeidad parece un aspecto muy notable tanto de la 
historia, como de los fondos del Museo y la Biblioteca de los 
Príncipesă Czartoryski45. Lo polaco y lo extranjero se entretejen en 
ellosă formandoă unaă redă deă vínculosă queă mereceă seră analizadaă conă
másă atenciónĽă especialmenteă siă seă trataă deă loă españolĽă todavíaă pocoă
explorado, a pesar de los esfuerzos de los investigadores polacos a 
los que se haăevocadoăenăestasăpáginas.ăSinăembargoĽăconăbaseăenăloă
estudiado hasta ahora, a nuestro modo de ver, es posible considerar 
laă instituciónă cracovianaă comoă ună espacioă delă encuentroă deă loă
hispánicoă yă loă polacoă enă elă sigloă XIX.ă Paraă entenderă bienă laă
peculiaridad de este encuentro, es imprescindible tomar en 
consideraciónălosăfactoresăhistóricosădeălaăépocaĽăciertasătendenciasăyă
modasă literariasă yă estéticasă deă aquelă períodoă yĽă anteă todoĽă laă
                                                           
44  Consúlteseă tambiénă OBRBBSKIĽă Andrzejă (2Ńń4)ă “Piotră Dunină Wolskiă iă jegoă

korespondencjaă ză Marcinemă Kromerem”Ľă enŚă Andrzejă ObrCbskiă (ed.)ă Marcin 
Kromer. Polski Liwiusz z Biecza. Gorlice, Promo: 114-124.  

45  LaăorientaciónăhaciaăloăeuropeoĽăoăseaălaăeuropeidadĽăconstituyóăunaădeălasăbasesă
deă laă actuaciónă deă laă princesaă IsabelăCzartoryskiă segúnăALźKSANDROWICZĽă
1998.  
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motivaciónăconălaăcualălaăfamiliaăCzartoryskiăformóăyădesarrollóăsusă
colecciones de libros y de objetos de arte. Es en este contexto en el 
queădeberíaă seră interpretadaă laă presenciaă deă lasă huellasă hispanasă enă
losă fondosă enă cuestiónĽă paraă queă podamosă descubriră yă evaluară
debidamenteăsuăsignificaciónăparaălasăpropiasăcolecciones del Museo 
yădeălaăBibliotecaădeălosăPríncipesăCzartoryskiĽăyĽăenăespecialĽăparaăelă
proceso de aproximaciónă eă intercambioă culturalesă entreă źspañaă yă
Polonia en dicha centuria.    
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L’exil et le journal personnel – d’une vie 

vécue à une vie racontée et transformée ? 

LUCIȚ DIVIŠOVÁ 

(PlzeX) 

EXILE AND THE DIARY: FROM LIFE AS LIVED TO LIFE 
AS NARRATED AND TRANSFORMED? 
ThisăpaperĽăentitledă“źxileăandătheăDiaryŚăŻromăLifeăasăLivedătoăLifeă
asăNarratedă andăTransformed”Ľădeals with three different approaches 
to the reality of exile and attempts to create an authentic-looking 
literature. The diaries of three authors from Central Europe who were 
in exile in France in the twentieth century – Witold Gombrowicz, 
VEraăLinhartováĽăandăPetrăKrálă– were selected for the purpose of this 
topic. 

KEYWORDS: diary, Central Europe, France, exile 

MOTS-CLÉS: journal personnel, Europe Centrale, France, exil 

INTRODUCTION 

Leăjournalăpersonnelăregroupeădesăpratiquesăvariéesăreprésentantă
uneăpossibilitéăd’exprimerădesăévénementsăvécusĽăautobiographiquesĽă
desăréflexionsăpersonnellesăetăspirituellesĽădesăfaitsăpolitiquesă– bref, le 
témoignageăpersonnelăpeutăêtreă transforméăenăuneă réalitéădévoiléeă etă
crueĽăpourtantăfragileĽăfictiveăetăpoétique.ă 
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Laăquestionădeă laăpersonneăutiliséeădansă leă journalăpersonnelăneă
peutăpasăêtreăréduiteăàăsaădimensionăgrammaticale.ăźvidemmentĽăcom-
meă ună narrateură intervientă auă coursă d’ună récitĽă onă parle deă récită àă laă
premièreăpersonne.ăLaăquestionăestădoncăplutôtădeăsavoirăsiăceănarrateură
estăouăn’estăpasăunăpersonnageădeăl’histoireăŚălaărelationăàălaădiégèseă(àă
l’histoire)ă estă importante.ăRappelonsă laă hiérarchisationă desă procéduresă
de narration de G. Genetteă Śă leă narrateură estă homodiégétiqueă lorsqu’ilă
estă présentă commeă personnageă dansă l’histoireă qu’ilă raconte.ă Dansă ceă
casĽă ilăpeutăaussiăêtreăappeléănarrateurăautodiégétiqueăs’ilăn’estăpasăună
simpleă témoină desă événementsĽă maisă leă hérosă deă sonă récit.ă (żenette, 
1972 : 255 - 256).ă Dansă lesă récitsă homodiégétiquesĽă lesă relationsă
d’identitéăentreăl’auteurĽăleănarrateurăetăleăpersonnageăsontădéterminan-
tesă poură distingueră leă romanădeă l’autobiographieă (dontă leă journală per-
sonnel). Selon Dorrit Cohn (2011), rien ne permetădeăfaireălaădifférenceă
entreăunărécitădeăfictionăàălaăpremièreăpersonneăetăunărécităautobiograp-
hiqueĽădansălaămesureăoùăleăpremierăestăuneăsimulationădélibéréeăetăarti-
ficielle du second (Cohn, 2001 Śă 53).ă Leură différenceă estă attachéeă auă
statut de celui qui dit « je ».ăDansăuneăautobiographieădontă leă journală
personnel, le « je »ăestăunălocuteurăréel Śăilăestăreconnuăgrâceăàăunăpacteă
autobiographiqueă (LejeuneĽă ńřř7)ă quiă assureă l’identitéă deă l’auteurĽă duă
narrateurăetăduăpersonnage.ăCetteăidentitéăestăcelle du nom propre. Dans 
laăfictionĽăleăpacteăautobiographiqueăestădoubléăd’unăpacteăfictionnelăquiă
consisteăàăchangerădeănom.  

Notreăintérêtăscientifiqueăàălongătermeăestăd’étudierălaălittératureă
migranteă etă d’exil.ă L’objectifă principală deă notreă communication sera 
d’analyseră troisă approchesădifférentesădeă laă réalitéăd’exilă àă traversă leă
genreă littéraireă duă journală personnel.ă Poură atteindreă ceă butĽă nousă
étudieronsă exclusivementă desă auteursă enă exilă françaisă duă 2Ńe siècleĽă
venantă d’źuropeă centraleă (Tchécoslovaquie et Pologne) : Witold 
żombrowiczĽăVEraăLinhartováăetăPetrăKrál.ăLaăsituationăsoulèveăuneă
sérieă deă questionsă concernantă lesă délimitationsă duă littéraire : quelle 
valeurăd’authenticitéăpeut-onăaccorderăàăunăjournalăprivéăetăpoétique ? 
Oùă sontă lesă limitesă d’uneă expérienceă d’exilĽă racontéeă dansă laă formeă
d’uneăautobiographieăfictiveĽădansăuneălangueăétrangèreăquiănommeăună
concretădifférentădeăceluiădeăl’expérienceăduăpaysănatal ?      

L’écrivainăenăexilăn’estăpasăprisonnierăd’uneă langueĽăsurtoutădeă
la langue maternelle.ă PourtantĽă Witoldă żombrowicză aă gardéă « son 
polonais »ă poură laă créationă littéraireă malgréă saă célébritéă enă Żranceă
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survenueăplusă tôtăqu’enăPologne.ăQuantăàăVEraăLinhartováĽăelleăs’estă
miseăàăécrireăsesătextesălittérairesăenăfrançaisăparăconvictionăqu’ilăvaută
mieuxă êtreă « ună poissonăminusculeă dansă l’océan »ă (deă laă littératureă
française)Ľăplutôtă« qu’uneăgrosseăcarpeădansăunăétang »ă(deăsonăpaysă
d’origine) (LinhartováĽă ńřř3 Śă 68).ă PetrăKrálă écrită enă françaisă qu’enă
tchèqueă– celui-ci est devenu auteur bilingue.  

Notreăcommunicationăvoudraităcontribuerăàălaăcompréhensionădeă
laărichesseădesăempreintesădeălaăcultureăd’exilăd’źuropeăcentraleădansă
le monde roman. 

1. AUTANTăD’HOMME,ăAUTANTăD’EXILS :  
LE JOURNAL DE WITOLD GOMBROWICZ  

Witold Gombrowicz, auteur polonaisă quiă vécută aprèsă ńř3řă enă
Argentineă etă dansă lesă annéesă 6Ńă enă ŻranceĽă eută l’idéeă deă créeră sonă
journală aprèsă laă lectureă duă Journal d’Andréăżideă enă ńř52.ăMaisă ilă yă
avaită uneă forteă différenceă entreă lesă deuxă journauxă ŚăAndréăżideă étaită
déjàăconnuăquandăilăécrivităsonăjournal.ăżombrowiczăécrivităsonăjournală
poură deveniră célèbre.ă Ilă étaită àă laă rechercheă d’ună nouveauă moyenă
d’expressionă quiă l’aideraită àă sortiră deă saă solitudeă personnelleĽă deă sonă
isolement social et de devenir son propre commentateur, son propre 
metteurăenăscène.ăLeăJournal futăcommencéăàăBuenosăAiresăenăńř53ăetă
achevéă àăVenceă enă Żranceă enă ńř6řă grâceă àă laă coopérationă deăWitoldă
żombrowicză avecă laă revueă mensuelleă deă l’émigrationă polonaiseĽă
KulturaĽăpubliéeăàăParisăparăJerzyăżiedroyc.ăC’estăseulementăgrâceăàălaă
Kultura etăleăpublicăparisienăqueăżombrowiczăestădevenuăcélèbreăpoură
son Journal. Pourtant, dans le JournalĽă laă villeă deă Parisă etă laă beautéă
parisienneă sontă présentéesă d’uneă manièreă ambivalente (Gombrowicz, 
2015 : 562 – 58ńă).ăL’éléganceădeălaăvieăparisienneăestăliéeăàălaălaideură
desăêtresămaturesăetă laă jeunesseăàălaănaïveté Śă« leăŻricasséeădeăJeunesă
Żillesă »ă ouă « unăBeauăżarçonăRôtiă àă laăBordelaiseă »Ľămangésă pară ună
monsieurăâgéĽădéjàăfatiguéădeălaăvieă[…]ă(żombrowiczĽă2Ńń5 : 564 ).  

DeăsurcroîtĽăżombrowiczăfutăinspiréăparălaălectureăpassionnanteă
du journal de Michel de Montaigne.1 Comme M. de Montaigne,  

                                                           
1  Journal du Voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et 
l’AllemagneĽăenăń58Ńăetăń58ń. 
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W. Gombrowicz est lui-mêmeă leă sujetă deă sonă Journal. Selon Milan 
KunderaĽăc’estă« avantătoutăunăexposéădeăsaăpositionĽăuneăperpétuelleă
auto-explicationĽă esthétiqueă etă philosophiqueĽă ună manuelă deă saă
stratégie »ĽăouăencoreămieuxăŚă« c’estăsonătestamentăśănonăqu’ilăpensâtă
alorsă àă saămortă Śă ilă avaită vouluă imposerĽă commeă volontéă dernièreă etă
définitiveĽă laăpropreă compréhensionădeă lui-mêmeăetă de sonăœuvre. »ă
(Kundera, 1993 : 292). 

LesăthèmesăabordésăparăleăJournal furent entre autres : le moi, la 
patrieĽă l’exilĽă laă polonitéĽă laă politiqueĽă laă cultureĽă laă musiqueĽă laă
littératureĽă l’art.ă Leă Journal est un exemple parfait d’uneă littératureă
d’apparenceăauthentique.ăL’ironieădeăżombrowiczĽălesăgestesădeădéfiĽălaă
douleură deă laă solitudeă etă leă méprisă dédaignantă desă lettresă orageusesĽă
condescendantesăetălouables.ăAăsonăépoqueĽăżombrowiczăréussităàăêtreă
comparéă àă Jean-Paul Sartre. Le Journal estă uneă œuvreă hautement 
subjective et auto-ironiqueăquiăs’étendădansăuneă largeă relationăentreă laă
Pologne et le monde, la mythologie nationale polonaise, en particulier 
leămésialismeăpolonaisĽăseămanifestantăavecăuneăironieăetăuneăoriginalitéă
inexorable.ăMaisălaăPologneăétaităsonăthèmeăetăsonăamourăpourălaăvie.ă
żombrowicză aă envahiă etă démasquéă lesă complexesă polonaisă etă aă étéă
menéăparăuneătentativeăàăvouloirăsurmonterălesămalédictions.ăLeăJournal 
deăżombrowicză n’estă pasă uneă simpleă descriptionă deă saă vie.ă Ilă relèveă
plutôtăd’une réflexionăpersonnelleăbienăorganisée.ăPresqueălaămoitiéăduă
livreă estă consacréeă àă laă littératureă polonaiseă ouă àă laă Pologne.ă Selonă
Czeslaw Milosz, « żombrowiczărègleăsesăcomptesădevantălesăétrangersĽă
auă vuă deă toută leă mondeĽă enă déchirantă laă polonitéă àă belles dents. » 
(Milosz, 1991 Śă 48).ă L’écrivaină polonaisă Henrykă Sienkiewicză estĽă
d’aprèsăW.ăżombrowiczĽ leăgénieădeălaă« beautéăfacileă», tandis que la 
principale faiblesse de A. MickiewiczĽăl’auteurăduăromantismeăpolonaisĽ 
fută d’êtreă « ună poèteă nationalĽă c’estă – à-direă identifiéă àă laă nationă etă
exprimantă laănationăetĽăparăconséquentĽă incapableăd’affronteră laănationă
deă l’extérieură commeă quelqueă choseă quiă existeă dansă leă mondeă » 
(Gombrowicz, 2015 : 267 – 268 ). 

Le Journal futăpubliéăenăPologneăseulementăenăńř86Ľă trois ans 
avant la chute du Mur de Berlin, mais avec des coupures de la censure : 
bienă sûrĽă cesă coupuresă concernaientă l’Unionă soviétiqueă (leă culteă deă
Staline, des goulags – desăcampsădeătravailăforcéăetc.).ăLeăJournal ne 
fută publiéă dansă sonă intégralitéă qu’auă moment du changement de 
régimeă politiqueă enă Pologneă Śă pourtantĽă żombrowicză n’avaită pasă leă
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profilăd’unăvraiăréactionnaireăpendantăsonăexilăenăArgentineă- selon lui, 
laă formeă deă l’artă engagéă deă n’importeă quelă côtéă estă indigneă d’êtreă
suivi. « Maălittératureădoităresterăceăqu’elleăestăŚăsurtoutăneăpasăjouerăleă
jeu de la politique et ne pas se laisser utiliser par elle. Moi, je fais une 
seuleăpolitiqueăŚălaămienne.ăJeăsuisăunăÉtatăàăpart. »ă(Journal, 1958).2 
Pourtant, le Journal deă żombrowicză aă provoquéă desă polémiquesă etă
desăréactionsăscandaleusesă(MiloszĽăńřřń). 

2. LE MONDE SANS TEMPS NI ESPACE : LES 
INTERVALLES DEăVDRAăLINHARTOVÁ 

Les Intervalles deăńř77ă(l’originalăfrançaisĽăpremièreăéditionădeă
ńř7řădansălaăRevueădeăl’UniversitéădeăBruxelles)ăprennentăpourăpointă
deă départă leă recueilă Twor deă ńř7ńă (éditéă enă ńř74).ă Laă premièreă
rédactionă franco-tchèqueă (enă éditionă bilingue)ă aă paruă grâceă àă laă
coopérationădeăVEraăLinhartováăetădeă laă traductriceăAnnaăŻárováĽăenă
1994. Les deux recueils (Twor3 et Les Intervalles)ă témoignentăd’uneă
transformationă difficileă etă lourdeĽă liéeă avecă l’exilă deă sonă auteur.ă Leă
texte Twor estămarquéăpară l’expérimentationă linguistiqueă etă formelleă
quiă estă typiqueă desă œuvresă prosaïquesĽă écritesă encoreă enă tchèque.ă
Mais, le texte fragmentaire des Intervalles change en affirmations 
cohérentesădeăcinqăouăplusieursălignesăformantătoujoursăunăparagrapheă
unifié.ăDesă textesă courtsă desă Intervalles qui forment cet anti-journal 
ontăétéăécritsăentreă leămoisădeă févrierăetă leămoisădeămaiăenăńř77.ăCeă
sont des affirmations du je lyrique4 quiăestă« vêtuăenăpantalon » (entre 
guillemets) : celui-ci parle uniquement au masculin. La crise du genre 

                                                           
2  Journal (1953-1ř6ř) Ś présentation. Disponible sur: [ https:// witoldgombrowicz. 

com/fr/wgoeuvre/journaux/journal-1953-1969/les-journaux-presentation].ăConsultéăle 
25ăaoûtă2Ńń7 

3  Cf.ăDivišováă2Ńń6.ă 
4  Nousă nousă permettonsă d’utiliseră laă notionă duă «ă jeă lyriqueă »ă plutôtă queă celleă duă
narrateurĽăétantăd’avisăqueăcetteănotionăcorrespondăplusăàălaăformeădeăcetteăœuvreă
hybrideă(parfoisĽăilăn’estăpasăévidentăs’ilăs’agităd’unăpoèmeăenăprose ou de la prose 
lyrique).ăL’identitéăcompliquéeăetănon-consolidéeăd’unăsujetămoderneădeăceăjour-
nală personnelă estă parfoisă éclairéeă pară l’auteură dansă deă multiplesă projetsă duă 
«ămoiă». 
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grammaticalăpourraităsignifierălaăperteăd’orientationădansăleămondeĽălaă
perteădeăpersonnalitéĽăd’identitéăartistiqueămêmeă(« Mais, j’enăsuisăsûrĽă
cesă gradinsă défaillantsă existentĽă mêmeă siĽă àă présentĽă jeă neă peuxă pasă
compteră m’appuyeră sură eux. »ă LinhartováĽă ńřř4 : 32). La langue 
étrangèreă représenteă poură leă jeă lyriqueă ună ennemiă ouă uneă menaceĽă
surtoutăauădébutăduărecueilăŚă«[…]ăj’entendsă le murmure indistinct de 
tousă lesămotsă àă jamaisă occultésă dansă uneă langueă étrangèreĽă vocablesă
estompésĽăindéchiffrableă[…].ăSonoritésănomadesă[…].ă»ă(LinhartováĽă
1994 : 30). 

Leă jeă lyriqueă seă métamorphoseă enă somnambuleĽă enă nomade.ă
L’auto-stylisation va encore plus loin, le jeu lyrique se transforme 
tantôtă enă chamanĽă tantôtă enă styliteă – lesă deuxă représententă desă êtresă
spirituelsĽăl’unăbougeĽăl’autreĽăétantăascèteĽăresteăimmobile.ăCommeăună
ermiteădansă leădésertĽă leă styliteĽăcherchantă sonădomicileĽădemandeădeă
manièreăpoétique Śă«ăOùăsontăcesăhorizonsăviergesăpourăm’encerclerădeă
prèsĽă ouă leă puitsă asseză profondă poură queă leă firmamentĽă entrevuă au-
dessusă deă saă boucheĽă neă soită pasă plusă grandă qu’ună astreă isolé ? »ă
(LinhartováĽăńřř4 : 35). Les Intervalles est un monde sans temps ni 
espace.ă« LeăprésentămultipleădevientădeăplusăenăplusăfragileĽădifficileăàă
cernerĽă impossibleă àă situeră avecă certitude. » (LinhartováĽăńřř4 : 38). 
Onăn’yă parleă niă deă politiqueĽă niă deă cultureĽă niă deă lieuxă précis.ă Leă jeă
lyriqueăpréfèreăneăpasăregarderăenăarrièreĽăparăcrainteădeăs’apercevoiră 
« du vide qui est /sa/ăseuleăassiseăsurălaăterreă» (LinhartováĽăńřř4 : 30). 
Leătexteăracontéădansălaăformeăpresqueăhybrideăd’uneăproseălyriqueăetă
d’ună poèmeă enă prose (NünningĽă 2ŃŃ6 : 316 – 317) exprime 
parfaitement la situation existentielle du je lyrique.  

3. POURQUOIăÉCRIRE ? LES CAHIERS DE PARIS 
DEăPETRăKRÁL 

Petră KrálĽă poèteĽă critiqueă littéraireĽă essayisteĽă scénaristeĽă grandă
amateură deă cinémaă etă deă musiqueă deă jazzĽă aă participéă auxă activitésă
surréalistesă àă Prague.ă Aprèsă l’invasionă desă troupesă soviétiquesă enă
ńř68Ľă Petră Králă quitteă Pragueă poură Paris.ă Aă ParisĽă ilă commenceă àă
écrireăsonăjournalăpersonnelĽăsesăCahiers de ParisĽătoutădeăsuiteăaprèsă
l’émigrationă enă Żrance.ă Aprèsă laă chuteă duă mură deă Berlină etă laă
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révolutionă deă Veloursă tchécoslovaqueă deă ńř8řĽă P.ă Králă continueă
d’écrireă sesă notesĽă avantă sonă retoură définitifă àă Pragueă enă 2ŃŃ6.ă 
AătraversădesăcentainesădeătextesăcourtsĽădesădevisesăd’uneădemi-ligne, 
leă poèteă attireă l’attentionă duă lecteură sură lesă chosesă etă événementsă
quotidiens : les Cahiers de Paris mêlentă desă expériencesă d’exilĽă deă
rêvesăetăsagessesădeăvieă(dontăaphorismes)ăenăévoquantăuneănostalgieă
des temps et paradis perdus.  

Laă langueă françaiseă fută d’abordădifficileăpourăunăauteurăquiăneă
l’avaităappriseăqueădansălesămanuelsăscolairesăavecădesăméthodesăplusă
auă moinsă traditionnelles.ă Poură nommeră desă expériencesă deă tousă lesă
joursădeămanièreăpoétiqueĽăleăpoèteăavouaĽăaprèsădesăannéesĽăauăcoursă
d’ună colloqueă àă PragueĽă lesă difficultésă rencontréesă àă causeă de son 
inaptitudeăenăfrançaisăàădireăleăconcretădesăchosesă– doncăleurăpoésieă–, 
« avantă queă jeă neă comprenneă qu’ilă nommaită plusă simplementĽă ună
concretădifférentădeăceluiădeămonăexpérienceătchèque ».ă(KrálĽăńřř3 : 
8).ă L’ancienă poèteă surréalisteă surmontaă dansă l’écritureă laă duretéă deă
l’exil.ăLesănotesăautobiographiquesĽă transforméesăenăfictionăetăpoésieă
deă trèsă belleă factureĽă furent une bonne occasion pour le jeune 
surréalisteăd’initierăuneănouvelleăétapeădeăsaăvieăŚădeăsorteăqu’ilăfallaită
voirădansăcesănotesă« deăsimplesătracesălaisséesăparăceluiăquiăcherchaită
àăavancerĽăsansăautreăespoirăqueăl’avancéeăelle-même. » (KrálĽă2Ńń2 : 
7).ăAinsiĽălaăformeăd’expressionălittéraireăfutăaussiănovatriceă– selon le 
poèteĽă ilă étaită inutileă deă continueră àă penseră etă àă écrireă de laă mêmeă
manièreăqu’avantă« leădésastre »ă(celaăveutădireăl’invasionădesătroupesă
soviétiquesăenăTchécoslovaquieăenăaoût 1968). Il fallait souligner que 
leăbesoinădeănoterădesăévénementsăetădesădétailsăquotidiensăétaităplusă
importantă auă débută deă l’exilă deă P.ă Král.ă Avecă leă tempsĽă lesă notesă
détailléesădevinrentămoinsăabondantesăàălaăfinăduăjournal.ă 

Toutăd’abordĽăilăfautăsoulignerăqueăleătexteăfinalăenăfrançaisăaăétéă
raccourciăŚălaărédactionăduătexteăfinalăenăfrançaisă(2Ńń2)ădeăPetrăKrálăetă
deăMichelăLeăżuéval estăplusăconcise.ăCertainsădétailsĽătrèsăimportantsă
poură leă lecteură tchèqueă dansă l’originală tchèqueă (ńřř6ă ńe version [de 
ńř68ăàăńřř6] ; 2013 2e versionă[deăńř68ăàă2ŃŃ6])Ľăontăétéăsupprimésă– 
surtoutălesădétailsăconcernantădesăpersonnagesăd’exilăouădesăsituations 
répétitivesă auă coursădesă années.ăDéjàă (!)Ľă dansă l’originală tchèqueĽăonă
rencontreă trèsă rarementă desă notesă sură lesă personnagesă exilésă deă laă
Tchécoslovaquieă enă Żranceă ouă ailleursă dontăMilanăKunderaĽă Václavă
BElohradskýă ouă Ivană Diviš.ă Milană Kunderaă n’estă mentionnéă qu’enă
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versionă tchèqueă dansă leă contexteă d’uneă rencontreă dansă laă villeă deă
Rennesă oùă celui-ciă séjournaă dansă ună premieră tempsă aprèsă sonă
émigration.ăIvanăDivišĽăpoèteăémigrantăexiléăàăMunichăenăAllemagneĽă
estă présentă sousă laă formeăd’ună fantôme.ăVáclavăBElohradskýăestă citéă
dansălaăversionăfrançaiseăseulementăcommeăunăamiăphilosopheă(KrálĽă
2012 Śă 2ń4)Ľă sansă sonă vraiă nomă etă prénom.ăAinsiăMilanăKunderaă etă
IvanăDivišăsontănommésăsousălaăformeăd’uneăabréviationădeăleurănomă
de famille – Milan K. et Ivan D., soităparceăqueăleurăprénomăestăplusă
importantă poură leă jeuă lyriqueĽă soită parceă queă cetteă façonădeă nommeră
quelqu’unăparăunăchiffreăétaităplusăsûreădansăunăpaysătotalitaire.ă 

Onă peută voiră queă desă situationsă banalesĽă profondémentă
ordinairesă etă desă momentsă spéciaux, rares, solennels peuvent 
s’interpénétreră etă mettreă auă mondeă uneă œuvreă toută àă faită originale.ă
Chaque impression dans les Cahiers estă uniqueĽă montréeă avecă sesă
moindres détailsśă pourtantă leă jeuă lyriqueă estă respectueuxă enversă lesă
zones intimes des autres.ă Onă reconnaîtă dansă l’auteură ună metteură enă
scèneă ouă plutôtă ună scénaristeă Śă onă seă rendă compteă queă saă visionă duă
mondeăestăcinématographique.ăLeămomentăfugitifăd’uneăhistoireăestăliéă
àă ună mouvementă ouă ună déplacementă desă chosesă dansă uneă situationă
concrète. 

On aimeraităbienăflânerădansălesăruesădeăParisăavecăleăjeuălyriqueă
– mêmeăs’ilăs’agităd’affirmationsăracontéesĽăprosaïquesĽă ilăestăévidentă
queăcesănotesăétaientăcrééesăparăunăpoèteăouăbienăunăPoèteămêmeĽăenă
majuscule.ăOnăaimeraitădécouvrirăcesăcôtésăaimablesădeăParisĽăvisitésă
par le jeu lyrique : manger dans des bistrots, bavarder avec des 
garçonsădeăcaféăavecălesquelsăonăseraităpresqueăcompliceăśărencontreră
desăgensăchezăleăcoiffeurăetăécouterăl’histoireădeăleurăvieăśăêtreăassisăsură
un banc dans un parc et observer des promeneurs ; voyager dans le 
métroăparisienăobservantădeăjoliesăfilles aux minijupes trop longues ou 
des dames chics, les imaginant dans leur jeunesse ; respirer les odeurs 
desă bureauxă deă tabacĽă desă cafésĽă desă bars.ă BrefĽă visiteră avecă leă jeuă
lyriqueă ună Parisă enă noiră etă blancă oùă laă couleură griseă seraită leă signeă
d’uneă nostalgieă colorée.ă PourtantĽă auă crépusculeĽă leă Parisă douxă seă
transformeă enăParisă brutalĽă avecă sesă fantômesĽă enă désertă peuplé.ă Lesă
samedis et les dimanches occupent une place importante dans les 
Cahiers de Paris deă Petră Král.ă Cesă jours-làă apparaissentă toujoursă
d’uneămanièreăséparéeĽă jamaisăensembleă(commeăleăweek-end). Puis, 
on peut observer les phases de ces jours-là.ăOnăs’aperçoităqueă leă jeuă
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lyriqueă estă différentă dansă laămatinéeă etă pendantă laă soirée.ă źnămêmeă
tempsĽă laă villeă montreă ună visageă différentă le samedi matin ou le 
samediă soir.ă Celuiă quiă s’attendraită àă uneă fêteă solennelleă ouă àă desă
momentsăpaisiblesăenăfinădeălaăsemaineăseraitătrèsăsurprisĽăenvahiăpară
leă sentimentă d’uneă solitudeă mauditeĽă malsaineĽă cară apercevantă desă
voitures en ville le samedi matin, ce seraientă« des voitures de pompes 
funèbresăquiăcirculeraientăvides. »ă(KrálĽă2Ńń2 Śăńřř).ăLesăfantômesăneă
sont pas vivants seulement pendant la nuit, mais aussi le samedi matin : 
« leădéfuntălocataireăduădessusăpasseătoujoursăsonăaspirateur. »ă(2Ńń2 : 
200). Leămarchéă deă samediĽă vuă souventă commeă synonymeă d’achatsă
sympathiquesĽă estă transforméă dansă les Cahiers de Paris de 1989 en 
situationă morbideĽă monstrueuseă mêmeă Śă « Marchéă deă samediĽă ună
fleuriste cul-de-jatteĽătoutăàăcoupĽăseădresseăàănosăpiedsă-. »ă(KrálĽă2Ń12 : 
2ń2).ă Lesă dimanchesă mêmeă sontă envahis par la crainte constante :  
« L’angoisseă blanchită leă dimanche »Ľă (KrálĽă 2Ńń2 : 153), et, six ans 
plusă tardĽă enă ńř8ŃĽă ceă sontă encoreă desă lundisĽă remplisă d’uneă horreură
silencieuseă(KrálĽă2Ńń2 : 194). 

A la question finaleĽă pourquoiă écrireĽă onă pourraită peut-êtreă
répondreă deă manièreă presqueă grotesqueă Śă « Pourquoiă écrireă ťă Poură
passeră leă tempsĽăpuisăonăseăreliraitĽăseulăavecăunăcigareĽăunăcaféăetă leă
temps qui passe. »ă (KrálĽă 2Ńń2 Śă ń8ń).ă źvidemmentĽă l’humoură noirĽă
mêmeă macabreă apparaîtă aussiă dansă lesă citationsă dontă « les lits sont 
toujoursăplusăpâlesăqueă lesămorts »ĽădeăŻrancisăPicabiaă (KrálĽă2Ńń2 : 
53).ă L’absurditéă desă situationsă n’estă pasă omniprésenteĽămaisă elleă estă
pointueădansă lesă situationsăprochesăauxăpoètesă Śă« le carrefourădésertă
aux quatre coins duquel clignote un feu rouge » – évidemmentăpasăàă
ParisĽămaisă àă Pragueă !ă (KrálĽă 2Ńń2 : 229). On peut se moquer de la 
globalisationă desă annéesă récentesă («ă Aă Bruxellesă Śă BaudelaireĽă
restaurantăvietnamien.ă»ăKrálĽă2Ńń2 : 223)ĽăainsiăqueădeălaăpublicitéĽăenă
Żranceădéjàăprésenteădansălesăannéesă7ŃăŚă« żrandirĽăc’estăNestléă-. »ă
(KrálĽă2Ńń2 Śă52).ăźnăfaitĽălaăcitationăestăuneăfigureăsouventăemployéeă
dans les Cahiers de Paris : le plus souvent dans le contexte de la 
lecture en coursă desă auteursĽă commeă lesă surréalistesĽă lesă émigrésă
d’źuropeăcentraleă etă orientaleĽă lesăhippiesăouă lesă anciensăhippies.ăLeă
jazzăjoueăunărôleăimportantădansălaădescriptionăcoloréeădeălaăvilleărêvéeă
deă Paris.ă Cetteă musiqueă adoréeă pară lesă adhérentsă deă laă culture 
occidentaleă desă annéesă 6Ńă etă mală vueă pară lesă représentantsă desă
systèmesă totalitairesă estă forcémentă présenteă dansă leă mondeă duă jeuă
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lyrique des Cahiers de Paris. Celui-ciăseădemandeămêmeă« etăsiăj’étaisă
unăLesteră (Young)….ăsansă saxophone »Ľă s’identifiant àă lui.ăOuă« oh, 
Play that thing! »ĽăquittantămêmeăleăfrançaisăadoréĽăleăremplaçantăpară
l’anglaisă(KrálĽă2Ńń2 : 24). 

Laă communicationă enă françaisă étaită déjàă difficileă auă débută desă
CahiersĽă justeă aprèsă l’émigrationă enă Żrance.ă źnă ńř6řĽă leă jeuă lyriqueă
l’expliquaită ainsiă Śă « Aă causeă desă problèmesă deă communicationă Śă
personneă neă sauraă jamaisă avecă quelă plaisiră j’écoutaisă leă françaisă desă
émigrésă russes. »ă (2Ńń2 Śă 25).ă Bienă sûră cetteă déclarationă estă
ambivalenteĽă polyvalenteă mêmeă Śă soită parceă queă leă jeuă lyrique 
comprendămieuxă leă françaisădesăRussesăqueă leă françaisădesăŻrançaisĽă
soită parceă qu’iciĽă enă ŻranceĽă lesă Russesă sontă obligésă d’utiliseră leă
françaisĽăetănonăleărusseĽăquiăestădevenuălaălangueădesăenvahisseurs. 

CONCLUSION 

Lesă troisă auteursă ontĽă chacună àă leură manièreĽă contribuéă àă
l’évolutionăduăgenreălittéraireădeăjournalăpersonnel.ăIlsăseăsontăefforcésă
d’approfondiră lesă possibilitésă deă leură langageĽă soită dansă leură langueă
maternelleĽăsoitădansălaălangueăétrangèreă(dontăleăfrançais).ăLaăŻranceă
et le milieu intellectuelăetăculturelăfrançaisăontăjouéăunărôleăimportantă
pourăcesătroisăécrivainsăvenantăd’źuropeăcentrale. 

Le Journal de Witold Gombrowicz (1904 – 1969) est un 
exempleă parfaită deă laă littératureă authentique deă l’exilă bienă queă
żombrowicză insisteă sură laă littéraritéă deă sonăœuvreĽă pară exempleĽă enă
commentantă mêmeă lesă notesă deă sonă agendaă apparemmentă
authentiques, en admettantăqu’ilăestăintervenu.ăLes Intervalles deăVEraă
Linhartováă (ńř77ă enă français)ă témoignentă deă laă réalitéă d’exilă sousă
formesă desă notesă méditativesĽă voireă hermétiques.ă Ceă mélangeă deă laă
fictionă narrativeĽă desă imagesă poétiquesă etă réflexionsă esthétiquesă etă
philosophiques rendent ces textes uniques. Quant aux Cahiers de 
Paris (1968 – 2ŃŃ6)ă deă Petră KrálĽă ceux-ciă mêlentă desă expériencesă
d’exilĽă rêvesă etă sagessesă deă vieă (dontă aphorismes)ă enă évoquantă uneă
nostalgie des temps et paradis perdus. 

Nousă avonsă essayéă deă montreră queă laă formeă confessionnelleă
d’ună journală personnelă suggèreă laă tensionă entreă leă narrateură etă
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l’environnement.ăDeăsurcroîtĽăelleăpermetăenămêmeătempsădeăprésenteră
la tension au narrateur lui-mêmeă (leă narrateură estă passionnéă pară sonă
rôleăetă cetteăpassionăvaămêmeă jusqu’ăà l’autodérisionăetă l’auto-ironie 
dont les journaux personnels de W. Gombrowicz etădeăP.ăKrál).ăDansă
le contexte historique de l’utilisationă deă cetteă formeĽă c’étaită ună acteă
littéraireă importantă - celaă signifiaită leă déniă deă «ă l’objectivitéă »ă
normativeă àă ceă moment-làĽă prédestinantă leă rapportă deă l’Hommeă àă
l’Histoire. 

Laă questionă quiă seă poseă oùă seă trouveă laă frontièreă entreă ună
témoignageă etă uneă fictionă littéraireă - estă toujoursă d’actualité.ă Nousă
pouvonsă constateră qu’ună certaină degréă deă stylisationă littéraireă estă
toujoursă présentă mêmeă dansă lesă œuvresă oùă ilă n’yă aă presqueă pasă deă
distanceăentreăl’auteurăpsychophysiqueăetăleănarrateurăouăleăje lyrique5 
dansă leă genreă littéraireăduă journal.ăźnăplusĽ il y a un espace entre le 
tempsădeălaănarrationăetă leătempsăracontéă(plusăprécisémentĽăilăyăaăună
espaceă entreă leă sujetă traversantă etă leă sujetă réfléchissant).ă Uneă proseă
purement autobiographique peut évolueră versă ună récită quasiă
autobiographique. Pourtant, les types de proses dont le journal 
personnelă sontă parfoisă jugéesă commeă desă documentsă nonă littérairesĽă
c’est-à-dire comme des informations factuelles (cf. les interventions 
de censure dans le Journal de Witold Gombrowicz).  

Leăplanărhématiqueăduăjournalăpersonnelăenăexilă(concernantălesă
formesădeălaălittératureăpersonnelle)ămontreăqueăleăvécuăpeutăêtreăbienă
expriméăàălaăformeăsymboliqueĽăpoétiqueĽămétaphoriqueăsansăperdreăleă
planăaxiologiqueă(l’authenticitéădeăl’expérienceăd’exilăpeutăêtreăcachéeă
etărenferméeădansăunăjournalăpersonnelădontălaăformeăressembleăplutôtă
auxănotesăhermétiquesădontăleăjournalăpersonnelădeăV.ăLinhartová).ăLeă
récităsubjectifăd’unăjournalăàălaăpremièreăpersonneăduăsingulierăcrée un 
certainădegréădeăsympathieăavecăleănarrateur.ăLeălecteurăquiăestăiciăenă
tantăqu’auditeurăetăcompagnonăintimeătendăàăs’identifierăauămondeădeă
celuiă quiă seă confesseĽă àă approcheră saă perceptionĽă sonă explicationĽă saă
motivationăàăagirăetăsaăperspective. 

Le journală personnelă (commeă nousă avonsă essayéă deămettreă enă
évidence)ăpeutăêtreăunămoyenăartistiqueăpourăcombattreădesădifficultésă
existentiellesă liéesă àă laă réalitéă deă l’exil.ă C’estă ună témoignageă deă laă
transformationădeăl’exilăsubiăàăl’exilătransfiguréăśăunătémoignage de la 

                                                           
5 Cf.ălaănoteădeăbaseăprécédenteă(n°ă4). 
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maturationă àă traversă ună genreă littéraire.ă Leă rôleă deă laă langueă
maternelleĽăainsiăqueădeălaălangueăétrangèreăetănotammentădeălaălangueă
françaiseĽă dansă notreă contexteĽă devientă cléă Śă laă langueă devientă laă
manièreăd’existerĽădeăcontinuerălaăvieĽăd’êtreăprésentădansăl’êtreĽăsubiră
etătransfigurerălaăpesanteurădeăl’exil.ă 
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La transcription de la dissidence 

tchécoslovaque:  

l’apport de Sylvie Germain 

SILVIA RYBÁROVÁ 

(Nitra) 

THE TRANSCRIPTION OF CZECHOSLOVAK DISSENT: 
THE CONTRIBUTION OF SYLVIE GERMAIN 
This paper looks into the novel transcription of recent historical events 
of Czechoslovakia by the French author Sylvie Germain, who 
witnessed the precarious situation of Czechoslovak dissidents in 
Prague during the Communist era and the Velvet Revolution in 1989. 
Far from making a fascinating story open to political considerations 
out of it, Germain privileges thinking about the meaning of freedom 
not conditioned by external circumstances. 

KEYWORDS: transcription, history, dissidence, freedom, literature 

MOTS-CLÉS: transcriptionĽăhistoireĽădissidenceĽălibertéĽălittérature 

 

 
Laăprésenteăréflexionăaăpourăobjectifăd’analyseră laătranscriptionă

desă événementsă deă l’histoireă tchécoslovaqueă récenteĽă telsă qu’ilsă
apparaissentă dansă lesă romansă d’inspirationă pragoiseă deă Sylvieă
Germain1.ă L’écrivaineă françaiseă estă venueă s’installeră àă Pragueă enă
                                                           
1   Lesăréférencesădesăœuvresăanalysésăserontăindiquéesăsousăleurătitreădansăleăfilăduătexte.ă 
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ńř86Ľăàă l’époqueădeăl’źuropeădiviséeăenăblocsădeăl’Ouestăetădeăl’źstĽă
alorsăqueăleăpaysăavançaităversălaăfinăduărégimeăcommunisteĽăetăelleăestă
restéeă jusqu’enă ńřř3.ă La Pleurante des rues de Prague2Ľă récită
personnelăpubliéăenăńřř2Ľădeuxăromansă Immensités3 et Éclats de sel4 
etă ună ouvrageă consacréă àă ună poèteă etă graveură tchèqueĽă Bohuslav 
Reynek à Petrkov5Ľă publiésă respectivementă enă ńřř3Ľă ńřř6ă etă ńřř8Ľă
s’ancrentătousădansăl’espaceătchécoslovaqueĽăplusăprécisémentădansălaă
villeădeăPragueăd’autrefoisăqueăSylvieăżermain a bien connue. Nous 
verronsă queă leă souciă deă l’histoireă n’estă pasă auă premieră plană dansă
l’écritureă germanienneĽă queă l’histoireă n’estă qu’unăpetită pană deă laă vieă
humaineĽă sûrementĽă bienă écrasanteă pară momentsĽă constituantă avantă
toutăceăcadreăinséparableădesădestinsăindividuelsăoùăseăchercheăleăsensă
deă l’existenceă humaine.ă Nousă neă prétendonsă pasă évoqueră tousă lesă
élémentsăseărapportantăàă laăcultureăetăàă l’histoireătchécoslovaqueĽăquiă
sontă parsemésă ciă etă làă dansă lesă récitsă deă Sylvieă żermain.ă Ilsă ferontă
objet d’unăautreăexposé.ăCeăquiănousăintéresseăiciĽăc’estăl’imageădeălaă
dissidenceăetădeălaălibertéăliéesăavecăleăcommunisme.ă 

Poură apprécieră laă véritableă valeură deă laă transcriptionă desă faitsă
récentsă donnéeă pară l’auteură françaiseă deă laă perspectiveă duă lecteură
slovaqueĽă ilă faută s’arrêteră d’abordă sură laă comparaisonă desă rapportsă àă
l’histoireă dansă lesă littératuresă françaiseă etă slovaqueă contemporaines.ă
Depuisă lesă annéesă ńř8ŃĽă leă mondeă occidentală connaîtă l’essoră deă
commémorationsĽă leă retoură àă l’histoireă etă àă sesă zonesă d’ombre, le 
devoirădeămémoireĽă leăquestionnementăsură l’identitéĽă toutăceădiscoursă
quiă envahită toută aussiă leădomaineădeă laă littérature.ăCetteă «ă obsessionă
commémorativeă »6 dontă parleă l’historienă Pierreă Noraă conduită àă deă
nouveauxădéfisĽăàălaăréflexionămêmeăsurăleăstatutădesărécitsăhistoriqueă
etă fictionnel.ă «ăCetteă réactualisationă duă passéă »Ľă commeă l’indiqueă leă
critiqueă littéraireă źmmanuelă BoujouĽă «ă s’accompagneă d’uneă
exacerbationădesăchoixăpoétiquesăetădesăproblématiquesămoralesăliéesă

                                                           
2  GERMAIN, S. : La Pleurante des rues de Prague.ă Parisă Śă żallimardă (L’ună etă
l’autre)Ľăńřř4. 

3  GERMAIN, S.: Immensités. Paris: Gallimard (Folio no 2766), 1993.  
4  GERMAIN, S. : Éclats de sel. Paris : Gallimard, 1996. 
5  GERMAIN, S. : Bohuslav Reynek à Petrkov. Un nomade en sa demeure. Paris : 

Christian Pirot, 1998. 
6  KOOPMAN-THURLINżSĽăM.ă Śă Poură uneă poétiqueă deă laămémoire.ă Ină ŚăżOU-

LET, A. (dir.) : L´Univers de Sylvie żermain. Caen : PUC, 2008, p. 224. 
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àălaătranscriptionădeăl’expérienceăhistorique.ă»7 Deănouvellesămanièresă
deădireă l’expérienceă traumatiqueădesăguerresămondialesăetădesăcampsă
surtoutĽă desă polémiquesă vivesă quiă s’enflammentă autoură deă laă
publicationă deă certainesăœuvresă sură laămatièreă historiqueĽă desă débatsă
qu’engagentăles historiens, les romanciers, les sociologues entre autres 
pourăseăprononcerăsură l’évolutionădesăenjeuxăesthétiquesăetă éthiquesĽă
démontrentăbienăleăregardărenouveléăsurăl’histoireăenăŻrance.ă 

Leă faită queă leă sujetă n’estă pasă pareillementă brûlantă sură laă scène 
littéraireă slovaqueăestă évidentădéjàă àă traversă laă réceptionănégativeăduă
roman HHhH deă Laurentă Binetă pară laă critiqueă slovaqueĽă quiă aă étéă
recompenséă pară leă Prixă żoncourtă duă premieră romană enă 2ŃńŃă enă
Żrance.ă Vladimíră BarboríkĽă chercheură enă littératureă slovaque, lui 
reprocheă l’approcheă superficielleă auămaniementă desă faitsă historiquesă
(laăreconstructionădeăl’attentatăsurăHeydrich)ăainsiăqueălaăprésenceădeă
l’auteur-narrateurănarcissiqueăquiăs’intéresseăplusăàădévoilerăauălecteură
sonătravailăsurăleăromanăqueăl’intrigueămême.8 Mêmeăsiăcetteăcritiqueă
deăBarboríkă neă représenteă pasă leă rapportă deă laă littératureă slovaqueă àă
l’histoireă enă généralĽă elleă estă asseză révélatrice.ă La production 
romanesqueă slovaqueă d’aujourd’huiă seă caractériseă pară lesă tentativesă
plutôtă sporadiquesă deă transcrireă laă matièreă historiqueă etă estă
généralementă dominéeă depuisă desă annéesă ńřřŃă pară «ă l’écartă àă
l’histoireă »ăouăéventuellementăpară «ă laă subversionădeă l’historicitéă »9, 
commeă l’affirmeă Barboríkă dansă ună autreă articleă sură laă littératureă
slovaque. Il constateă ună décalageă deă laă proseă slovaqueă àă l’égardă deă
l’histoireĽăalorsăqueăpersisteălaăconceptionădeăl’historicitéăenătermesădeă
laă sociabilitéă avecă laă convictionă idéologiqueĽăd’oùă leă scepticismeăsură
saă valeur.ă Ilă sembleă alorsă queă lesă écrivainsă slovaques contemporains 
neăs’interrogentăpasăsurăleărenouvellementădesăformesănarrativesăouălaă
portéeă moraleă deă laă transcriptionă deă laă matièreă historiqueă avecă uneă
telleă insistanceăqueă lesă écrivainsă français.ăCeux-ciă s’efforcentădepuisă

                                                           
7  BOUJU, E. : La transcription de l’histoire. Essai sur le roman européen de la fin 

du XXe siècle. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, p. 19. 
8  BARBORÍKĽăV.Śă...ăbudemăsaăvždyădozveda[ăoăniečom....ăPravda. Disponible sur 

le Web : http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/39651-recenzia-budem-sa-vzdy-
dozvedat-o-niecom  

9  BARBORÍKĽăV.ŚăÚstupăzădejínă(PavelăVilikovskýŚăVečneăjeăzelený...)ă(Retraitădeă
l’Histoireă śăPavelăVilikovskýŚă Ilă estă encoreăvert...).ă InŚă Slovenská literatúra, 54, 
2ŃŃ7Ľăč. 1, pp. 41-52. 
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quelquesă annéesă deă faireă l’acteă deă «ă laă justeă mémoireă »Ľ10 pour 
reprendreălesămotsăricœuriensĽădontălaălittératureăslovaqueăaătoutăaussiă
besoin.ă Oră laă réflexionă profondeă sură l’époqueă communisteă manqueă
désespérémentă dansă leă milieuă culturelă slovaque.ă Certainsă pourraientă
s’opposerăàăceăque peuădeătempsăaităécouléădepuisăleărenversementăduă
régimeĽă qu’ună écartă deă tempsă suffisantă permetteă sansă douteă auxă
écrivainsădeăposerăunăregardăjusteăetăimpartialăsurălesăfaits.ăIlăresteăqueă
leă rapportă àă l’histoireă enă tantă queă telleă estă toujoursă àă (re)définirĽă àă
(re)découvrirĽăàă(ré)écrire.ă 

Qu’ilăexisteăunăintérêtăavideăduălectoratăslovaqueădeăceătypeădeă
littératureĽă ilă n’yă aă aucună douteă là-dessus. Nous pouvons citer au 
moins le roman slovaque du genre de thriller politique le plus traduit, 
celui de Jozef BanášĽă intituléă La Zone d’enthousiasmeĽă quiă aă étéă
accueilliĽă littéralementĽă avecă uneă vagueă d’enthousiasmeă pară lesă
lecteurs.ăL’histoireăfascinanteădeăl’invasionădeălaăTchécoslovaquieăpară
leăPacteă deăVarsovieă enă ńř68ă s’interpénètreă avecă l’histoireă d’amour.ă
Le romană d’inspirationă autobiographiqueă regorgeă deă descriptionsă
factographiquesĽă l’histoireă racontéeă pară l’auteură éblouieă leă lecteură etă
enthousiasmeă tantă lesă témoinsădeă l’époqueăqueăceuxăquiăneă l’ontăpasă
vécueĽă commeă l’indiqueă l’écrivaină slovaqueă Antonă Hykish.11 Mais 
l’élanăquiăemporteăleălecteurăs’affaiblităpeuăàăpeuăauăfilădeălaălecture.ă
Hykischă considèreă queă laă littératureă devraită êtreă porteuseă desă
principesĽă desă valeursĽă desă visionsă etă qu’ilă enă faudraită peut-êtreă ună
autreă livreĽăuneăautreă littératureăpourădireăcetteăexpérience.ăLeăromană
deăJozefăBanášăs’épuiseătôtĽălaisseăleălecteurăsurăsaăfaimĽămêmeăsiăonă
peută reconnaîtreă auă livreă certainesăqualités.ăL’écrivainăn’arriveăpasă àă
direă ceă àă quoiă leă lecteurĽă inconsciemmentĽă s’attend.ă Uneă traceă
indélébileă neă resteă pas.ă Reproduireă lesă faitsĽă enă l’occurrenceă leă
communismeĽă neă suffită pasă poură qu’ilsă soientă digérésă pară laă
communautéă maisă surtoută transformésă enă souvenirsă collectifs.ă Ilă
faudrait les penser avant tout.  

źnă plusĽă selonă BanášĽă lesă faitsă historiquesă neă devraientă êtreă
réécritsăqueăparăceuxăquiălesăontăconnus.ăLesăpenseursăoccidentauxăontă

                                                           
10  RICŒURĽăP.ŚăLa Mémoire, l’histoire, l’oubli.ăParisăŚăÉditionsăduăSeuilĽă2ŃŃŃĽăp. 1 
11  HYKISCHĽăA.ŚăZónaănadšeniaă - JozefăBanášă - Politickýă trilerăaăčoăešte.ăKnižná 

revue 2008/21. Disponible sur le Web : http://www.litcentrum.sk/recenzie/zona-
nadsenia-jozef-banas-politicky-triler-a-co-este  
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comprisăqueăcetteă logiqueăétaită fausseĽăqu’ilănousă seraită ainsiă interdită
deă communiqueră pară exempleă l’expérienceă desă campsă
d’extermination.ă Seulă «ă ună hurlementă articuléă »12, commeă l’aă dită
DetueĽă neă suffiraită pasă àă consitueră laă littératureă deă laă Shoah.ă
L’explorationă deă laă matièreă historiqueă nonă vécueămaisă transmiseă seă
justifieă pară leă faită qu’ilă s’agită deă l’héritageă collectif.ăMembresă d’uneă
communautéĽănousă sommesăhéritiersădeă l’histoire de celle-ci, pour le 
meilleur et pour le pire. 

Poură reveniră àă laă portéeă historiqueă desă romansă deă Sylvieă
żermainĽă cetteă écrivaineă françaiseă quiă étaită témoină desă réalitésă
tchécoslovaquesăàăunămomentădonnéĽăquiălesăaăabsorbéesĽăetăparăsuiteă
réécrites àă saă manièreĽă nousă pouvonsă remarqueră queă sonă écritureă
travailleă l’histoireă d’uneă façonă discrète.ă L’auteură aă prédilectionă poură
lesă gensă mineursĽă cesă êtresă anonymesĽă exclusă deă livresă d’histoireă etă
absents de souvenirs collectifs. Ainsi, dans son roman Immensités, 
dontăl’intrigueăs’ancreădansăl’espace-tempsăimmobiliséăsousăleărégimeă
communisteĽăévoluentălesăhistoiresădesăpariasĽărejetésădansălesămargesă
de la grande histoire, dont celle de Prokop Poupa, ancien professeur 
universitaire devenu balayeur dans les rues de Prague ; aussi celles 
d’autresă intellectuelsă bannisă Śă professeură etă traductriceă expulséeă deă
l’universitéĽăancienădocumentaristeădeătélévisionĽăcomédienăinterditădeă
théâtreĽă photographeĽă saxophonisteă deă jazz.ă Dansă sonă autreă romană
Éclats de selĽă l’ancienăprofesseurăduăpersonnageăprincipalĽăLudvíkĽă aă
étéă toută aussiă obligéă d’abandonneră l’universitéă alorsă queă Ludvíkă aă
décidéă poură l’émigrationă enă Żranceă poură échapperă àă laă lassitudeă
collectiveăquiăsévissaitădansăsonăpays.ăLeădésaccordădesăpersonnagesă
germaniensăavecă laă ligneă tracéeăpară leă régimeă lesămarginaliseăetă leură
faită éprouveră desă ennuisĽă maisĽă contreă touteă attenteĽă ilsă neă sontă pasă
censésă êtreă symboleă deă l’héroïsmeă dissident.ă Ilsă acceptentă leură
existenceă contractéeă queă leură aă imposéă leură choixă sansă revendiquer 
activementă leă renversementă duă régime.ă L’idéeă queă leă sensă deă laă
dissidenceă n’estă pasă sérieusementă prisă enă considérationă s’avèreă justeă
au fil du roman Immensités oùăseădévoilentălesăoccupationsăfantaisistesă
des personnages, parfaitement en dehors de tout engagement politique, 
s’ilăs’agitădesăexpérimentationsăculinairesĽăd’unăintérêtăpourăunăcircuită
                                                           
12  DźTUźĽă Żrédérik.Śă « Żiction vs témoignage ? ». Disponible sur le Web : 

http://www.fabula.org/revue/document7984.php 
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deăcheminsădeăferăouădeăl’amourădesăoiseaux.ăLesăpersonnagesărestentă
àăl’écartăaussiăauămomentădeăl’avènementădeălaădémocratie.ăLeăgrandă
momentă deă l’histoireă tchécoslovaqueă récenteĽă laă Révolutionă deă
VeloursĽă estă décrită d’abordă commeă menéă pară «ă uneă grandeă fouleă »ă
tenantălesăbougiesăquiă«ădéfilaităd’unăpasăuniăenăscandantăleămotălibertéă
»ă(IăŚăń45).ăL’histoireăenătrainădeăseăfaireăapparaîtăcommeăextérieureăà 
l’activitéă desă personnagesă duă romană quiĽă quoiqueă dissidentsĽă
n’assistentăpasăactivementăauărenversementăduărégimeăcommuniste.ăIlsă
seă contententă d’observerĽă puisă deă rejoindreă laă foule.ă Lesă dissidentsă
germaniensăn’agissentăpasă enăprincipauxăacteursădeă laămise en place 
deă laă libertéămaisăassumentăplutôtăună rôleădeăspectateursăpassifs.ăPară
cetteă marginalisationă deă l’engagementă deă laă dissidenceă dansă laă
libérationă duă paysă représentéeă dansă ImmensitésĽă laă romancièreă
présenteăuneăimageăinhabituelleădeălaădissidence. 

LeămomentădeălaăRévolutionăestăprésentéăsurtoutăcommeăruptureă
deălaăcontinuitéăintroduisantăleăpaysădansăuneăscèneădeăthéâtreăŚă«ălaăvilleă
entièreă seă fită théâtreĽă toută leă paysă entraă enă scèneĽă etă leă châteauă ouvrită
bientôtăsesăportesăàăunădramaturge.ăUnănouveauărépertoireăs’annonçaită»ă
(Iă Śă ń73).ă L’installationă deă laă démocratieă dansă leă paysă communisteă
s’apparenteăauăspectacleăoùămêmeăleănouveauăprésidentăestădésignéăenă
fonctionă deă saă qualitéă deă dramaturgeă (Havel)ă etă leă gouvernementă enă
devenirăenăvertuăd’échangeădeărôles.ăLaăvilleăestădécriteăcommeăsortieă
d’unălongăsommeilăoùă«ălesămasquesăétaientăjetésĽălaăpeurăenfinădissoute.ă
Laăvraieăvieăétaitădeăretoură[…]ă»ă(IăŚăń73).ă 

DansăcetteănouvelleăsociétéăpostcommunisteĽălesăpersonnagesăseă
cherchent une place. Certains se jettent soit dans le journalisme, soit 
dansă leă théâtreăouădeviennentădéputés.ăSiă leă renversementăduă régimeă
provoqueă l’agitationă généraleă («ă toută leă mondeă bougeait, 
intérieurementăetăspatialementă»ĽăIăŚăń5ń)Ľăilăn’inciteăaucunăremuementă
important dans la conscience du personnage principal Prokop Poupa, 
saufăleăquestionnementăsurăleăsensămêmeădeălaălibertéăreconquise.ăLeă
personnageăseădemandeăenăeffetăŚă«ălibertéă– trèsăbienĽămaisăfaireăquoiă
auă justeă ťă »ă (Iă Śă ń5Ń).ă Laă libertéă quiă faisaită auă personnageă autrefoisă
défaută etă qu’ilă vientă enfină deă retrouveră neă paraîtă pasă apporteră laă
rédemptionă attendueă poură l’avanieă etă l’humiliationă queă luiă etă sesă
semblablesăontădûăsubir. Laăreconquêteădeălaălibertéăextérieureăneătientă
pasălieuăpourăProkopădeăl’ultimeăfin.ăQueălaălibertéăneărésideăpasădansă
uneă simpleă substitutionă d’ună régimeă pară ună autreă indiqueă aussiă
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l’analogieă deă Pragueă auă momentă duă changementă desă fonctionsă auă
châteauă de Pragueă oùă cetteă dernièreă estă comparéeă auxă sabliersă quiă
tourbillonentă àă leură renversementă provoquantă ainsiă ună étonnementă
avantăqu’ilsăneăretombentăs’agençantădifféremmentăŚă«ăonăconstateăceă
nouvelăordreĽăprogressivementăonăs’habitueăàăcetăaspectăremodeléădes 
sablesăśăonăreposeăleăsablierăsurăl’étagèreăetălaăvieăcontinueă»ă(IăŚăń5ń-
ń52).ăAprèsă toutĽă c’estă laă répartitionă duă pouvoiră quiă changeĽămaisă leă
personnelădemeureăleăplusăsouventăinchangé.ă 

Prokopă Poupaă s’interrogeă sură laă situationă autantă dansă lesă paysă
développésăqueădansăleătiersămondeăŚă 

Toujoursă lesă mêmesă chosesĽă iciă ouă làă laă guerreĽă iciă etă làă uneă
catastropheĽătechniqueăouănaturelleĽăenăd’autresălieuxăencoreădesăprisesă
d’otagesĽădesăassassinatsĽădesăcoupsăd’Étatăśăauxăpagesăéconomiquesăetă
politiques un amalgameădeămensongesĽădeăfadaisesĽăd’escroqueriesădeă
haută vol.ă Scandalesă etă pourritureă àă l’OuestĽă faillitesă etămédiocratieă àă
l’źstĽă misèreă etă famineă auă Sud.ă Sansă compteră toută leă non-dit, tout 
l’inavoué.ăChroniqueăd’unăjourăordinaireădansăleămonde.ă(IăŚă87) 

Siă leă régimeă communisteă enă Tchécoslovaquieă estă dénoncéă pară
l’auteurăpourăl’aveuglementĽăleămensongeĽăetăleădéniădeălaălibertéăqu’ilă
imposeăàăsesăcitoyensĽălaădémocratieădeăl’Occidentăneăsortăindemneănonă
plus. Celle-ciă estă représentéeă parfaitementă àă travers le personnage de 
Ludvíkă dansă Éclats de selĽă quiă aprèsă plusieursă annéesă vécuesă enă
émmigrationăenăŻranceĽăapparaîtăplusăécœuréăqu’ilă l’étaităenăémigrant.ă
Laă libertéă extérieureă n’assureă pasă automatiquementă laă satisfactionă deă
l’être.ăL’imageădeăl’individuă– citoyenădeăl’Étatăcommunisteăprésentéăenă
tantăqu’ă«ăinfirmeădeălibertéĽărepuădeăleurresăetădeămensongesĽăetăsatisfaită
deăl’êtreă»ă(źSăŚă27)ĽăquiăaăpousséăLudvíkăàăémigrerĽăestăremplacéăparăleă
sentimentă deă ceă dernieră enă tantă queă «ă repuă deă libertéĽă maisă infirme 
d’idéauxĽă etă amèrementă insatisfaită deă l’êtreă »ă (źSă Śă 27).ă LudvíkĽă enă
émigrantĽă seraită celuiă quiă auraită trahiă sesă idéauxă etă sonă maître.ă Saă
conditionăd’hommeălibreăneăsauraităpasăallégerăsonăétatăd’esprit.ă 

L’évocationă deă l’époqueă post-révolutionnaireădans le pays natal 
deă LudvíkĽă désormaisă démocratiqueĽă oùă laă loiă deă l’argentă s’estă
substituéeă àă laă loiă duă mensongeĽă etă lesă arrivistesă auxă mouchardsĽă
contribueă àă atténueră l’enthousiasmeă éprouvéă àă laă reconquêteă deă laă
liberté.ăL’observationătoutăaussiă inquiétante figure dans Immensités oùă
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laăsituationăenăTchécoslovaquieălibéréeăduăcommunismeăseărésumeăauxă
«ă déplorationsă socioéconomiquesă ».ă Commeă l’affirmeă Marie-Hélèneă
BobletĽă «ă lesă restitutionsă deă biensĽă lesă augmentationsă deă loyersă ontă leă
seul effet post-révolutionnaireămentionnéăetăregrettéă»ădansăleăroman.13 
Celui-ciăneăfournitănullementăl’occasionăàălaăconstructionăd’unăsensădesă
événementsăpolitiquesăadvenusĽăquiădeăsurcroîtănonăseulementăneăsituentă
pasălesăpersonnagesădansălaăsociétéĽămaisălesăincitentăsoităà «ăunădiscretă
mouvementădeă retraiteăversă [leurs]ăgéographiesă intérieuresă»ă (Iă Śăń5Ń)Ľă
soităàăl’acteădeăsuicide.ăAinsiĽăenămettantăenăcauseăleăsensădeălaălibertéă
pară ună ancienă dissidentă («ă libertéă – trèsă bienĽă maisă faireă quoiĽă auă 
justeă ťă »)Ľă «ă leă romană déconstruită leă mytheă duă dissidentă »14Ľă d’aprèsă
Bénédicteă Lanot.ă Maisă siă leă termeă deă laă libertéă estă dépourvuă deă
considérationsăpolitiquesĽă ilăn’yăfigureăpoură rien.ă Ilă tisseăparăcontreăună
réseauă deă significationsă qu’exploreă Prokopă dansă l’intimitéă deă sonă
monde intérieur.ă Leă personnageă seă metă effectivementă àă l’écartă desă
événementsă extérieursă quiă leă stimulentă toutefoisă àă laă rechercheă d’uneă
autreăacceptionăduăterme.ăźnăomettantăl’insistanceăsurăl’euphorieădeălaă
Révolutionă deă veloursĽă l’auteură metă enă évidenceă sonă intérêtă poură laă
libertéă intérieureă qu’elleă croită supérieureă àă celleă imposéeă pară lesă
circonstancesă extérieures.ă L’enjeuă deă laă libertéă seă déplaceă duă plană
politiqueăauăplanăexistentiel.ăLudvíkădansăÉclats de sel doit, lui aussi, 
reconquérirăprogressivementăsonă«ămoiă»Ľăabandonnerăsonăétatăd’ennuiă
etădeădésertăd’amourăpourăredécouvrirălaălibertéăintérieure. 

Nous pouvons constater que Sylvie Germain ne se soucie pas de 
transposerălaătotalitéădeălaăréalitéăhistoriqueĽăetăchercheăencoreămoinsăàă
donneră laă réflexionă politiqueĽă queă laă thématiqueă abordéeă auraită puă
susciter.ăL’écrivainăaărecoursăàăquelquesărepèresădeălaăréalitéăhistoriqueă
etă culturelleă tchécoslovaqueă sansă enă faireă l’objetă deă sonă écriture.ă Laă
dissidenceĽă l’émigrationĽă laă Révolutionă deă veloursă ouă l’époqueă
postcommunisteă serventădeă toileădeă fondăpourădémontreră l’ancrageădeă
l’individuădansăsonătempsăetăsonăappartenanceăàăl’histoire.ăToutăcommeă
laă libertéă extérieureă cèdeă devantă laă libertéă intimeă dansă Immensités, la 
                                                           
13  BOBLET, M.-H.ă Śă ‘L’Immensitéă enă notreă finitude’ă Śă Histoireă etă humanité.ă InŚă

KOOPMAN-THURLINGS, M. (dir.), Sylvie żermain. Regards croisés sur 
ImmensitésĽăParisĽăL’Harmattană(Critiquesălittéraires)Ľă2ŃŃ8Ľăp.ă42.ă 

14  LANOT, B. : Fable du deuil et morale du renoncement. In: KOOPMAN-
THURLINGS, M. (dir.), Sylvie Germain. Regards croisés sur Immensités. Paris : 
L’Harmattană(Critiquesălittéraires)Ľă2ŃŃ8Ľăp.ăń3. 
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primautéăestădonnéeăàălaăquêteăduăsensădeăl’existence humaine devant le 
sensădeăl’histoire.ăPourărenouerăavecăceăqueăHykischădisaităàăproposăduă
romanădeăl’écrivainăslovaqueăJozefăBanášăsurălaănécessitéădesăvaleursĽă
d’uneă visionă desă événementsă historiquesĽă nousă pensonsă queă Sylvieă
żermaină arriveă àă évoquer asseză véridiquementă l’atmosphèreă dansă leă
paysă communisteă sansă s’yă épuiserămaisă elleă vaă encoreă plusă loin.ă Lesă
personnages dans Immensités deviennent dissidents non par leur 
volontéădeăs’opposerăauărégimeămaisăparceăqu’ilsărestentăfidèlesăàăleursă
valeursă mêmeă auă prixă d’êtreă dégradésă dansă laă société.ă AinsiĽă laă
démocratieăneăgarantitănonăplusălaălibertéăintérieureĽăcelleăqu’ilăfaudraită
mainteniră dansă toutesă lesă circonstancesă extérieures.ă Lesă personnagesă
germaniensăévoquentă lesăvaleursăquiăs’avèrentăexplicitement bien plus 
tardă dansă l’ouvrageă deă laă romancièreă intituléăRendez-vous nomades :  
«ăseătournerăversăl’autreăquiăcrieĽăquiăsupplieĽăetăseăprésenterăàăsonăappelă
[...]Ľă manifesteră sonă refusă radicală deă collaboreră àă touteă entrepriseă deă
destruction [...], et ensuiteăveillerăsură laămémoireădesăfaitsĽăàăpréserveră
véraceăetăvivaceăśăassumerăsaăpartĽăsaăchargeădeăfraternitéădansălaăcohueă
polyphoniqueă qu’estă l’humanitéă »15. Autrement dit, Sylvie Germain 
nousăinciteăàălaăvigilanceĽăàălaăresponsabilitéădeănosăgestesăainsiăqu’àălaă
mémoireăvivanteădesăfaits.ăCeăsontăcesăvaleursĽăauxquellesăpensaităpeut-
êtreăl’écrivainăslovaqueăAntonăHykisch.ăLesăvaleursăquiănousăguiderontă
d’uneă façonă justeă versă l’aveniră incertainĽă indépendammentă duă régimeă
politique.ă Laă littératureă slovaqueĽ commeă d’ailleursă toutesă lesă
littératuresĽă auraită besoină deă tellesă visionsĽă d’uneă telleă réflexionă sură laă
libertéăqueăSylvieăżermainăaă réussiăàă transmettreăàă traversă lesă réalitésă
tchécoslovaques.ă 
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Régularité et « francité » du Cid cornélien 

dans les Observations de Georges de 

Scudéry1 

MICHELE PAOLINI 
(Bratislava) 

REGULARITYăANDăTHEă“FRENCHNESS”ăOFăTHEăCORNE-
LIAN CID IN THE OBSERVATIONS OF GEORGES DE SCU-
DÉRY 
Inăń637ăżeorgesădeăScudéryă(ń5ř8–1667) published his Observations 
onă Pierreă Corneille’să The Cid, played triumphantly a short time 
before. An in-depthă readingă ofă Scudéry’să textă willă enableă usă toă
highlightă theă maină pointsă ofă Scudéry’să relationshipă betweenă the 
“Hispanity”ă ofă theă Corneliană modelă (Las Mocedades del Cid by 
żuillénă deă Castro)ă andă theă generală tendencyă towardsă aă graduală
regularization/nationalization of French theatrical production.  

KEYWORDS: theatre, Pierre Corneille, dramatic genres, Aristotelian 
unitsĽăżeorgesădeăScudéry 

MOTS-CLÉS: théâtreĽă Pierreă CorneilleĽă genresă dramatiquesĽă unitésă
aristotéliciennesĽăżeorgesădeăScudéry 

                                                           
1  Cette étude fait partie du projet «ăBieleămiestaăvăslovenskomăprekladeăšpanielske-
hoădivadlaăZlatéhoăvekuă»ă(VźżAăUK-1/0780/16).  
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INTRODUCTION 

Nousă parleronsă duă contenuă d’ună texteă (plusă précisémentă d’un 
métatexte)Ľă telăqueăseăprésenteă celuiădesăObservations sur Le Cid de 
żeorgesădeăScudéryĽăconcernantăunăautreătexteĽălittéraire : une histoire, 
celle du CidĽăracontéeăparăPierreăCorneilleĽ laquelleăestăprésentéeăsous 
formeăd’uneăpièceădeăthéâtreăenăversĽălaăcélèbre tragi-comédieăLe Cid 
dontă leăsuccèsă feraădate.ăLaăpremièreăreprésentationăduăCid a eu lieu 
enădécembreăń636ăouăenăjanvierăń637.ăźtăauăcoursădeălaămêmeăannéeĽă
en 1637, paraîtront les Observations deăScudéry.  

La lecture des Observations seăréfèreădialectiquementĽăàălaăfoisĽă
àă laă connaissanceăpréalableăduăCid cornélien qu’àă celleădeă saă sourceă
espagnole : Las Mocedades del Cid (Les Enfances du Cid), dont 
l’auteură estă żuillénă deă CastroĽă écrivaină dramatiqueă espagnolă
contemporain de Lope de Vega.  

ÀăunăautreăniveauĽăleălecteurădoitănécessairementăseăréférerăaussiă
àătousălesătextesăquiĽăàălaăsuiteădeăl’énormeăsuccèsăobtenuăparălaăpièceă
deă CorneilleĽă ontă animéă laă célèbre controverse qui est connue, dans 
sonăensembleĽăcommeălaă«ăquerelleăduăCid ».  

1. LAă«ăQUERELLEăDUăCID »  

Laă querelleă estă fondéeă sură ună ensembleă hétérocliteă d’une 
quarantaine de textes. Ilăfaudraităparlerăàăceăsujetădeă«ăcontretextesă»ăouă
d’«ă antitextesă »ă comme le relevait Civardi (2002 : 13). Bien que 
l’organisationăsolidaireădeătousălesăénoncésădontăelleăestăcomposéeăne soit 
concevableădansăsonăunitéăqueăpour un fait (apparemment) extrinsèqueĽă
c’est-à-direă l’initiativeă desă récepteursĽă elle pourrait néanmoinsă êtreă
considéréeăàălaălumièreădeăcertainsăfacteursăévidemment intrinsèques : un 
facteură génétiqueĽă auă niveauă pragmatiqueĽă parce que tous les auteurs 
participentăàăcetăévénementădialogiqueĽăqueănousăappelonsă«ăquerelleăduă
Cid » etă qu’ilsă leă fontă intentionnellement (d’où sonă caractèreă narratifĽă
objectifăetĽăpourăainsiădireĽăniăcomplètementăinvolontaireăniăcomplètementă
prémédité)ă śă etă ună facteurĽă disons, sémantiqueă dansă leă sensă où ils 
s’exprimentă autoură duă mêmeă sujetă deă discussion Śă l’unitéă d’actionĽă leă
souci de vraisemblanceĽăleărespectădesăbienséances. 
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Quantă àă laă natureă intimementă narrativeă deă notreă querelleĽă elleă
nous semble suffisamment démontréeă pară leă faită qu’ilă faută
nécessairementă laă résumerăsousă laă formeăcohérente d’uneă«ă fabulaă»Ľă
auă sensă indiquéă pară lesă formalistes russes (Segre, 1985 : 102-104) 
commeă l’ensembleă desă événementsă quiă composentă uneă narrationĽă
considérésă dansă leursă relationsă internesĽă dans leur ordre logique et 
chronologique.  

Observons àă présentă deă plusă prèsă ună sommaireă deă cetteă 
«ăfabulaă»ă: 1) La mise enăscène triomphale du Cid cornélien.ă2) Les 
premièresă réservesă formuléesă pară certainsă critiquesĽă enă réactionă
auxquellesă Corneilleă écrită l’Excuse à Ariste, (enă févrieră ouă enămarsă
1637), poème dans lequel il revendique son originalité Śă« Je ne dois 
qu’àă moiă seulă touteă maă renomméeă ».ă 3)ă La foudroyante riposte du 
dramaturge Mairet, (fină marsă ouă débută avril)ă pară l’intermédiaireă deă
L’auteur du vrai Cid espagnol à son traducteur etă d’uneă Épitre 
familière oùĽădonnant sa voix àăżuillénădeăCastroĽ il accuse Corneille 
deă «ă plagiată ».ă 4)ă L’interventionă deă żeorgesă deă ScudéryĽă quelquesă
semaines plus tard (doncă versă laă mêmeă périodeă queă leă poèmeă
précédent)ĽăàătraversăsesăObservations sur Le Cid, libelle qui constitue 
une attaque cette fois-ciă systématiqueă deă laă pièceă cornélienneă
(ScudéryĽă2ŃŃ4ă[1e éd.ăń637] : 372) : 

QueăleăSubjetăn’enăvautărienăduătoutĽ 
Qu’ilăchoqueălesăprincipalesăreglesăduăPoemeăDramatiqueĽă 
Qu’ilămanqueădeăjugementăenăsaăconduite, 
Qu’ilăaăbeaucoupădeămeschansăversĽ 
Queăpresqueătoutăceăqu’ilăaădeăbeautezăsontăderrobeesĽ 
źtăqu’ainsiăl’estimeăqu’onăenăfaităestăinjuste. 

Cetteăcritiqueăscudérienneă(ilăyăenăauraăjusqu’àăquatreăéditions)ă
se concentre en particulier sur deux points : l’accusationăd’avoirăplagiéă
sonă modèleă espagnol ; l’accusationă deă rendreă leă personnageă deă
Chimèneă immoralĽă«ă impudiqueă».ă5)ăLa Défense du CidĽăattribuéeăàă
Jean-Pierre Camus. 6) Laă«ăguerreădeăplumeă»ă(selonăl’expressionădeă
Scudéry)Ľă quiĽă àă ceă stadeĽă faită rageă etă donneă lieuă àăuneă collectionădeă
plusieurs autres opuscules, en se fondant sur les Observations de 
Scudéryă ouă enă seă répondantă lesă unesă lesă autresĽ pour ou contre 
Corneille.ă7)ăLaăpriseăenăchargeăd’ună rôleăd’arbitreăentreăpartisans et 
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adversairesă pară l’Académieă française.ă 8)ă L’épilogueĽă queă constitueă
l’écritureă desă Sentimentsă deă l’Académieă (publiéă enă décembreă ń637)ă
par Jean Chapelain et qui est le dispositifăd’unăjugement.ăCorneilleăestă
définitivementăacquittéădeă l’accusationăde plagiat, mais (pour filer la 
métaphoreă judiciaire) jugéă coupableă d’autresă infractionsă graves : la 
violationă deă laă règleă concernantă l’unitéă deă tempsĽă celle de la 
vraisemblanceĽăetăsurtoutăd’avoirărenduălaăjeuneăChimèneătropăsensibleă
àălaăflatterieădeăl’Amour, et trop peu aux exigences du Devoir. 

2. LES OBSERVATIONS : SÉMANTIQUEă
FONDAMENTALE  

Scudéry s’enă prendă directement àă touteă laă pièceă cornélienneĽă
dansă sonă intégralitéĽ indiquant explicitement les lignes directrices de 
sonă attaqueĽă quiă coïncidentă d’ailleursă avecă uneă listeă deă chefs 
d’accusationă(ScudéryĽă2004 [1e éd.ăń637] : 372) : le sujet n’aăpasădeă
valeur ; laăpièceă挑ădităScudéryă挑ătransgresseălesărèglesăétabliesăparăle 
canonă littéraire śă leă comportementă attribuéă auxă personnagesă estă
inapproprié ; la forme linguistique est souvent condamnable ; ses 
beautésăsontăleărésultatăd’uneăappropriationăindue. 

La technique d’expression utiliséeă pară l’auteură consisteă àă
développeră l’argumentationă àă traversă une sorte de récită
autobiographique, celui-ci n’enă étantă queă leă fil conducteur, dont 
l’importanceă aă ună effetĽă siă l’onă peută dire, constitutif. Enă d’autresă
termes, leă «ă critiqueă »ă estă représentéĽă dansă sonă discoursĽă pară ună
personnage quiădită«ăjeă»ă(Ibidem : 370-1) :  

Pour moy, quelque esclatante que me parust la gloire du Cid, je la 
regardoisă commeă cesă bellesă couleursă quiă s’effacentă enă l’airă […] ; je 
n’avoisăgardeădeăconcevoirăaucuneăenvieĽăpourăceăquiămeăfaisoităpitié : 
ny de faire voiră àă personneă lesă tachesă queă j’appercevoisă enă cetă
Ouvrage.ă […]ăMaisă quandă j’aiă veuă [dis-je]ă qu’ilă [l’auteură duăCid] se 
Deifioită d’authoritéă privee śă qu’ilă parloită deă luyĽă commeă nousă avonsă
accostuméă deă parleră desă autres śă qu’ilă faisoită mesmeă imprimeră lesă
sentimensăavantageuxăqu’ilăaădeăsoyă[…] Śăj’ayăcreuăqueăjeăneăpouvoisă
sansăinjusticeăĘăsansălaschetéĽăabandonnerălaăcauseăcommuneă[…]. 
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Nousă sommesă confrontésĽă bienă évidemmentĽ àă laă structurationă
d’unămodèleănarratifĽădontăleăcontenuămontreădesăfacettesă(et données)ă
problématiquesĽă psychologiquesĽă introspectives.ă Nousă pensonsă iciă àă
cette exhortation « Connais-toi toi-même »ă adresséeă àă Corneilleă
(Ibidem : 371), point essentiel qui représenteă uneă sorteă deă
condensationă desă intentionsă manifestesă deă ScudéryĽă condensation 
morale, rappelant les devoirs de la conscience, qui seront accomplis 
dans l’acteădeă« regarderăàăl’intérieur »ădeăsoi.ă 

Dansă ceă cadreĽă nousă enregistronsă alorsă laă multiplicitéă desă
actionsĽă leură conséquentialitéă (par exemple : quandă j’aiă veuăsă j’ayă
creu)Ľăleurăordonnabilitéăà l’intérieurăd’unăcoupleăfonctionnelăduătypeă
aliénationă/ăréintégrationă(żreimasĽă2002 [éd.ăńř86] : 199-202). Ce qui 
pourraită êtreă dită plusă intuitivementĽă peut-êtreĽ enă termesă d’actionă /ă
réactionĽă deă ruptureă d’équilibreă /ă restitutionă deă l’équilibreĽă etc.ă
Aliénation Śă «ă quandă j’aiă veuă [dis-je]ă qu’ilă seă Deifioită d’authoritéă
priveeă» ; réintégration Śă«ăj’ayăcreuăqueăjeăneăpouvoisăsansăinjusticeăĘă
sansălascheteĽăabandonnerălaăcauseăcommună». 

Cetteăfaçonăd’aborder le texte des Observations nous permet de 
lesă voiră auxă différentsă niveauxă deă leură construction.ă Toută d’abordĽă
nousă savonsă queă lesă argumentsă sontă leă contenuă d’ună événementă (ou 
plutôtă d’uneă chaîneă d’événements) etă queă cetă événementă faită l’objetă
d’uneă opération narrative explicite. Une telle annotation nous fait 
comprendre, entre autres, que la structure est effectivement articuléeă
selon le triptyque inventio-dispositio-elocutioĽă généralementă indiquéă
(CivardiĽă2ŃŃ2)ĽămaisăseulementăàăunăcertainăniveauĽăàăsavoir celui des 
arguments.ă Deă plusĽă lorsqueă nousă réduisonsă notreă distanceă
d’observationĽănousăpouvonsăidentifierălesăidéesăinspirantesăduătravailă
deăScudéryăetăvoiră leurăconnexionăréciproqueĽădoncăune signification  
« dianoéthique », globale (la substance du contenu), quiădiffèreădeălaă
significationă sémantiqueă (laă substanceă deă l’expression). Cette 
distinctionă entreă sémantiqueă fondamentaleă etă sémantiqueă deă laă
manifestation linguistique (Greimas, 1970 : 160-2) nous permettra de 
révélerăplusăclairementăleănoyauădécisifăduămessage. DuămoinsĽăc’estă
ceăqueănousăespérons. 

Sur cette base, nous voyons, en tant que principe fondateur sur 
lequelăreposeăleămondeăsémantiqueămisăenăœuvreăparăleătexteĽăl’idéeă
deă régularité.ă Ilă s’agit naturellement d’uneă notionă axiologiqueĽă
portantăsurăl’artăpoétiqueĽăquiăviseăàăétablirăuneăhiérarchieădeăvaleurs.ă
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C’est le summum d’unăsystèmeăenăcascadeădontădécouleăl’ensembleă
des argumentsă mobilisésĽă àă commenceră pară un triangleă constituéă 
pară troisă noyauxă déterminants : vraisemblance – bienséanceă – 
nécessité.  

Le vraisemblable, dans son sens plus commun, indiquerait 
quelque chose de       «ăconformeăàălaăréalité »Ľăetădevrait renvoyer àălaă
relationă entreă réalitéă etă fictionă (iciă théâtrale)ă (ScudéryĽă 2ŃŃ4ă [1e éd.ă
1637] : 376) :  

AussiăcesăżrandsăMaistresăanciensĽăquiăm’ontăaprisăceăqueăjeămonstreă
icyăàăceuxăquiăl’ignorentĽănousăontătousjoursăenseignéĽăqueăleăPoëteĽăĘă
l’HistorienĽăneădoiventăpasăsuivreălaămesmeărouteăŚăĘăqu’ilăvautămieuxă
que le premier, traicte un Sujet vraysemblable, qui ne soit pas vray, 
qu’unăvrayăquiăneăsoităpasăvray-semblable.  

L’équivalenceă entreă lesă deuxă rapportsă poésieă ≠ă histoireă =ă
vraisemblableă≠ăvraiăremonteăàălaăPoétique aristotélicienneă[Poétique 
IX, 1451 a].  

Et encore (Ibidem) : 

Jeă neă penseă pasă qu’onă puisseă choqueră uneămaximeĽă queă cesă grandsă
hommesă ontă establieĽă etă quiă satisfaită siă bienă leă jugement.ă C’estă
pourquoyă j’adjousteă apresă l’avoiră fondeeĽă enă l’esprită deă ceuxă quiă laă
lisentĽă qu’ilă estă vrayă queă Chimeneă espousaă leă CidĽă maisă qu’ilă n’estă
point vray-semblableăqu’uneăfilleăd’honneurĽăespouseă leămeurtrierădeă
sonăpere.ăCetăevenementăestoităbonăpourăl’historienĽămaisăilăneăvaloită
rienă poură leă poeteă śă etă jeă neă croyă pasă qu’ilă suffiseĽă deă donneră desă
repugnancesăàăChimeneăśădeăfaireăcombatreăleădevoirăcontreăl’amourăśă
de luy mettre en la bouche mille antitheses sur ce sujet ; ny de faire 
interveniră l’authoritéă d’ună royă śă cară enfinĽă toută celaă n’empescheă pasă
qu’elleăneăseărendeăparricideĽăenăseăresolvantăd’épouserăleămeurtrierădeă
son pere.  

CependantĽănousăconnaissonsă laă sémantiqueădeăceămot-cléăbienă
au-delàă deă sonă sensă naïf etă nousă savonsă trèsă bienă queĽă dansă saă
polysémieĽă ilă peută renvoyeră aussiă àă quelqueă choseădeă non-référentiel 
commeĽăpară exempleĽă laă conformitéă àă laă réglementation du genre ou 
duămêmeătexte (Todorov, 1987 [1968] : 85-9). 
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QuantăàălaăbienséanceĽămot-conceptăquiăveutăexprimeră« ceăqu’ilă
convientădeădireăouădeăfaireădansăuneăsociétéă»ă(telleăestălaădéfinitionă
du Larousse en ligne), elle nous semble rester (dans notre contexte) le 
seul mot-conceptă charnière entre réalitéă etă fiction (ScudéryĽă 2004  
[1e éd.ăń637] : 395-6) :  

Les plus critiques trouveroient peut-estre aussi que la bien-seance 
voudroit, que Chimene pleurast enfermee chez elle, & non pas aux 
pieds du Roy, si tost apres cette mort.  

Celaă bienă qu’ilă n’yă aită pasă d’échappatoireă (làă encore) àă ună
second sens : la bienséanceăestăaussiăleărapportăd’unătexteăspécifiqueăàă
un autre texte, àă caractèreă étenduă etă diffusĽă queă l’onă appelleă laă
convenance (ou encore laădécenceĽăetc.). 

źnă ceă quiă concerneă laă nécessitéĽăce mot-conceptă nousă apparaîtă
plutôtăcommeăleăseul quiărelieădeuxăentitésăfictivesă(notamment : lois 
du texte / loi du genre) (Ibidem : 392) : 

Laă secondeă sceneă duăCidĽă n’estă pasă plusă judicieuseă queă celleă quiă laă
precedeĽăcarăcetteăsuivanteăniăfaităqueăredireĽăceăqueăl’auditeurăvientăàă
l’heureă mesmeă d’aprendre.ă C’estă manqueră d’adresseĽă etă faireă uneă
fauteĽă queă lesăpreceptesădeă l’artĽă nousă enseignent d’éviteră tousjoursă Śă
parceă queă ceă n’estă qu’ennuyeră leă spectateură śă etă qu’ilă estă inutileă deă
raconterăceăqu’ilăaăveu.ă 

Uneă dernièreă remarqueă sură laă vraisemblance, concept 
certainementă crucială dansă leămondeă sémantiqueă queă ceă texteă dégageă
(par exemple, il tendă àă incorporeră celuiă deă bienséance). En effet le 
vraisemblableă estă leă thèmeă desă argumentsă choisisă pară l’auteurĽ son 
objet, maisă ilăn’estăpasă àă l’origineădeăsaăméthode (ni de son rhème), 
bienă auă contraire.ă Laă loiă duă texteă scudérienĽă le casă échéantĽă relèveă
d’uneă logiqueă inverséeĽă oùă lesă donnéesă du vraisemblable sont 
maintenuesă sousăobservationăetă fontă l’objetă d’uneă révisionă complète.ă
Et cette remise en cause consisteĽă dansă laă pratiqueĽă à uneă procédureă
contraireăàăcelleădeălaăvraisemblance : uneăpratiqueădeădémystificationă
quiăviseĽă sură leă longă termeĽă àă répandreădeă laă lumièreă sur leă caractèreă
illusoire duă succèsă cornélienĽă deă saă réussiteă auxă yeuxă duă public, et 
probablement de la gloire mondaine en tant que telle. 
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3. LES OBSERVATIONS : SÉMANTIQUE  
DE LA MANIFESTATION LINGUISTIQUE 

Arrivésă àă ceă stadeĽă nousă avonsă déjàă préciséă queă laă sémantiqueă
fondamentale des Observations n’estă pasă directementă liéeă auxă
conceptsă d’identitéă etă deă nationalité.ă Cesă conceptsă sontă cependantă
remis en question, en quelque sorte, auăniveauăd’uneăsémantiqueădeălaă
manifestation linguistique, ceăquiăfaităqueĽăàăcetăégardĽănous pouvons 
néanmoins réfléchiră sură laă présenceă éventuelleă d’implications 
similaires.  

Pară l’entremiseăduădébată lancéă sură laă «ă règleădesă troisăunités »ă
sontă àă l’œuvre donc (en France et plusă enă détail dans le texte  
deăScudéry) desă «ă arrière-penséesă » (si nous avons le droităd’utiliser 
un tel mot, trèsă provisoirement), queă l’onă pourraită qualifieră
d’identitaires.  

Nous examinons, ilă vaă sansă direĽă enă prioritéă lesă objets 
linguistiques : toutăd’abord mots et phrases, et cet examen attire notre 
attention sur certains aspects : le renvoiĽă pară ScudéryĽ auă modèleă
espagnol du Cid (niveau pragmatique et intertextuel) ; l’affleurementă
d’une toponymieă etă d’uneă onomastiqueă espagnoles dans Le Cid 
(niveau textuel et intertextuel) ; laă référenceă auxă relationsăbilatéralesă
franco-espagnoles (niveauă référentielă etă pragmatique) ; l’affirmationă
d’uneă positionă définissableă selonă lesă termesă d’ună patriotismeă
linguistique conventionnel (niveau linguistico-lexical). Prenons 
simplement quelques exemples.  

Pour le renvoi auămodèleăespagnol (Ibidem : 383) : 

Maisă l’autheură duăCidĽă porteă bien sonă erreură plusă avantă śă puisă qu’ilă
enferme plusieurs annees dans ses vint-quatre heures ; et que le 
mariageădeăChimeneĽăetălaăpriseădeăcesăroysămoresĽăquiădansăl’histoireă
d’źspagneĽăneăseăfaităqueădeuxăouătroisăansăapresălaămortădeăsonăpereĽă
se fait icy le mesme jour. 

Ce qui laisse entendre que le contraste entre le respect et la 
violation des normes (iciăl’unitéădeătemps)ădoităêtreăcomprisăselonălesă
différencesăentreă lesădeuxăcodesăculturelsĽă françaisăetăespagnol.ăDans 
ce contexte, ilă faută souligneră queă Scudéryă neă condamneă pasă
explicitementă laă conceptionă duă théâtreă espagnolă maisă considèreă
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implicitementă qu’elleă neă s’appliqueă pasă àă laă spécificitéă culturelleă
française.ăNous reviendrons sur ce point. 

D’ailleursĽălaăseuleăréférenceăàăunăjugement dépréciatifăàăl’égardă
desă «ă espagnolsă »ă (enă tantă que personnes en chair et en os), n’estă
qu’uneăpriseădeădistanceă (fondéeă surăuneă connaissanceăapparemment  
«ăplusă scientifiqueă ») par rapport àăună stéréotypeăethnique (Ibidem : 
391) :  

[Corneille]ăs’estăàămonăadvisăfondéăsurăl’opinionăcommuneĽăquiădonneă
deălaăvanitéăauxăespagnolsĽămaisăilăl’aăfaităavecăassezăpeuădeăraisonăceă
meăsembleăŚăpuisăqueăparătoutăilăseătrouveăd’honnestesăgens. 

Nous sommes ici, manifestement, dansă l’ensembleă desă valeursă
qui définissent unăidéalădeă«ăbonneăsociété » transfrontalière.  

Selon la perspective de ScudéryĽă enă toută étată deă causeĽ 
l’éloignementă cornélienă desă référencesă socioculturellesă nécessairesă
(l’«ă hispanitéă »ă deă l’objet)ă estă l’ună desă facteursă quiă déterminentă laă
mauvaiseăqualitéă(présuméeăparăScudéry)ădu Cid (Ibidem).  

Lesăźspagnolsăsontănosăennemisă(ilăestăvray)ămaisăonăn’estăpasămoinsă
bonăŻrançoisĽăpourăneălesăcroireăpasătousăhipochondriaques. 2 

DoncĽă leă caractèreă espagnolă duă modèleă ne constitue pas un 
problèmeă en soiĽă puisqueă leă pointă sură lequelă onă s’interrogeĽă cheză
ScudéryĽă estă plutôtă celuiă duă transcodageă espagnol-français.ă źtă cetteă
miseăenăquestionăprendăpourăcibleăleătravailăcornélienăen tant que tel, 
plutôtăqu’unăconceptăplusăouămoinsăvagueăd’«ăhispanitéă»ărapportéăauă
code culturel. Cela ne signifie pas, pour autant, que les deux cultures 
soientă considéréesă pară Scudéryă sură ună piedă d’égalitéĽă ceă quiă seraită
contraire (il faut le dire) auxă principesă mêmesă deă son temps. Au 
contraire, nous avons une manifestation textuelleă asseză claireă d’ună
certain ethnocentrisme culturel. Onălaătrouveălàăoù, en parlant du fait 
queăChimèneăenăunăseulăjourădevientăorphelineădeăsonăpèreăetăseămarieă
avec le tueur de celui-ciĽăScudéryăécrităceciă(Ibidem : 380) :  

                                                           
2  Le mot hipochondriaque est dans le sens de bizarre, fou, capricieux. 
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Mais comme une erreur en appelle une autre, pour observer celle des 
vintăquatreăheuresă(excellenteăquandăelleăestăbienăentenduëe)ăl’Autheură
ŻrançoisĽăbroncheăplusălourdementăqueăl’źspagnolĽăĘăfaitămalăpensantă
bienă faire.ă Ceă dernierĽă donneă auă moinsă quelqueă couleură àă saă fauteĽă
parce que son Poeme estant irregulier, la longueur du temps, qui rend 
tousjoursălesădouleursămoinsăvivesĽăsembleăenăquelqueăfaçonĽărendreălaă
chose plus vrai-semblable. 

L’«ăerreură»ădeăżuillénădeăCastroăenăentraîneăuneăautreĽăencoreă
pire, de Corneille. Si nous essayons de voir leă contenuă exprimé de 
façonă expliciteă dansă cetă extraitĽă voiciă nosă remarques Śă laă règleă deă
l’unitéă deă tempsă estă correcteă («ă excellenteă ») śă l’auteură duă modèleă
espagnolă aă faită uneă «ă erreură » enă l’enfreignantă ; Corneille a commis 
une     «ăerreură»ăplusăgrandeăencore, parceăqu’ilăaăsuiviă(partiellement)ă
sonămodèle.  

Si nous nous penchons maintenant sur le contenu implicite, 
voici ce que nous constatons : lesă règlesă codifiéesă enă Żranceă sontă 
«ă correctesă »Ľă tellesă desă loisă enă vigueurĽă sinonă ilă n’yă auraită pasă deă
transgression ; elles auraientăétéăvalidesăaussiăpoură l’auteură espagnolă
quiălesăaăvioléesĽăsinonăżuillénăneăcommettraităaucuneă«ăerreură» ; une 
violationăplusăradicaleădeăl’unitéădeătempsărendăl’«ăerreură»ădeăżuillénă
de moindre gravité ; lesădeuxă«ăerreursă»ăsontădeănatureădifférente. En 
d’autresă termesĽăuneăfoisăqueălaărègleăaăétéăvioléeĽă il faut absolument 
aller au fond des choses. L’«ă erreură »ă deăCorneilleĽă pară conséquentĽă
n’estă pasă d’avoiră violéă laă règleĽă maisă d’avoiră rompuă la relation de 
correspondanceă nécessaireă entreă lesă événementsă etă laă réalité.ăEnfin, 
uneă«ă erreură »ă (celleădeăżuillén)ămetăenăquestionă laă relationăentreă leă
texteăetăleăgenreĽăl’autreă(celleăde Corneille) entrave la relation entre le 
texteă etă uneă véritéă psychologique.ăCetteă dernièreĽă dită ScudéryĽă estă laă
pire (Ibidem : 380). 

Maisă faireă arriveră enă vintă quatreă heuresă laă mortă d’ună pereĽă Ęă lesă
promessesădeămariageădeăsaăfilleĽăavecăceluyăquiălaătuéăśăetănonăpas 
encorăsansăleăconoistreăśănonăpasădansăuneărencontreăinnopinéeăśămaisă
dansă ună duëlă dontă ilă estoită l’appellantă śă c’estă (commeă aă dită 
bienă agreablementă ună deămesăAmis)ă ceă quiă loingă d’estreă bonă dansă 
les vint quatre heures, ne seroit pas suportable dans les vint quatre 
ans.  
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Lesă excèsă deă vitesseĽă dansă deă telsă casĽă entraînentă desă
conséquences morales, car le travail du deuil, lui aussi, aăsesă«ăloisă»ă
quiădoiventăêtreărespectées etădontăleăcontenuăn’estăpasăconventionnel. 

CONCLUSION 

Le procédéăscudérienăprésupposeăqueăleălecteurăconnaisseădéjàăleă
texteăcornélien.ăSansăcelaĽălesăréférencesăfourniesăresteraient isoléesădeă
leur cadre unitaire et donc difficiles àă pouvoiră raisonnablementă êtreă
comprises. Scudéryăsuităl’articulationăde son propre texte dans les trois 
parties (inventionĽădispositionĽăélocution)Ľă tellesăqueăprévues. Il lit Le 
Cid cornélienăscèneăaprèsăscèneĽăacteăaprèsăacteĽăetăilăenăparleăpresque 
selonăl’évolutionădeăsaăpenséeĽăenăfaisantăsesăcommentairesăàămesureă
qu’ilă avance.ă Sesă opérationsă critiquesă sontă toujoursă présentéesă sousă
une forme narrative, commeănousăl’avonsăconstatéĽăformeăàălaquelleălaă
pratiqueă d’observationă estă toujoursă subordonnée.ă Deă cetteă façonĽă leă
destinataireăreçoităl’impressionăd’êtreăenăfaceăd’unătravailăen devenir, 
moment par moment.  

Ce faisant, Scudéryăexploreălesăproblèmesăliésăauătempsăavec un 
plusă grandă scrupuleă queă ceuxă liésă àă l’unitéă deă lieu.ă PourtantĽă c’étaită
uneă enquêteă dansă cetteă directionă quiă luiă permettraită deă pénétreră de 
manièreă plusă approfondie l’artă deă CorneilleĽă deă saisiră leă mécanismeă
générateurădeăsonăoriginalitéăetădeăsaăgrandeur.ăC’estăgrâceăàăl’actionă
d’ună mécanismeă similaireă queă Le Cid cornélienă recréeă ună mondeă
alternatifă àă celuiădeăżuillénĽăunămondeădifférentă nonăpasăparceăqu’ilă
estă «ă françaisă »Ľă maisă parceă qu’ilă estă supérieură dansă sonă caractère 
abstrait etăpresqueămétaphysique.  

Les lieux du Cid deăCorneilleĽăenăeffetĽăsontă«ădifférentsă»Ľămaisă
ilsăsontăleăplusăsouventăsoumisăàăunăprocessusăd’hypo-dénotation : le 
spectateurăneăsaităpasăexactementăoùăl’actionăaălieuĽăilăn’aăniăpointsădeă
référenceă physiquesă niă uneă conscienceă territoriale ou topographique 
précise.ă Scudéryă peută s’enă apercevoirĽămaisă ilă n’enă reconnaîtă pasă saă
substanceăpoétiqueă(Ibidem : 404):  

[…]ăleăTheatreăenăestăsiămalăentenduĽăqu’unămesmeălieuĽărepresentantă
l’ApartementăduăRoyĽăceluyădeăl’InfanteĽălaămaisonădeăChimeneĽăĘălaă
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ruëĽă presquesă sansă changeră deă faceĽă leă spectateură neă sçaită leă plusă
souventăoùăsontălesăActeurs. 

Laă scèneă elle-mêmeădevaită s’adapteră àă uneă telleă caractéristiqueă
deă l’artă cornélienĽă d’ailleursă marquante, et commeă ilă aă étéă observéă
(Pizzorusso, 1988), laă scénographieădevaităêtreă composéeăd’éléments 
essentiels, contribuantă àă laă déterminationă d’uneă iconographieă
dépourvueă deă touteă «ă couleură localeă »ă etă doncăanodine.ă źnă d’autresă
termes, lesă lieuxăcornéliensă sontădélibérémentă indéterminés.ă Ils sont, 
plutôtăqueădesă lieuxĽăunăespaceăoùă lesă toponymesăespagnols (comme 
les noms des personnages) deviennentălaăconséquenceăd’unăétiquetageă
lexical n’ayantă pas de connotation identitaire. La perspective de 
Corneilleă estă doncă entièrementă plongéeĽă siă l’onă peută direĽ dans une 
lumièreă idéaleĽăuneă lumièreănouvelleăetădifférenteăpară rapportă à celle 
de son original espagnol.  

Avecă CorneilleĽă laă monarchieă absolueă réaliseă sonă idéală d’ună
espace sans description, et sans description parce que purement 
symboliqueĽă ună espaceă nonă soumisă auă référentĽă peuă localiséĽă quiă
intègreă enă lui-mêmeă lesă lieuxă historiquesă deă l’identitéă nationaleă
espagnole. CetteăréinventionădesălieuxĽăcomme nous venons de le dire, 
prendălaăformeăd’uneăsurface sans profondeur oùălaăfictionăetălaăréalitéă
formentăuneătotalité Śăc’estălaăscèneăoùăseădérouleălaăvieădu Prince. 
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poezieĽă kteréă bývajíă vEtšinouă v pracíchă tohotoă typuă opomíjenyă čiă
marginalizoványă(săodkazemănaăjejichăužătakămarginálníăprostorăv pUi-
jímajícíăliteratuUe).ă 

Šušovuă monografiiă lzeă právemă považovată zaă plnohodnotnéă
pokračováníă badatelskéă činnostiă Pavolaă KoprdyĽă pUedevšímă samo-
zUejmEăjehoămonografieăTalianska literatúra v slovenskej kultúre v ro-
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koch 1890 – 1980.ă ObEă práceă velmiă detailnEă analyzujíă postaveníă
italskéăliteraturyăve slovenskémăliterárnímăaăkulturnímăkontextuĽăaăpo-
kud je porovnámeăseăstudiemiăJánaăMolnáraăaăźmílieăHolanovéăz 80. 
letă neboă Dagmară Sabolovéă z řŃ.ă letă minuléhoă stoletíĽă kteréĽă ačă
významnéĽă jsouă spíšeă dílčíhoă charakteruĽă jeă patrnéĽă žeă seă v pUípadEă
Koprdovyă aă Šušovyă práceă jednáă oă zcelaă zásadníă dílaĽă kteráă svouă
hloubkouă iă rozsahemă zpracovanéhoă obdobíă významnEă pUispívajíă 
k obohaceníăteoretickýchăúvahăoăitalskéăpUekladovéăliteratuUe. 

Jakăuvádíă sámă IvanăŠušaĽă jižă samotnáădefiniceă tohoĽă coă jeămo-
derníă literatura, jeăvelmiăobtížnáĽăaă ještEăobtížnEjšíă jeăurčită jejíăperio-
dizaci.ăNezUídkaăseăpakăm]žeăvolbaăkonkrétníhoădataĽăodănEjžăjeălite-
raturaă pokládánaă zaă moderníĽă státă pUedmEtemă sporu.ă Uă pUekladovéă
literaturyătomuăneníăjinakĽăavšakăsituaciăv tétoăoblastiădáleăztEžujeăfaktĽă
žeă historickýĽă kulturníă neboă ideologickýă vývojă veă výchozímă aă vă cí-
lovémăjazyceămálokdyăprocházíăparalelnímiăfázemiăaănalezeníăspoleč-
néhoă mezníkuă jeă témEUă nemožné.ă Protoă lzeă rokă ńř8řĽă kterýmă autoră
vymezujeă časovéă zaUazeníă pUeklad]ăveă svéăpráciĽă považovată zaă dostiă
š[astnouăvolbu.ăNaăprvníăpohledăbyăseăzdáloăvhodnEjšíĽăabyădíloăpUímoă
chronologickyănavazovaloănaăpráciăKoprdovuĽăaăpokudătomuătakăneníĽă
vznikáă mezeraă devítiă nezmapovanýchă let.ă Veă skutečnostiă seă všakă
ŠušovaămonografieăvEnujeăpUeklad]măz italštinyădostiăd]kladnEă ještEă
pUedăstanovenýmădatemă(tj.ăpUedărokemăńř8ř)ŚăvăpodstatEăpokrýváăob-
dobíăzhrubaăodădruhéăsvEtovéăválkyĽănechybíăaleăaniăzmínkyăoăpUekla-
datelskéă aktivitEă zeă staršíhoă období.ă Z hlediskaă slovenskéhoă poli-
tickéhoăaăhistorickéhoăkontextuăjeătedyărokăńř8řăzcelaălogickouăhrani-
cíĽă nicménEă z hlediskaă kulturníhoă vývojeă nelzeă meziă obdobímă pUedă 
aă poă revoluciă učinită jasnýă pUedElĽă cožă ostatnEă konstatujeă iă sámă autoră
práce.ă 

PUinejmenšímă ve vydavatelskéă oblastiă totižăm]žemeă pozorovată
jistouă kontinuitu.ăAutoUiĽă kteUíă byliă populárníă aă častEjiă pUekládaníă jižă
pUedă rokemă ńř8ř, veă vEtšíă míUeă vycházejíă iă nadáleă (A.ă MoraviaĽă 
U.ă źco)Ľă zároveOă seă k nimă aleă pUidávajíă současníă autoUiĽă kteUíă majíă
velkýă ohlasăvă Itáliiă iă v zahraničíă (I.ăCalvinoĽăA.ăBarricco)ă aă zadosti-
učinEníăv podobEătzv.ădodatečnéhoăvčleOování seădostáváăiănEkterýmă
autor]mă staršímĽă kteUíă byliă ažă doă téă dobyă veă slovenskémă pUekladuă
praktickyăneznámíĽăaă tEmĽăkteUíăbyliăzănejr]znEjšíchăd]vod]ăzámErnEă 
z pUekladovéăliteraturyăvynechániśătEchtoăautor]ăneníămnohoĽăprotožeă
v mnohaăpUípadechăaktuálníăstránkaăjejichădElă jižăpominulaăaăstalaăseă
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jenăhistorickýmăzáznamemĽăpraktickyănezajímavýmăproăkontextăpUijí-
majícíă literaturyă (L.ă Sciascia).ă V jinýchă pUípadechă naopakă nEkteUíă
autoUiăkonečnEădostávajíăzaslouženýăprostorăprávEădíkyătémat]mĽăkte-
rýmăseăv současnostiădostáváăzvýšenéhoăzájmuĽă jednímăzănichă jeăna-
pUíkladă Primoă Leviă seă svouă dominantníă linkouă vzpomínekă obEtiă
holokaustuĽă kteráă rezonujeă să aktuálnímăvydávánímăpamEtíă pUeživšíchă 
zăr]znýchăzemíĽăvčetnEăSlovenska.ăBEhemăřŃ.ăletă2Ń.ăstoletíălzeăovšemă
pozorovată takéă postupnouă zmEnuă vydavatelskéă politikyĽă kteráă stáleă
víceăsmEUujeăkeăkomercionalizaciĽăkdyăseăpUekládajíăpUedevšímătaădílaĽă
uă nichă jeă pUedpokládanýă potenciálă dobréhoă prodejeă (nEkdyă ovšemă 
iăbezăohleduănaăjejichăskutečnéăliterárníăkvality).ă 

Svéă místo si v monografiiă našlyă iă zmínkyă oă pUekladechă doă
češtinyă aă totoă zaUazeníă máă svéă opodstatnEní.ă Českéă pUekladyă totižă
svýmăzp]sobemăobohacujíă takéă slovenskéă literárníă prostUedíĽă protožeă
doplOujíăseznamăpUeklad]ăoădílaĽăkteráăveăslovenštinEă(dosud)ănevyšla.ă
Zajímavéă jeă takă sledovat, jakýmiă smEryă seă ubíralaă praxeă pUeklad]ă 
z italštinyă v obouă tEchtoă blízkýchă zemích.ă Zejménaă v obdobíă pUed-
revolučnímăv češtinEăvycházelaădílaăiătEchăautor]ĽăkteUíănaăSlovenskuă
prostorănenalezliĽăjakkolivăjeăpatrnéĽăžeăideologickéăbariéryăaăcentrálnEă
Uízenáăvydavatelskáăpolitikaămuselyăbýtăv českémă iă slovenskémăpro-
stUedíăobdobnéhoădruhu.ăObaă jazykyăseăvšakăvždyămohlyăspolehnoută
naă svouădlouhouă tradiciăpUekladovéă literaturyă aăkvalitníăpUekladateleĽă
kteUíă byliă schopniă domácímuăpublikuă pUinéstă tuă víceĽă tuăménEă repre-
zentativníă vzorekă literárníchă dElĽă kterýă pakă pomáhală šíUită povEdomíă 
oăitalskéăliterárníătvorbEăaăv r]znéămíUeăuspElăiăuădomácíhoăpublika. 

KateUinaăGarajová 
Ústavărománskýchăjazyk]ăaăliteratur,ăFilozofickáăfakulta 

MasarykovaăuniverzitaăvăBrnE 

żorkéhoă57/7Ľă6Ń2ăŃŃăBrnoĽăČesko 

garajova@phil.muni.cz
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Slovník slovenských prekladateRov  

umeleckej literatúry, 20. storo?ie  

A – K (2015), L – Ž (2017)  

Zostavili ORga Kova?i?ová a Mária Kusá  

Bratislava, Veda a Ústav svetovej literatúry SAV. 1. diel 463 strán, 
ISBN 978-80-224-1428-9, 2. diel 511 strán, ISBN 978-80-224-1617-7 

Umeleckýă prekladă naă Slovenskuă zažilă v priebehuă 2Ń.ă storočiaă
obdobieă razantnéhoă rozvojaă i prvýchă tvorivýchăvrcholov.ă Práveă toă jeă
obdobieĽă ktorýmă časovoă vymedzilă svojă dlhoročnýă výskumný projekt 
autorskýăkolektívăvedenýăvedeckýmiăpracovníčkamiăÚstavuă svetovejă
literatúryăSAVăv BratislaveăOIgouăKovačičovouăa MáriouăKusouăpriă
koncipovaníă dvojzväzkovéhoă Slovníka slovenských prekladateIov 
umeleckej literatúry, 20. storočie.  

Autorskýă kolektívă tohtoă dielaă (ojedineléhoă domaă i v zahraničí)ă
tvoríă tridsa[ăvýznamnýchă slovenskýchă teoretikovăaăpraktikovăprekla-
du.ăVäčšinouăsúătoăpracovníciăÚstavuăsvetovejăliteratúry SAVĽăpričomă
niektoréă hesláă spracovaliă pracovníciă Żilozofickejă fakultyă UKă v Bra-
tislave, Univerzityă Konštantínaă Żilozofaă v Nitre a Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici.  

AutorkouădizajnuăpublikácieăjeăEva Kovačevičová-ŻudalaĽăktoráă
okremă tohoă pripravilaă textă doă tlačeă aă register.ă O elektronickéă spra-
covanieăobrazovejăčastiăsaăpostaralaăAlexandraăDebnárová.ăJazykovouă
redaktorkouăpublikácieăjeăMargarétaăKontrišová. 

Hne@ănaăzačiatkuăsaăžiadaăpoveda[Ľăžeătátoădlhoăočakávanáăpub-
likáciaănielenăbohatoănapGOaĽăaleăajăprekračujeătradičnú charakteristiku 
slovníkaĽă tedaă dielaĽă ktoráă poskytujeă poučenie a slúžiă naă rozvojă Iud-
skéhoăpoznania.ă 

Slovníkăjeăsíceăprvýmădielomătakéhoto druhu a rozsahu na Slo-
venskuĽă nadväzujeă všakă naă úsiliaă predchádzajúcichă generáciíă skúma-
teIovĽă ktoréă v minulostiă vyústiliă doă čiastkovýchă prácă slovníkovéhoă
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charakteruĽă systematizujeă doterajšieă výsledkyĽă premysleneă a užitočneă
ichăzavršuje.ă 

Jednotlivéă mennéă abecedneă radenéă hesláă obsahujúă stručnéă
biografickéă údajeĽă informácieă o jazykoch, z ktorýchă prekladateIă pre-
kladalĽăjehoăprípadnéăpseudonymy.ăBiografickáăčas[ăheslaăpredstavujeă
dôležitéă míInikyă jehoă životaĽă dokladáă štúdiáĽă priebehyă zamestnaniaĽă
relevantnéă spoločenskéă čiă rodinnéă väzby.ă Nasledujeă chronologickáă
prezentáciaăpreloženýchădielăs charakteristikouăjehoăprekladateIskéhoă
natureluăaăvýznamnýchăumeleckých počinov.ăV hesleănájdemeăzhrOu-
júceă konštatovaniaă o prínoseă autoraă kă rozvojuă slovenskéhoă umelec-
kéhoăprekladuĽăprípadneăzmienkyăo získanýchăoceneniach.ăKaždéăhes-
loăuzatváraăbibliografiaănajvýznamnejšíchăpreloženýchădiel. 

Taktoă ladenéă portrétyă štyrochă stoviekă najvýznamnejšíchă osob-
nostíă slovenskéhoă prekladuă 2Ń.ă storočiaă vzišliă z prvotnéhoă širšiehoă
korpusuĽă ktorýă autorkyă a autori slovníka podrobiliă výberuă podIaă
viacerýchă kritériíă (dielaă vydanéă v 2Ń.ă storočíĽă istýă početă preloženýchă
dielĽă knižnáă podobaă prekladovĽă prekladyă významnýchă dielă svetovejă
literatúryă aleboă kIúčovýchă dielă jednotlivýchă literatúr)Ľă v ojedinelýchă
prípadochă všakă uprednostniliă úsilieă predstavi[ă prostredníctvomă zara-
denýchăautorovărôznorodos[ăa špecifickos[ăsledovanéhoăobdobiaĽădo-
bovúăatmosféruăčiăzvýrazni[ăautorovăprekladovămimoriadneăpopulár-
nychă literárnychădiel.ăCennéăsúăportrétyăprekladateIovăz prelomu 19. 
a 2Ń.ă storočiaĽă častoă prvýchă prekladateIovă klasickýchă dielă svetovejă
literatúryĽăktorýmăsaăajăzaradenímădoăslovníkaădostávaăuznaniaăzaă ich 
priekopníckeătvorivéăčiny.ăZ taktoăkoncipovanýchăhesielăsaăpoužívateIă
publikácieădozvieănielenădôležitéăfaktyĽănapríkladăz akýchăjazykovăsaă
prekladaloă (slovníkă dokladujeă prekladyă z ń34ă jazykov)ă čiă k akýmă
(častoăveImiăexotickým)ă literatúramăsaănašiăčitateliaăprostredníctvomă
prekladuă dostali.ă Stránkyă slovníkaă zachytávajúă ajă osobnéă i pracovnéă
osudyăIudíĽăktorýmăv@ačímeăzaămožnos[ăčíta[ădielaăsvetovejăliteratúryă
v slovenčine.ă Ichăprácaăbolaăvăsledovanomăobdobíă„dlhéhoă2Ń.ăstoro-
čia“Ľă nieă takomă žičlivomă naă priame kontakty s literárnymă svetomă zaă
našimiă hranicamiĽămimoriadneă dôležitá.ăHesláă čítanéă voă vzájomnýchă
súvislostiachăukazujúăajănaăspoločensko-politickéăa kultúrneă(čiănekul-
túrne)ăparadoxyădobyĽănaăčastoăbolestnéăa krutéăzásahyămociădoăosob-
nýchăi profesionálnychăpríbehovăviacerýchăprekladateIov.ă 

Čítanieă hesielă naznačujeĽă akoă tesneă súviselă umeleckýă prekladă
s literárnouă tvorbouă slovenských autorovĽă ktoríă – najmäă v počiatoč-
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nomăobdobíă – boliă prvíĽă čoă predstavovaliă slovenskémuă čitateIskémuă
publiku diela svetovejă literatúryĽăakoăsaăkolektív slovenskýchăprekla-
dateIovăpostupneăšpecializovalĽăčiăakoăúzkoăbolăv minulostiăprepojenýă
s vydavateIskouăaktivitouăaăredakčnouăprácou. 

Akă sledujemeă hesláă reprezentantovă jednotlivýchă jazykovýchă
odborov chronologicky, získavame prehIadăajăo dejináchăjednotlivýchă
literárnovednýchă disciplínĽă o zakladateIochĽă prvýchă priekopníkochă
a ichăpokračovateIoch.ă 

CharakteristikaăprekladateIskýchăstratégiíăa postupovăumožOujeă
rekonštrukciuăcestyĽăktorú prešielănielenăslovenskýăumeleckýăprekladĽă
aleă ajă slovenčinaă akoă modernýă a bohatýă jazyk.ă Bibliografickéă údajeă
v hesláchĽă zachytávajúceă ajă teoretickéă práceă prezentovanýchă prakti-
kovĽă dotvárajúă obrază vývinuă slovenského uvažovaniaă o preklade 
a o dejináchăslovenskejătranslatológieăakoăvednejădisciplíny. 

Takýtoăprístupăumožnilăautorkámăa autorom hesiel, aby autorov 
predstaviliăobjektívneĽăvecneăa odborneĽăpritomăvšakănerezignovaliănaă
ichăIudskúătvárăa ichăživotnéăosudy.ăPreto saăslovníkăčítaăakoănapínavýă
dobrodružnýăpríbehĽăktorýămáăsvojichăprotagonistov i svoje kulisy.  

HociăjadroăslovníkaătvoríăheslárĽămimoriadneăcennéăsúăajă@alšieă
častiătejtoăpublikácie. 

VýnimočnáăjeăúvodnáămonografickáăštúdiaăKatarínyăBednárovejă
nazvanáă Kontextyă slovenskéhoă umeleckéhoă prekladuă 2Ń.ă storočiaă 
(s. 15-73), ktoráăpreăpoužívateIaăvytváraăpriestorĽăabyăsiăvytvorilăobrază
o historicko-kultúrnomă a literárnomă kontexteă študovaného javuĽă čiă
prehGbilă poznatkyă oă vzácneă súvislostiĽă umožOujúceă číta[ă nasledujúce 
hesláăakoădôležitéăpriesečníkyĽăexistujúceăv zložitomĽăa o to zaujíma-
vejšomă priestore.ă Autorkaă šírkouă i hGbkouă svojhoă uvažovaniaă seba-
vedomeă situujeă slovenskýă kultúrnyă a prekladovýă priestoră doă európ-
skehoăpriestoruĽă špecifikujeăhoăa podávaănajdôležitejšieădeterminantyă
jehoăvývoja.ăV@akaă tomuăsaăpredăčitateIomăodvíjaăvzrušujúciăpríbehă
kultúrnychă dejínă Slovenskaă v súvislostiachĽă ktoréă hoă pozitívneă čiă
negatívneăpodmieOovali.ăPoučnéăa podnetnéăsúăstateăo slovenčineăa jej 
používaníăv rôznychăprostrediachĽăzmienkyăo vydavateIskýchăcentráchă
a dôležitýchă vydavateIochĽă čiă chronologickéă prezentovanieă základ-
nýchăprekladateIskýchăpočinovăa ichăaktérovăpodIaăjednotlivýchăjazy-
kovýchăoblastí. 

ČitateIăoceníăajăčastiĽăktoréănasledujúăpoăheslári.ăJeătoăvýberováă
bibliografiaăslovníkovĽălexikónovăa encyklopédiíĽăzákladnéăslovníkovéă
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práce a monografickéăpublikácie zameranéănaăprekladĽăvýberováăbib-
liografia k jednotlivýmă literatúramĽă výberováă bibliografiaă k jednotli-
výmăheslámăaămennýăregisterăvšetkýchăprezentovanýchăprekladateIov.ă
Tietoă častiă umožOujúă rýchluă orientáciuă v problematike a súčasneă
pragmatickyă dokladujúĽă čoă všetkoă saă doterază v oblastiă umeleckéhoă
prekladu a uvažovaniaă o Oomă naă Slovenskuă urobiloă (i neurobilo). 
Dokladom o vývojiă knižnéhoă dizajnuă jeă obrazováă čas[Ľă prezentujúcaă
chronologickyăfarebnéăreprodukcieăobálokăaăprebalovăvybranýchăpre-
kladovýchădielă(s.ă4ń6-457).  

Záveromă chcemă podčiarknu[Ľă žeă Slovník slovenských prekla-
dateIov umeleckej literatúry, 20. storočie jeăzákladnouăpomôckouăpreă
prekladateIovĽă literárnychă historikovă i kritikov, redaktorov, vydava-
teIovĽăpedagógovăči študentov.ăZahraničnýmăpoužívateIomăsúăurčenéă
anglickéăprekladyă[ažiskovýchătextov.ăPublikáciaăjeăpohIadomădoămi-
nulostiĽănoăbudeăužitočnýmăsprievodcomăcestamiăslovenskéhoăumelec-
kéhoăprekladuăajăv budúcnostiĽăčomuăakiste napomôžeăajă jehoăpláno-
vanáădigitalizovanáăpodoba. 

EvaăPalkovičová 
Katedra romanistiky 

FilozofickáăfakultaăUniverzityăKomenského 

Gondova 2, 814 99 Bratislava 

eva.palkovicova@uniba.sk 
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Dora Poláková (2017): Mezi propastí  

a nebem. Fin de siècle v prozaickém díle 

Rubéna Daría  

Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum,  
151 strán, ISBN 978-80-246-3666-5 

AgilnéăpracoviskoăÚstavuărománskychăstudií naăpražskejăŻilozo-
fickejă fakulteă Karlovejă univerzityă saă staráă o prehGbenieă poznaniaă poă
španielskyăpísanejăliteratúryăjednakăvýchovouănovýchăvedeckýchăpra-
covníkovĽă jednakăvydávanímă ichăprácăv univerzitnomăvydavateIstve.ă
V minulomă rokuă vyšlaă monografiaă o [ažiskovomă predstaviteIoviă
hispanoamerickéhoă a španielskehoă modernizmuă Rubénoviă Daríoviă
(1867 – 1916). Tento pôvodomă nikaragujskýă spisovateIă výraznýmă
spôsobomăpoznačil smerovanie poăšpanielskyăpísanej prózyăa poézie 
2Ń.ăstoročia a v istom zmysle predznamenal aj novátorskéă tendencieĽă
ktoréăvyvrcholili  „boomomă“ăhispanoamerickejă literatúryăv polovici 
minuléhoăstoročia.ă 

Autorka dokumentuje v recenzovanej monografiiă svojuă dobrúă
orientáciuă nielen v dieleă samotnéhoăRubénaăDaríaĽă aleă ajă v celej po 
španielskyăpísanejă i európskejă literatúreătejădobyăa preukazuje schop-
nos[ă myslie[ă v širšíchă kultúrnych súvislostiachĽă akoă toă nachádzameă 
v úvodnejă kapitole knihy na-zvanej Vztah Hispanoameriky k mo-
dernite.  

Ide o veImiă zaujímavéă obdobieă „klasickejă moderny“Ľă ke@ă saă
takmeră voă všetkýchă európskychă literatúrachă nahrádzaă realizmusămo-
dernýmiă smermiă a literatúraă nadobúdaă zrazuă novúă tvár.ă Inšpirácieă
hlavne z francúzskejă literatúryă saă rozšíriliă nielenăpoăeurópskomăkon-
tinenteĽăaleănašliăsvojichăpredstaviteIovănaăsevereăi na juhu Ameriky, 
baăpráveăhispanoamerickáă literatúraăbolaăv španielskejă jazykovejăob-
lastiăpriekopníckaăa ovplyvnilaăajă španielskuă literatúruă toho obdobia. 
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D.ăPolákováăpíše aj o pozadíăa príčináchătohtoăjavuĽăktorýăvidíăv úsilíă 
o emancipáciuălatinskoamerickéhoăkultúrnehoăareálu.ă 

Užăz názvuămonografieăvyplývaĽăžeăautorkaăsaă[ažiskovoăvenujeă
Daríovejă prózeĽă hociă jeă známeĽă žeă vynikolă hlavneă v oblasti lyriky.  
V práciă saă síceăDaríoveă básneă citujúĽă aleă autorkaă siă nimiăvlastneă ibaă
argumentačneă„pomáha“ăpriăvýklade.ăNecitujeăšpanielskyăoriginálă(aniă
podăčiarou)Ľă len svojeădoslovnéăpreklady.ăTýmăsíceă tietoăcitátyăplniaă
„informačnú“ăfunkciuĽăaleăstrácaăsaăichăumeleckýătvar.ăAutorkaămožnoă
mohlaă použi[ă existujúceă českéă prekladyĽă ktoréă všakă v bibliografii 
neuvádza.ă Napokonă aj priă prekladochă inýchă textovă používaă autorkaă
zásadneăvlastnéăverzieăa španielskeăoriginályăchýbajú.ă (Tentoăspôsobă
všakănikdeăv texte monografieănevysvetlilaăaniăneodôvodnila.) 

Prvúăčas[ druhej kapitoly venuje D.ăPoláková DaríovejăbiografiiĽă
pričomăakobyăsaăvyhýbalaăinformáciámăo jehoă(častoăškandalóznom)ă
súkromí. Skôrămapujeă jehoă tvorivúă cestuă naă základeă charakteristikyă
jeho pobytov v Latinskej Amerike, USA i văźurópeă a ichă významu.ă
HociăpritomăuvádzaăjednotlivéăautoroveădielaĽăjejăambíciouănieăjeămi-
nucióznaăanalýzaĽăaleăskôrăichăpripomenutie.ăTátoăčas[ăjeănevyhnutneă
eklektickáĽăaleănaădruhejăstraneădostatočneăinformačneănasýtená. 

V druhejăčastiădruhejăkapitolyăautorkaăprehIadne spracúvaăzák-
ladnéă prvkyĽă ktoré saă podieIaliă na vytváraní Daríovej poetiky (okul-
tizmusĽămágiaĽăvízia ženyăa láskyĽăprincípăharmónieăa v neposlednom 
radeăajăDaríoveăžurnalistickéăaktivity).ă 

Tretia kapitola je premos[ujúca.ă V nejă násă autorkaă uvádzaă do 
svetaăpoviedokĽăpričomăsaăkoncentrujeănaăšpecifikáămodernistickejăpo-
viedkyĽă charakteristikuă postávĽă miestaă deja iă motívovă typickýchă preă
celúăvtedajšiuăliteratúruă(bohémaĽăvz[ahăumeniaăa spoločnostiĽăšialen-
stvo, erotikaĽă„femmeăfragile“ăa „femmeăfatale“ĽăSalomeĽărozprávkovéă
motívyĽătajomstvoĽăokultizmusĽămágiaăa pod.). 

Zažiskovouă čas[ouă monografieă jeă IV.ă kapitolaă nazvanáă Pod 
závojem královny Mab. Dariovy povídky.  SkôrĽăakoăsaăpustíădoăanalý-
zyăjednotlivýchăpoviedokĽăprezentujeăichătematickéăčlenenieăs upozor-
nenímĽă žeă saă motívyă v analyzovanýchă prózachă častoă prelínajú.  
D.ăPolákováăčleníăDaríoveăpoviedkyăpodIa štyrochă„tematickýchăosí“Ś 

1. Umelec vo svete. 
2. Ženaăa láska. 
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3. Żantastickéăpoviedky.  
4. Stav sveta (s. 85-86). 
PodIaătejtoăschémyăpotomăpodrobneăanalyzujeătematickúăstrán-

kuă konkrétnychă poviedok.ă Pritomă zdôrazOujeĽă žeă saă neusilujeă i vy-
čerpávajúcuă analýzuă všetkýchă poviedokĽă aleă chce poda[ă „reprezen-
tatívnyăprierez“ DaríovouătvorbouĽăabyăspisovateIaăukázalaăakoă„nada-
néhoă poviedkara“Ľă ktorýă siă uvedomovală úskaliaă i možnostiă žánru“ă 
(s. 86). Výraznýă jeă motívă Donaă Quijotaśă Cervantesovă románă jeă preă
DaríaănielenătematickýmăprameOomĽăaleăajămyšlienkovouăinšpiráciou. 

Autorka – vcelkuăúspešneă– odkrývaăDaríoveăvýpovedeăa vlast-
ne sa s nimiăkomentujúcăstotožOujeĽăhoci by sa sem-tamăžiadalăkritic-
kejšíă odstup.ăMenejă jeă zohIadnenáă genologickáă problematikaă analy-
zovanýchă textovśă tuă saăautorkeănúkaliămožnostiĽă akoăsaădáăpostihnú[ă
premenaă žánrovéhoă poIaă vtedajšejă literatúry. Okrem peripetiíă žánruă
rozprávkyĽă ktoréă súă v monografiiă naznačenéă ajă v širšíchă kontextochĽă
moholăprís[ădoăúvahyănapríkladăžánerăčrtyĽăbásneăv prózeăa pod.  

SkoroăvôbecăsaăanalýzyănevenujúăštýluăprózăR.ăDaríaĽăhociăpráveă
štýlă vtedajšíchă literárnych diel sa vedome odlišovală takă odă tradičnéhoă
realistickéhoĽă akoă ajă modernejšiehoă naturalistickéhoă štýlu.ă Toă isteă sú-
viseloă să odklonomă odă predchádzajúcehoă pozitivistickéhoă racionalizmuă 
a príklonomăk iracionalite, resp. k podvedomiu. To autorka pri svojom 
výkladeăajăpripomína.ăVtedajšíăumelciă– čiăužăsymbolistiĽăimpresionistiĽă
alebo dekadenti – zápasiliă takă s obsahom, ako aj s formou svojich 
výkonovă a R.ă Daríoă nebolă výnimkou.ă Jednotlivéă aspektyă tohtoă úsiliaă
boloăpotrebnéăešteăviacărozpracova[.ăAktuálnaăbyăbolaănapríkladăotázka, 
akéăprvkyăsaădajúănájs[ăv jehoăprózachĽăčiăbolă„typickým“ăsymbolistomĽă
čiăa ako ho ovplyvnil impresionizmus, resp. dekadencia. 

Poă analýzeă poviedokă pristupujeă autorkaă kuă krátkej prezentáciiă
Darío-výchă fragmentárnychă pokusovă o románśă predovšetkým Zlato 
Mallorky (źlă oroă deă Mallorca)Ľă ktorýă obsahujeă viaceroă modernis-
tickýchămotívov. AutorkaăkonštatujeĽăže Daríoveărományăsaăv témachă
neodlišujúăodăjehoăkratšíchăprózĽăaleăprirodzeneăprezentujúăinúăformu. 

I ke@ămonografiaăD.ăPolákovejă jeă skôră stručnáĽă obsahomă jeă zá-
važná.ăJejăautorkaăsa prezentujeănielenăakoăznalkyOaĽăaleăvidnoĽăžeămáă 
k Daríovýmă literárnymă aktivitám (a k celémuă svetuă literatúryă naă po-
medzíăńř.ăa 2Ń.ăstoročia)ăblízkyăvz[ah.ăJejămonografiuăisteăprivítajúăajă
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slovenskíăčitateliaĽăktoríăsaăzaujímajú o literatúruăv španielskomăjazyku.ă
V neposlednomă radeămôžeă podnieti[ă komparatívneă štúdieă týkajúceă saă
tejtoăvýznamnejăkultúrnejăepochy.   

PaulínaăŠišmišová 
Katedraăromanistiky,ăFilozofickáăfakultaă 
UniverzityăKomenskéhoăv Bratislave 

Gondova 2, 814 99 Bratislava, Slovensko 

paulina.sismisova@uniba.sk      
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Silvia Vertanová (2017): Tezaurus tlmo?níka 

zo/do španiel?iny  

Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 232 strán.  

ISBN: 978-80-223-4318-3 

Priă štúdiuă cudziehoă jazykaă jeă nevyhnutnéă aktívneă ovláda[ă
pravidláăfungovaniaăjazykaănaăvšetkýchăjazykovýchăúrovniach.ăAvšakă
priă tlmočníckomă štúdiuă (najmäă voă vyššíchă ročníkoch)ă jeă nanajvýšă
potrebnéănadobudnú[ăaktívnuăi pasívnuăslovnúăzásobuăz čoănajväčšejă
škályă tematickýchă oblastí.ă A i v tlmočníckejă praxiă je to v podstate 
celoživotnáăvýzva.ăSlovnáăzásobaăakoăotvorenýăsystémăjeădynamickáă 
a početă jejăprvkovă jeăpotenciálneăneobmedzený. PretoăveImiăvítameĽă
žeăsaăštudentomăšpanielčinyăakoăajăostatnýmăhispanistomădostávaădoă
rúkădvojjazyčnýă slovníkĽă ktorýă siă dală zaă cieIăonomaziologickyăuspo-
riada[ătúăčas[ălexikónuĽăktoráătvoríăterminologickýăzákladărôznychăte-
matickýchă oblastí.ă Autorkaă dlhodoboă pôsobíă naă Żilozofickejă fakulteă
UniverzityăKomenskéhoăv Bratislave, vo svojej pedagogickej praxi sa 
zameriavaănajmäănaăhodinyătlmočenia. 

VeIkouăvýzvouăboloăspracova[ălexémyăpodIaăvýznamuĽătedaăne-
abecedne a ponúknu[ăsystémăzaloženýănaăvecnýchăa logickýchăsúvis-
lostiach.ă Autorkaă postupujeă podIaă osvedčenejă tradícieă tezaurickýchă
slovníkovă s vhodnýmă hyponymickýmă hierarchizovanýmă systémom.ă
Rozvrhlaăterminologickýălexikónănaădveăčasti.ăRecenzovanýăslovníkăjeă
tedaă ibaăprvýmădielom.ăPokrývaăoblasti z nasledujúcichă tematickýchă
oblastíŚ 
 vesmírĽăzemăpríroda 
 IudskéăteloĽăzdravieĽălekárstvo 
 primárnyăsektorŚăpoInohospodárstvoĽăakvikultúraĽă lesníctvoĽăbaníc-

tvo, energetika 
 sekundárnyăsektorŚăpriemyselĽăvýrobaĽătechnológie 
 obchod, peniaze, banka, burza 
 štátĽăspoločnos[Ľăobrana 
 zákonĽăzločinĽătrest 
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 diplomaciaĽăzahraničnéăvz[ahyĽămedzinárodnéăustanovizne 
 významnéămedzníkyăv históriiăIudstva 
 etnickáăa kultúrnaădiverzita 

DruháĽăpripravovanáăčas[ăbyămalaăobsiahnu[ăsystemizáciuăslov-
nejă zásobyă v oblastiă taxonómieă vednýchă disciplínă a doplnenieă všeo-
becnéhoă prehIadu.ă Akoă vidnoă z výberuă témĽă jednoznačnouă snahouă
boloăpokry[ăoblastiĽăktorýchăsaătlmočenieănajviacătýka. 

Hesláă súă radenéă doă substantívnychă hniezdĽă tieă súă uvedenéă
vrcholovýmăpojmomă(napr.ăconstelación súhvezdieĽăzaăktorýmănasle-
dujúă v tomtoă prípadeă jednotlivéă hyponimickéă astronymáŚă la Osa 
Mayor / Orión / la Cruz del Sur).ăZaătakmerăkaždýmăodstavcomĽăktorýă
vznikolă hniezdovaním, saă nachádzaă veIkýăpočetă uzuálnychănominál-
nych a verbálnychăkolokáciíăs vysokouăfrekvenciouăvýskytuăv textoch 
/ă prehovorochă vă danejă oblasti.ă Tieă súă veIkouă pridanouă hodnotouă
slovníka. 

Trebaăvyzdvihnú[ăajătranslatologickýăaspektăslovníka.ăSlovenskéă
ekvivalentyă španielskejă slovnejă zásobyă a uvedenýchă kolokáciíă súă
presnéăa spGOajúăkritériáănáležitejăekvivalentácieăv slovenčine.ăKe@žeă
Tezaurusă jeă ajă zároveOă učebnouă pomôckouĽă autorkaă (správne)ă pred-
pokladáĽăžeăužívateIă/ăštudentăneovládaăvýznamyăvšetkýchăzaradenýchă
lexémov.ă A pretoă naă rozdielă odă bežnýchă onomaziologickýchă slov-
níkovăpomáhaăčitateIoviătýmĽăžeăpriămnohýchăšpecializovanýchătermí-
nochă uvádzaă v hranatýchă zátvorkáchă ajă jehoă definíciuŚă normas fpl 
INCOTERMS dodacieădoložkyă INCOTźRMSă [podmienkyădodávkyă
tovaru].ă Preă tlmočníkovă jeă takistoă dôležitéĽă žeă autorkaă zaradilaă doă
slovníkaă ajă propriáĽă najmäă tieĽă ktoréă saă formálneă odlišujúă voă výcho-
diskovom a cieIovomăjazyku.ăToăsaătýkaănielenănázvovăinštitúciíĽăštát-
nych útvarovĽă staviebă čiă dejinnýchă udalostíă (Imperio Romano de 
Occidente ZápadorímskaăríšaĽăRus de Kiev KyjevskáăRusĽăPacto de 
Varsovia Varšavskáăzmluva, Tratado de Versalles Versaillskáăzmlu-
va, Juiciosă deă Núrembergă Norimberskýă procesĽă Taj Mahal Tádžă
Mahálă a pod.)Ľă aleă ajă antroponýmă (Alejandro Magno Alexander 
VeIkýĽă Gengis Kan DžingischánĽă Carlomagno Karolă VeIkýĽă
Sheherezade Šeherezádaăat@.). 

VeImiăužitočné jeă ajă spracovanieă slovenskýchăa španielskychă /ă
hispanoamerickýchăkulturémĽătedaăslovĽăktoréăsaăvz[ahujúănaăšpecific-
kéăreálie.ăSympatickáăjeăi snaha o prekladateIskéăriešeniaăaleboăaspoOă
opisnýăprekladăbezekvivalentnejălexikyă(najmäăetnokulturémăz gastro-



 BOHDáNàULáŠIN 191 

 Sｷﾉ┗ｷ;àVWヴデ;ﾐﾗ┗=àふヲヰヱΑぶぎàTW┣;┌ヴ┌ゲ デﾉﾏﾗLﾐｹﾆ; ┣ﾗっSﾗ ジヮ;ﾐｷWﾉLｷﾐ┞. Bratislava, 

 Uﾐｷ┗Wヴ┣ｷデ;àKﾗﾏWﾐゲﾆYｴﾗà┗àBヴ;デｷゲﾉ;┗Wがàヲンヲàゲデヴ=ﾐくàISBNぎàΓΑΒ-80-223-4318-3 

nómieă čiă hmotnejă kultúryă a kultúrnehoă dedičstvaă (lokše, bryndzové 
halušky naă jednejă straneă čiă sobrasada, horchata na strane druhej),  
s ktorouăsúăčastoăkonfrontovaníă tlmočníciăv roleă interkultúrnychăme-
diátorov. 

Priă slovníkochă onomaziologickejă povahyă jeă nemenejă dôležitouă
súčas[ouăabecednýăregisterĽăktorýăuIahčujeăa vôbecăumožOujeăvyhIa-
dávanieă a prácuăso spracovanýmă lexikónom.ăNechýbaăaniăv Tezaure 
tlmočníka. 

Naăzáverătrebaăautorkeăpo@akova[ăzaădôslednúăa iste i náročnúă
prácu.ăVýsledkomăjeăveImiăkvalitneăspracovanýătezaurusăpreăpotrebyă
študentovătlmočníctva, preto jej chceme zažela[ăjejăveIaăsílădoătvorbyă
druhéhoădielu. 

BohdanăUlašin 
Katedraăromanistiky,ăFilozofickáăfakultaă 
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Pavol ŠtubXa (2018): Ekonomika  

pre tlmo?níkov z/do talian?iny  

Bratislava, Z – F Lingua, 149 s. ISBN 978-80-8177-046-3 

Teoretickéă znalostiă z odboru translatológieĽ efektívnyă nácvikă
príslušnýchătlmočníckychătechníkăaăstratégiíĽă@alejăschopnos[ăzvláda[ă
zúčastnenéă psychologickéă faktoryă akoă zá[ažă aă stresĽă vynikajúcaă zna-
los[ă takă cudziehoă akoă ajă materinskéhoă jazykaĽă aă súčasneă dôkladnéă
osvojenie si odbornej slovnejăzásobyăz oblastiĽăktorejăsaănadchádzajúciă
tlmočníckyăvýkonămáătýka[Ľăsúănevyhnutnouăpodmienkouăkompetent-
neăvykonávanejătlmočníckejăpráce.ă 

V tomtoăzmysleăjeăbezpodmienenčnouăsúčas[ouăprípravnejăfázyă
vypracovanie a používanieătzv.ăglosárovăslovnej zásobyă– tematickéhoă
súhrnuăodbornejă lexikyăz príslušnejăsféryăspoločenskéhoăživotaăalebo 
vybranýchă vedeckýchă disciplínă – podIaă profesionálnejă špecializácieă
konkrétnehoătlmočníka. 

Avšakă tlmočníkă jeă lenă zriedkaă súčasneă expertomă naă príslušnúă
vedeckúăoblas[Ľ ktorýăpoznáăvnútroodborovéăsúvislostiăa ovládaăzauží-
vanýăsektoriálnyăjazykĽăprípadneăslang.ăOdbornúălexikuăčastoănadobú-
daălenăformouămemorovaniaĽăpričomămuănevyhnutneăunikajúăzákladnéă
logickéă väzbyă medziă jednotlivýmiă zložkamiă danéhoă poznatkovéhoă
systému. 

Autoră publikácieăEkonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny sa 
snažíă aspoOă sčastiă eliminova[ă tentoă kognitívnyă deficită v poznatkovej 
„databáze“ătlmočníkovăalebo študentovătlmočníctvaăpostavenýchăpredă
výzvuăadekvátneăsprostredkova[ădo cieIovéhoăjazykaăoralizovanéătex-
tyăzameranéănaăoblas[ăekonomikyăa ekonómie.ă 

Zostavenáăučebnicaăprinášaălingvistickyăaăsémantickyăzjednodu-
šenéăvýkladyăpríslušnýchăodbornýchătermínovăaăsúčasneăpoukazujeănaă
súvislostiă medziă opisovanýmiă javmiă a pojmami.ă Vyjadrenéă slovamiă
samotnéhoăautoraŚă„Z kognitívnehoăhIadiskaăjeăpochopenieălogickýchă
väziebămedziăzložkamiăakéhokoIvekăpoznatkovéhoăsystémuăoptimál-
nymă predpokladomă preă kompetentnýă tlmočníckyă výkonĽă ktorýă saă
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okremă translatologickejăerudovanostiăvyznačujeă ajă istýmăprofesionál-
nym nadhIadom.ă Jehoă podstatnýmă prínosomă jeă následne výraznáă
redukciaă pracovnéhoă stresuă vyplývajúcehoă ză prípadnej neznalosti 
vnútroodborovýchăsúvislostíăaătiežăvýznamnáăúsporaăenergieăpotrebnejă
preă@alšíătlmočníckyăvýkon“ă(s.ă5). 

Ză lexikografickéhoă hIadiskaă saă priă spracovávaníă podobnéhoă
súhrnuăodbornejăslovnejăzásobyăodporúčaădodržiava[ăviaceréăkIúčovéă
pravidláĽăktorýchăsaăpridržiavalăajăautorărecenzovanejăpublikácie.ăPo-
žiadavkaă zapisova[ă nielenă neznámeă aă náročnéă pojmyĽă aleă ajă bežnéă
a jednoduchšieă výrazyă umožOujeă vytvorenieă významovéhoă kontextuă
v okolíă novýchă výrazov.ă Tlmočníkă siă následneă dokážeă novéă lexémyă
nielenărýchlejšieăosvoji[ĽăaleăvăprípadeăpotrebyăichăajăexpresneăvyhIa-ă 
da[.ăAkă zostavovateIă narazíă naă cudzojazyčnéă termínyă prebranéă z ja-
zykovĽă ktoréă neovládaĽă zakaždýmădoă záznamuă doplníă ajă ichă správnuă
výslovnos[.ă PokiaIă ideă oă konkrétnuă (grafickú)ă podobuă glosáraĽă jehoă
autorăsaăvopredămusíărozhodnú[Ľăčiăjeăvhodnejšieăabecednéăzoradenieă
pojmovĽă aleboă ichă zoskupenieă podIaă logickýchă súvislostíĽă respektíveă
podIaă inéhoĽă primeraneă zvolenéhoă kritéria.ă (Priă zostavovaníă viacja-
zykovýchăglosárovăjeănajdôležitejšieăsprávneăsaărozhodnú[ăpreăvýcho-
diskovýăjazykăaăspôsobăradeniaăjednotlivýchăhesiel.)ăNeodmysliteInouă
súčas[ouă prípravyă špecifickyă zameranéhoă glosáraă byămaloă by[ă jehoă
porovnanieăsăinýmiăexistujúcimiăglosármiăaăslovníkmiăaăjehoăprípadnéă
doplnenieăoăchýbajúceăpojmyăaleboăopravaănesprávneăzaznamenanýchă
výrazov.ă Častoă bývajúă cennouă tlmočníckouă pomôckouă naă prípravuă
publikácieă podobnéhoă typuă tlmočníckeă softvéryĽă napr.ă Copernic 
Desktop Search ProfessionalĽă Interplex żlossary Software for 
Interpreters and Translators aleboă An interpreters guide to the EU 
2010. 

Ke@žeă recenzovanáă učebnicaă jeă primárneă určenáă poslucháčomă
tlmočníckehoăštúdiaĽăktoríăsúăv rámciăzdokonaIovaniaărečovýchăkom-
petenciíănabádaníărozvíja[ăajărétorickýăaspektărečovejăprodukcieĽăobsa-
hujeăpredposlednáăkapitolaăpublikácieăviaceréăužitočnéăradyăajăukážkyă
tohoĽăakoămožnoăkoncipova[ăoptimálnyărečníckyăkomunikátăzameranýă
naă oblas[ă ekonomikyĽă resp.ă ekonómieă a súčasneă sa vyhnú[ă frekven-
tovanýmărečníckymăajăgramatickýmăchybámăv cieIovomăjazyku.ă 

Okremă uplatneniaă modernéhoă didaktickéhoă prístupuă priă zosta-
vovaníăučebniceă(nelineárnyăprístupăk tlmočeniuĽăselektívneăprecvičo-
vanieăžiaducichăkognitívnychăprocesovĽădôrazănaăceloživotnéăvzdelá-
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vanie, sebahodnotenie, tzv. špirálové usporiadanie učiva – k základ-
nýmă faktomăo danejă problematikeă saă postupneă pridávajúă@alšieă špe-
cifickéă informácieĽă ktoréă východiskovúă bázuă konkretizujúĽă dopGOajúă 
a rozvíjajú)Ľă oceOujemă v práciă autoraă najmäă prehIadnos[ă a logickúă
štruktúruĽăktoréăuplatnilăpriăvýbereăaăusporiadaníărelevantnýchăodbor-
nýchăfaktov. 
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