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Editoriál 

Anton Vantuch (1921 – 2001) je spolu s Jozefom Felixom zakla- 
dateIomăslovenskejăromanistiky.ăSăvedeckouăprecíznos[ouăaăširokýmă
záberomădotýkajúcimăsaăviacerýchădisciplínă– literárnejăhistórieĽăhisto- 
riografieĽăkultúrnejăhistórieăaăfilozofieă– poăcelýăživotăskúmalăvýznam- 
néă javyă francúzskejă kultúryă aă dávală ichă doă súvislostiă soă slovenskouă
kultúrouĽă pričomămală ustavičneă naă pamätiă systematickéă objavovanieă
tohoĽăčoăboloănaăSlovenskuăešteămáloăznáme.ăAkoăkultúrnyăa literárnyă
historikănapísalăviaceréămonografieăa mnohoăoriginálnychăštúdiíĽăktoréă
maliăajămedzinárodnýăohlasĽăbolărenomovanýmăprekladateIomăzásad- 
nýchă filozofickýchă dielă iă beletrieĽă autoromă desiatokă doslovovă
k významnýmă dielamă francúzskejă literatúryĽă a tiežă vysokoškolskýmă
pedagógomĽă ktorýă vychovală viaceroă generácií študentovă francúzskejă
literatúryăa dodnes si naOhoăjehoăžiaciăradiăspomínajú.ăJehoăpôsobeniuă
v slovenskejăkultúreăsaăvšakădoterazăvenovalaălenăokrajováăpozornos[.ă
Možnoă tedaă poveda[Ľă žeă Antonă Vantuchă zostală poă dlhéă desa[ročiaă
neprávomăzabudnutýăa v tieniăzostaliăajăjehoărozmanitéăaktivity.ă 

Oă prvéă komplexnéă zhodnotenieă jehoă tvorbyă saă usilujeă knihaă
Anton Vantuch (1921 – 2001) – romanista, literárny vedec, kultúrny 
historik a prekladateI (JanaăTruhláUováĽăed.ĽăŇ01Ř), ktoráăpráveăvyšlaă
voăvydavateIstveăUniverzityăKomenského.ă 

Štyriaă autoriă (Katarínaă BednárováĽă Evaă FrimmováĽă Danielă
Škovieraă a Janaă TruhláUová)ă saă v nejă vă rozsiahlychă kapitoláchă poă
prvýkrátă usilujúă systematickyă preskúma[ă jednotlivéă oblastiă Vantu- 
chovejăkultúrnejăčinnosti:ă 

Klasickýă filológă Danielă Škovieraă saă podujală spracova[ă
Vantuchoveăpráce týkajúceăsaăgréckejăaă latinskejăantikyĽă aleăajă latin- 
skéhoă stredovekuĽă ză ktorýchă najviacă pozornostiă vzbudilaămonografiaă
o trnavskomă humanistoviă Jánoviă Sambucovi (1975) a kniha Homér  
a homérsky svet (1ř60).ă Vă rámciă nichă saă venujeă ajă autorovýmă
komplikovanýmăvz[ahomăkăvtedajšiemuădoyenoviăklasickejăfilológieĽă
MiloslavoviăOkálovi.ăObajaăăpôsobiliăv pä[desiatychărokochăspoločneă
naăFilozofickejăfakulteăUniverzityăKomenskéhoăa hoci Anton Vantuch 
sa v tomă obdobíă venovală najmäă staršejă francúzskejă literatúreĽă bolă
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zároveOăvyštudovanýmăklasickýmăfilológomăaăznalcomăantickejălitera- 
túry.ăSpojenímăodbornéhoăhIadiskaăs posúdenímădobovejăideologickejă
a politickejă situácieă autoră kapitolyă ukazujeĽă akoă ajă doă zdanlivoă
„neutrálnych“ăoblastíĽăakouăbolaăklasickáăfilológiaĽăzasahovaliădobovéă
požiadavkyăštátnychăa univerzitnýchăpolitickýchăorgánovăa pôsobiliăajă
naăvývinăsamotnejădisciplíny. 

Historičkaă Evaă Frimmováă približujeăVantuchoveă hlavnéă histo- 
rickéă práceă zameranéă naă výskumă renesancieă ajă neskoršíchă obdobíĽă 
aătakistoăsúvislostiăjehoădlhoročnéhoăpôsobeniaăvăHistorickomăústaveă
SAVĽă kdeă pracovală dveă desa[ročiaă (1ř61ă – 1řŘ0)ă ažă doă dôchodkuă
v zložitomă časeĽă ktorýă veImiă neprială humanitnémuă vzdelaniuă aă užă
vôbecă nieă orientáciiă naă západnúă kultúruă aleboă naă históriuă staršiehoă
obdobia. 

Literárnaă historičkaă aă translatologičkaă Katarínaă Bednárováă
analyzujeă celúă prekladovúă tvorbuă Antonaă Vantuchaă să osobitnýmă
zreteIomănaăprekladăvýberuăEsejí Michela de Montaigne (1975) a dve 
knihy Henriho Bergsona, Smiech a Esej o význame komična (1970). 
PoukazujeănaătoĽăžeăAntonăVantuchăsvojimiăprekladmiă jednak zaplnil 
bieleă miestaă naă mapeă literárnejă klasikyă (beletriaĽă autobiografickáă
tvorba a reflexívnaă literatúra)ă a fundamentálnychă filozofickýchă dielă
(Montaignove EsejeĽăDescartesĽăRousseauĽăD’AlembertĽăSainte-Beuve, 
Bergson, Sartre) s orientáciouă naă európskyă literárnyă kánonĽă jednakă
formovală slovenskýă kontextă literárnehoă prekladuă a kultúryă v rozsahu 
štyrochădekádădruhejăpoloviceăŇ0.ăstoročia. 

JanaăTruhláUováă saă zaoberáă celkomăVantuchovejă literárno-histo- 
rickejătvorbyăpočasăštyrochădesa[ročíăjehoăpôsobeniaă(1ř55 – 1995) so 
zameranímănaăhlavnéămonografieăPoeta Saxo a starofrancúzske epické 
spevy (1959), Ch.-L. Montesquieu – zápas o dielo (1977), Molière – 
tridsa[ rokov na javisku (1987) a spoluautorstvo Dejín francúzskej 
literatúry (1řř5).ăOsobitnúăpozornos[ăvenujeăvýskumomăMontesquieua, 
ktoréhoă tvorbaă saă stalaăVantuchovýmăceloživotnýmăzáujmomăaăzískală
Oouă ajă medzinárodnýă ohlasĽă samostatnéă podkapitolyă venujeă ajă
autorovýmă recenziámĽă článkomă a doslovom. Kladie pritomă dôrază naă
transdisciplinárnyă charakteră autorovhoă prístupuă k literárno-historickej 
problematikeĽă ktorýăAntonăVantuchă akoă vyštudovanýă filológă a filozof 
a neskoršíăkultúrnyăhistorikăuplatOovalăv celej svojej tvorbe. 

A napokonă jeă súčas[ouă knihyă ajă úplnáă bibliografia publikova- 
nýchă knižnýchă ajă časopiseckýchă prácă a prekladov Antona Vantucha, 
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ktorúă vyhIadalaă a zostavilaă odbornáă pracovníčkaă Ústavuă svetovejă
literatúryă SAVă Veronikaă Čejková.ă Jeă toă vôbecă prváă spracovanáăă
bibliografia Vantuchovej tvorby a aj z nej jasneăvidímeĽăakáăobrovskáă
a rozmanitáăprácaăsaăskrývaăzaănázvamiădielăa číselnýmiăúdajmi.ăăă 

Hociă smeă saă usilovaliă spracova[ă jednotlivéă oblastiă tvorbyă
Antonaă Vantuchaă vă samostatnýchă kapitoláchĽă neboloă samozrejmeă
možnéă ichă sledova[ă beză vzájomnejă prepojenosti.ă Charakteristickýmă
znakomăVantuchovhoăprístupuĽă čiă akă chcemeĽămetódyĽă jeă totižăpráveă
prekračovanieă čiă skôră spájanieă disciplínă – transdisciplinarita –, ktoráă
saădnesăopä[ădostávaădoăpozornostiăaăukazujeăsaăakoănajkomplexnejšiaă
metódaăprístupuăkuăkultúrnymăjavom.ăPreăVantuchaăbolaăprácaăsăhis- 
torickýmă aă filozofickýmă materiálomă nevyhnutnýmă predpokladomă 
aă východiskomă literárnovednejă práceă aă naopakĽă filologickáă aă filozo- 
fickáăznalos[ăpodmienkouăsprávnehoăposúdeniaăarchívnychădokumen- 
tovă ajă historickýchă poznatkovă aă súvislostí.ă Tieă navyšeă zúročovală priă
prekladochă filozofickýchăaăbeletristickýchădielă francúzskejă spisbyăodă
16.ăpoăŇ0.ăstoročieăa v ichăkomentároch.ă 

AntonăVantuchăvytvorilă spoluă să JozefomăFelixomăzákladyămo- 
dernéhoă štúdiaă francúzskejă literatúryĽă slovenskýmă čitateIomă priblížilă
desiatkyă klasickýchă ajă súčasnýchă literárnychă aă filozofickýchă dielă
a metódamiă svojhoă výskumuă naznačilă námă všetkýmĽă ktoríă saă pokú- 
šameăkráča[ăcestouăskúmaniaărománskychăliteratúrĽăakoăjedineămožnoă
poctivo a zmysluplne pristupova[ă kuă kultúrnymă hodnotám.ăNaă tentoă
odkazăsaăusilujemeănadviaza[.ă 

JanaăTruhláUová 
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Editorial 

Alongside Jozef Felix, Anton Vantuch (1921-2001) was the 
founder of Slovak Romanistics. With scholarly precision and a wide 
range of disciplines (literary history, historiography, cultural history, 
and philosophy), he explored significant elements of French culture 
his whole life and linked them to Slovak culture, always remembering 
the systematic discovery of what was still not well known in Slovakia. 
As a cultural and literary historian, he wrote several monographs and 
lots of original studies, which were also very well received abroad. He 
was a renowned translator of fundamental philosophical works and of 
fiction, the author of dozens of afterwords to prominent works of 
French literature, and a university teacher who educated several gen-
erations of French literature students. To this day his students remem-
ber him kindly. However, so far only marginal attention has been paid 
to his impact on Slovak culture. It would not be far from the truth to 
say that Anton Vantuch has remained unjustly forgotten for decades 
and that his diverse activities have remained in the shadows. 

The book Anton Vantuch (1921-2001): a Romanist, Literary 
Scientist, Cultural Historian, and Translator (Janaă TruhláUováĽă ed.Ľă
2018), just published by Comenius University Press, strives to be a 
first comprehensive evaluation of his work. 

Foură authorsă (Katarínaă BednárováĽă Evaă FrimmováĽă Danielă
ŠkovieraĽăandăJanaăTruhláUová)ăaimătoăsystematicallyăexplore the indi-
vidualăareasăofăVantuch’săculturalăactivity: 

Danielă ŠkovieraĽă aă classicală philologistĽă decidedă toă concentrateă
onăVantuch’săworksăconcerningăGreekăandăLatinăantiquityĽăasăwellăasă
theăLatinăMiddleăAgesĽăofăwhichătheămonographăonătheăhumanistăJánă
Sambucus (1975) and Homer and the Homeric World (1960) attracted 
theămostăattention.ăInătheseăbooksĽăŠkovieraăfocusesăonăthoseăpartsăthată
deal with the complicated relationship with the doyen of classical phi-
lologyĽăMiloslavăOkál.ăBothăofăthemăworkedătogether in the 1950s at 
the Faculty of Philosophy and Arts of Comenius University, and alt-
hough Anton Vantuch devoted himself mainly to the older French 
literature at that time, he was also a graduate in classical philology and 
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an expert in classical literature. By combining a professional point of 
view with the assessment of the contemporary ideological and politi-
calăsituationĽăŠkovieraăshowsăhowătheăperiodărequirementsăofătheăstateă
andăuniversityăpoliticalăbodiesăinterferedăinăseeminglyă“neutral”ăareasă
such as classical philology and influenced the development of the dis-
cipline itself. 

TheăhistorianăEvaăFrimmováăintroducesăVantuch’sămainăhistor-
ical works on research into the Renaissance and later periods, as well 
as the context of his long-term involvement in the Institute of Histo-
ry of the Slovak Academy of Sciences, where he worked for two 
decades (1961-1980) until retiring at a difficult time that did not fa-
vour the humanities, let alone Western culture or the history of earli-
er periods.  

The literary historiană andă translatologistă Katarínaă Bednárováă
analyses the entire translation output of Anton Vantuch with a special 
focus on the translation of a selection of Essays by Michel de Mon-
taigne (1975) and two books by Henri Bergson, Laughter and An 
Essay on the Meaning of the Comic (1970). She points out that 
through his translations Anton Vantuch filled the blank spaces on the 
map of both the literary classics (fiction, autobiographical and reflec-
tiveă literature)ă andă fundamentală philosophicală worksă (Montaign’să
EssaysĽă DescartesĽă RousseauĽă D’AlembertĽă Sainte-Beuve, Bergson, 
and Sartre) focusing on the European literary canon. On the one hand, 
he also formed the Slovak context of literary translation and culture 
over four decades in the second half of the twentieth century.   

Janaă TruhláUováă dealsă withă Vantuch’să literary-historical work 
during four decades of his activity (1955-1995), focusing on his main 
monographs The Poet Saxo and Old French Epic Singing (1959), C. 
L. Montesquieu: a Struggle for the Work (1977), Molière: Thirty 
Years on Stage (1987), and one where he is a co-author, The History 
of French Literature (1995). She pays special attention to his research 
ofăMontesquieuĽăwhoseăworkăbecameăVantuch’sălifelongăinterestăandăaă
field in which he gained international acclaim. Separate sections are 
dedicatedă toă Vantuch’să reviewsĽă articlesĽă andă afterwordsă as well. 
TruhláUováă putsă ană emphasisă onă theă transdisciplinaryă natureă ofă hisă
approach to literary-historical issues, which Vantuch, as a graduated 
philologist and philosopher and later also a cultural historian, applied 
throughout his whole professional life.        
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Finally, the book includes a complete bibliography of published 
books, journal articles, and translations by Anton Vantuch which were 
gatheredăandăcompiledăbyăVeronikaăČejkováĽăaăspecialistăwhoăworksă
at the Institute of World Literature. It is the first ever elaborated bibli-
ographyăofăVantuch’săworkĽăandăfromăităweăcanăclearlyăseeă theăhugeă
and diverse work behind the titles and numerical data.   

Although we have sought to process the individual areas of An-
tonăVantuch’săworkă ină separateă chaptersĽă ităhas not been possible to 
write them without interconnection. The characteristic feature of Van-
tuch’să approachăorămethodăofă transdisciplinarityăwasă toă transcendăoră
even unite the disciplines. This is once again in the spotlight and is 
proving to be the most comprehensive method of accessing cultural 
phenomena. For Vantuch, his work with historical and philosophical 
material was an essential prerequisite and starting point for his literary 
work, and his philological and philosophical knowledge was an inevi-
table condition for the proper assessment of archival documents as 
well as the historical knowledge and context which he made good use 
of while translating and commenting philosophical and fictional works 
of French literature from the sixteenth to twentieth centuries.   

Together with Jozef Felix, Anton Vantuch created the founda-
tions of the modern study of French literature. He introduced dozens 
of classical and contemporary literary and philosophical works to Slo-
vak readers, and through his research methods he outlined for all of us 
who investigate and study Romance literatures the only possible way 
to approach cultural values dutifully and for a good purpose. This is 
the legacy we are trying to continue. 

JanaăTruhláUová 
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au service de la contextualisation 

KŘTŘRÍNŘ CHOVŘNCOVÁ 

CAROLINA HARO GUERRERO 

(řanská řystrica) 

THE ORGANIZATION OF GRAMMATICAL PHENOMENA 
IN THE SERVICE OF CONTEXTUALIZATION  

The paper presents an analytical view of contextualized grammatical 
discourse available in the principal grammars of French written by 
Czech and Slovak authors in the period from 1918 and 1968 and used 
in schools. The overall organization of the works is studied, focusing 
on interrelationships between morphological and syntactic points of 
view, the place of syntax within these grammars, and more 
specifically the stress that is placed on verbal valency issues.  

KEYWORDS: language, grammar, teaching, context, contextualiza-
tion 

MOTS-CLÉS:ălangue, grammaire, enseignement, contexte, contextu-
alisation 

 
Laă présentationă deă laă grammaireă d’uneă langueă auxă locuteursă

poură lesquelsă cetteă langueă n’estă pasă langueă premièreĽă nécessiteă uneă
réflexionăsoigneuseăsurălesămodesăetălesăformesăqu’onăveutăyăréserver.ă
Etant souvent en position des apprenants, que ce soit dans une 
situationă d’apprentissageă institutionnelă ouă celleă d’apprentissageă nonă
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institutionnelĽă lesă locuteursă nonă natifsă sontă confrontésĽă deă manièreă
expliciteă ouă deămanièreă impliciteĽă avecă ună systèmeă grammaticală quiă
n’estăpasăleăleur.ăLaădistanceăentreălaăgrammaireădeăcetteălangueădontă
ilsăsontĽădansălaăplupartădesăcasĽăsusceptiblesădeăs’approprierĽăetăcelleă
deă leură langueăpremièreăpeutăêtreăplusăouămoinsăgrandeĽăétantădonnéă
lesărapportsăgénétiques, typologiques, territoriaux et culturels entre ces 
langues.ăLaădémarcheăadoptéeăpourăfaciliterăàăcesălocuteursă l’accèsăàă
laă grammaireă peută ainsiă avoiră ună impactă importantă sură leă succèsă deă
leur apprentissage.  

Lesăconcepteursăduădiscoursărelatifăàălaăgrammaireăd’uneălangueă
destinéă àă desă publicsă composésă deă locuteursă nonă natifsĽă dotésă d’uneă
compétenceă partielleă enă cetteă langueĽă peuventă avoiră recoursă àă desă
moyensă d’expressionă spécifiquesĽă censésă êtreă plusă accessiblesă auxă
locuteurs non natifs que les moyens traditionnellementă utilisésă poură
lesădescriptionsădeălaăgrammaireădeălaămêmeălangueăàădestinationădesă
locuteurs natifs. En faisant le choix de ces moyens, les concepteurs du 
discours grammatical peuvent tenir compte de la langue maternelle de 
leur public, deă sesă répertoiresă langagiersĽă deă sesă parcoursă éducatifsĽă
voire de ses histoires personnelles et familiales susceptibles de 
conditionneră lesă représentationsă linguistiques.ă Leă discoursă
grammaticală peută êtreă formuléă deă sorteă qu’ilă tienneă compteă deă sesă
facteursăpourăêtreăplusăfacilementăabordableădeăsesărécepteurs.ă 

1.  LA CONTEXTUALISATION DU DISCOURS 
GRAMMATICAL 

La contextualisation du discours grammatical au sens large est 
conçueăcommeăl’adaptationăduădiscoursăgrammaticalădeăréférenceăliéăàă
uneă langueăàăun contexteăéducatifăspécifique.ăElleăestămotivéeăpară laă
nécessitéă deă prendreă enă compteă queă lesă difficultésă partagéesă pară lesă
apprenantsăà acquérirăcertainsăphénomènesăgrammaticauxăduăfrançaisă
enă raisonă duă transfertă négatifă (l’interférence)ă avecă leură langueă
maternelleĽă éventuellementă avecă d’autresă languesă qu’ilsă maîtrisent.ă
Souvent, comme le constatent Beacco et Kalmbach (2017), la 
descriptionă traditionnellementă faiteă duă françaisă « neă présenteă pasă lesă
ressourcesă nécessairesĽă parceă qu’elleă a étéă élaboréeă essentiellement 
pourădesăélèvesădéjàăfrancophonesĽăetăpourăcetteăraisonă– mêmeădansă
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les grammaires FLE – n’aă pasă identifiéă telleă ouă telleă difficultéă
potentielle pour les locuteurs de telle ou telle langue ».ă Ceă sontă lesă
enseignants, devenant souvent les auteurs desă aperçusă grammaticauxă
ouădesăgrammairesătellesăquellesĽăquiĽăavecăuneăsensibilitéăaîgüeăvis-à-
visă deă cesă urgencesĽă forgentă leă discoursă adaptéă auxă besoinsă deă leursă
apprenants. Ce sont des formulations et des explications plus 
facilement saisisables par les apprenants, descriptions alternatives du 
françaisă quiă « s’écartentĽă àă desă degrésă variablesĽă deă laă descriptionă
traditionnelleădeălaăgrammaireăduăfrançaisăetăseăcaractérisentăparăleăfaită
qu’ellesăontăsouventărecoursăà des catégoriesăouăàălaăterminologieăde la 
langueăpremière desăapprenants.ăOnăconsidèreăqu’ellesăsontăleăproduită
duă contexteă linguistiqueăoùă leă françaisă estă enseigné.ăC’estă poură cetteă
raisonăqu’ellesă sontănomméesăcontextualisationsădeă laădescriptionăduă
français. »ă(Beaccoă– Kalmbach, 2017). 

Laă contextualisationă nécéssiteă ună travailă métalinguistiqueă
menantăàălaăconciliationădesădifférentsădiscoursăgrammaticauxăquiăsontă
disponiblesăàăêtreăexploitésădansăunăcertainăcontexteăpédagogique.ăCeă
travailă estă faită pară toută enseignantă quiă « s’efforceă deă prendre en 
compteĽă selonă lesă réactionsă deă sesă élèvesă etă autantă qu’ilă luiă estă
possibleĽă ceă quiă luiă paraîtă êtreă àă mêmeă deă leură permettreă deă
s’approprierĽă avecă plusă ouămoinsă deă succèsĽă lesă savoirsă pratiquesă ouă
plusăsavantsăqu’ilăchercheăàăleurăfaireăapprendre. »ă(BesseĽăŇ016 : 2). 
SouventĽă ilă s’agită deă transposeră « un savoir sinon savant du moins 
d’origineă savanteĽă celuiă desă grammairiensă ouă desă linguistesă dontă leă
maîtreăsaitĽăauămoinsăparăl’expérienceăqu’ilăenăaĽăqu’ilăneăpermetăpasĽăàă
lui seul, de pratiquer uneă LŇă àă l’égală desă natifsă deă celle-ci, dont 
certainsă ignorentă toutădeă ceădită savoir.ăCeă savoiră apparaîtă néanmoinsă
nécessaireă– pourăcertainsăélèvesăplusăqueăd’autresĽăpourăcertainesăLŇă
plusă queă d’autresă – àă l’appropriationă réussieă d’ună parler-écrireă
étranger. »ă(BesseĽăŇ016 : 2). 

2.  ORGANISATION DES FAITS DE GRAMMAIRE 
SOUS ASPECT DE CONTEXTUALISATION 

Parmiă lesă formesă deă contextualisationă lesă plusă fréquemmentă
citéesĽă ilăyăaă lesădescriptionsădesăfaitsădeăgrammaireăsousăperspectiveă
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comparéeăetăcontrastiveĽăles redescriptionsăetălesărecatégorisationsĽălesă
regroupements innovatifs de faits de grammaire, les traductions et les 
équivalencesă (cf.ă Bruleyă – Meszaros, 2014). Nous soutenons que 
l’organisationădeălaămatièreăgrammaticaleĽă laăplaceăetă l’enchaînementă
des faitsă deă grammaireă dansă laă présentationă deă laă totalitéă
(éventuellementă ouă d’uneă partieă ouă d’uneă sélection)ă duă systèmeă
grammaticală d’uneă langueă selonă uneă logiqueă interneĽă résulteă elle-
mêmeă d’ună acteă deă contextualisationă etă représenteă uneă formeă deă
discours grammaticalăcontextualisé.ăPartantădeăcetteăprémisseĽăilăestăàă
supposer que la confrontation des structures de composition des 
ouvragesădeă grammaireă contextualiséesă relevantă d’unăcertaină espace-
tempsă laisseraită surgiră desă caractéristiquesă duă discoursă pédagogique 
contextualiséăquiăs’yăprendăplace. 

Poură vérifieră l’hypothèseă énoncéeă ci-dessous, nous avons 
effectuéăuneăanalyseădocumentaire.ăLeăcorpusăd’ouvragesăretenusăpoură
cetteăétudeăàăcaractèreăqualitatifăcontientălesăgrammairesărédigéesăpară
les auteurs slovaquesăetă tchèquesădansălaăpériodeăentreă1ř1Řăetă1ř6Ř.ă
Pendantă laă plusă grandeă partieă deă cetteă périodeĽă laă Slovaquieă etă laă
Républiqueă tchèqueă co-existaientă auă seină duă mêmeă état.ă Cetteă co-
existenceă étată facilitéeă pară laă proximitéă linguistiqueă entreă laă langueă
slovaqueăetălaălangueătchèqueăauăpointăqueălaăplupartădeălaăpopulationsă
étaită bilingue.ă Parmiă lesă ouvragesă deă provenanceă tchèqueă et/ouă
slovaqueĽă nousă retenonsă ceuxă deă Poveră etă Vojtíšekă (1řŇ0) ; 
BornecqueĽă Bartošekă etă Bernardă (1řŇ7) ;ă Smolákă (1řňŇ)Ľă Balcară etă
Tichýă (1ř4Ř)ă etă Podolcováă (1ř67).ă Ilă s’agitĽă àă notreă connaissanceĽă
d’uneă listeă complèteă desă grammairesă deă provenanceă tchèqueă etă
slovaqueădansă laăpériodeădonnéeĽăouvragesădestinésăauxăétudiantsădeă
françaisădansă lesădifférentsă typesădesă contextesăéducatifsĽămais avant 
toută auxă étudiantsă duă secondaire.ă Tousă cesă ouvragesĽă saufă celuiă deă
Podolcováă(1ř67)Ľăsontărédigésăenăfrançais. 

3.  ANALYSEăDESăDONNÉES 

L’uneădesăspécificitésădesăgrammairesăpédagogiquesăestăqu’ellesă
fournissent des informations complexes sur tous les niveaux du 
systèmeălinguistiqueădeă laă langue.ăEnădehorsădeă laămorphologieăetă laă
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syntaxeĽă disciplinesă quiă formentă laă grammaireă d’uneă langueă auă sensă
traditionnelă duă termeĽă cesă ouvragesă apportentă égalementă desă
informationsă sură lesă systèmesă phonologiqueă etă phonétiqueĽă
éventuellementă sură leă lexiqueă deă laă langueă enă question.ă Cetteă
caractéristiqueă seă confirmeă dansă lesă ouvragesă retenusă iciă poură
l’analyseădeălaăcontextualisation.ăLesădifférentesăpartiesădesăouvragesă
duă corpusă offrentă lesă répartitionsă suivantes deă laă matièreă traitée (cf. 
Table 1 ci-dessous).ă Leă compteă n’estă pasă tenuă desă préfacesĽă desă
appendices ni des index : 

Table 1. Laăreprésentationă(enăș)ădesădifférentesăpartiesăduăsystèmeă
linguistique dans les ouvrages de grammaire. 

Ouvrage Phonologie Morphologie Syntaxe Lexicologie Autres 

Pover & 
Vojtíšekă
(1920) 

5,7 77,1  - 14,3 

Bornecque 
et al. (1927) 

12,9 77,4 4,5 - - 

Smolákă
(1932) 

11,4 81,7 3,8 - - 

Balcar & 
Tichýă
(1948) 

12,0 79,8 2,5 2,5 - 

Podolcováă
(1967) 

13,4 66,8 9,9 3,9 - 

 
Laăprésentationădeăla morphologie occupe entre 2/3 et 4/5 de la 

totalitéăduătexteăportantăsurăleăsystèmeălinguistiqueăduăfrançais.ăTelleă
estă laă proportionă desă partiesă ouă chapitresă explicitementă désignéesă
comme Morphologie, Espèces des mots ou Parties du discours. En 
dehors de cette partie cruciale pour chaque grammaire, on observe un 
intérêtă nouveauă poură leă lexiqueĽă àă partiră desă annéesă 40ă duăXXe. Au 
contraireĽă ilă yă aă uneă disparitionă netteă desă exposésă portantă sură laă
versificationă etă desă textesă suivisă àă lireă pară lesă étudiantsĽă ce qui 
représentaităplusădeă14ășădeăl’étendueătotaleădeăl’ouvrageăchezăPoveră
etăVojtíšekă(1řŇ0).ă 

Aprèsă ună regardă globală sură laă répartitionă dansă lesă tablesă desă
matièresĽă notreă attentionă s’estă portéeă sură lesă chapitresă dédiésă à la 
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syntaxeăfrançaiseăpourăchercherădesăélémentsădeăréponseăà la question 
liéeăà l’importanceăetă àă laăpositionăaccordéeă auxă faitsă syntaxiquesăauă
seinădesăouvragesăanalysés.ă 

3.1  Les aspects morphologiques et les aspects 
syntaxiques 

Laămajoritéă desă grammairesă analyséesă faită preuveă d’ună certain 
degréăd’entrelacementădesăperspectivesămorphologiqueăetă syntaxiqueă
dansă laă présentationă desă faitsă deă grammaire.ă Ceă phénomèneă estă
particulièrementă saillantă dansă l’exposéă concernantă lesă partiesă duă
discours.ă Lesă différentesă particularitésă deă celles-ci sont souvent 
expliquéesă enă l’associationă auxă rôlesă syntaxiquesă queă lesă motsă sontă
susceptiblesăd’endosser.ă 

LaăgrammaireădeăPoverăetăVojtíšekă(1řŇ0ăpourălaă1ère édition)ăestă
l’uneădesăpeuănombreusesăà neăpasăcontenirăunăchapitreăàăpartădédiéăàă
la syntaxe. Lesăconceptsăsyntaxiquesăsontătoutădeămêmeăprésentsădansă
l’exposéă portantă sură laămorphologieĽă notammentă quandă ilă s’agită de : 
pronoms personnels conjoints/disjoints, pronom personnel attribut, 
adverbes de négation.ă Dansă leă chapitreă consacréă auă verbeĽă sontă
exploitésă lesă conceptsă d’interrogationĽă deă passifĽă deă complémentă
d’objetă (directĽă indirect)Ľă d’inversionĽă deă propositionă
(simple/complexe/subordonnée/infinitive)ă etă deă phraseă interrogative.ă
Dans le chapitre sur le verbe, le point tel que Construction usuelle de 
laă phraseă apparaît.ă Laă contextualisationă pară comparaisonă systémiqueă
estă explicitementă présenteă mêmeă dansă laă tableă desă matièresă ceă quiă
n’estă pasă souventă leă casă ailleurs.ăAinsiĽă parmiă lesă intitulésă desă sous-
parties, il se trouve : Verbes personnels en françaisĽă impersonnelsăenă
tchèqueăouăencoreăManièreădontăonărendălesăprépositionsătchèquesăenă
français. 

Cheză Bornecqueă etă al.ă (1řŇ7)Ľă lesă tracesă desă éventuelsă
entrelâcementsă desă perspectivesă morphologiqueă etă syntaxiqueă sontă
relativement peu nombreuses dans la Tableă desă matières.ă Dansă laă
partieă consacréeă àă l’articleĽă parmiă lesă casă particuliersă deă l’emploiă deă
l’articleă définiĽă deuxă pointsă intitulésă Attribut et Apposition 
apparaissent.ăDesăaspectsăsyntaxiquesăsontăégalementăprisăenăcompteă
parăcesăauteursă lorsqu’ils parlent du pronom. Ils abordent la question 
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du pronom personnel attribut ainsi que celle de la place des pronoms 
complémentsăd’unăverbe.ăăă 

L’ouvrageă deă SmolákĽă publiéă enă 1řňŇĽă présenteă certainesă
ressemblances structurelles et conceptuelles avec celui de 
BornecqueĽă Bartošekă etă Bernardă (1řňň).ă Lesă fonctionnementsă deă
l’articleă définiă sontă étudiésă enă relationă auxă rôlesă syntaxiquesă desă
nomsă qu’ilsă déterminent : Article devant l’attribut, Article devant 
l’apposition. En parlant des pronoms, la question de la place des 
pronoms personnels atones estăévoquée.ăEnăprésentantă lesăpronomsă
interrogatifsĽă l’auteură saisită l’occasionă poură parleră égalementă deă
l’interrogation indirecte.ă Dansă laă partieă dédiéeă auă verbeĽă laă
perspectiveă syntaxiqueă estă présenteă dansă uneă mesureă plus 
substantielle.ăElleăconcerneăpresqueătouteălaăprésentationădesămodesă
verbaux :ăl’indicatifăn’estăconcernéăqueămarginalementă(dansăleăpointă
portantă l’intituléăLes temps de l’indicatif dans la subordonnée) ; le 
subjonctifă etă l’infinitifă leă sontă plusă particulièrement.ăCeă dernieră estă
étudiéăselonălesădifférentesăpositionsăsyntaxiquesăqu’ilăestăsusceptibleă
d’occuper : infinitif sujet ou attribut, infinitif complément d’un nom 
ou d’un adjectif ; infinitif complément d’un verbe (cf. le point 3.2), 
infinitif dans les propositions circonstancielles, infinitif indépendant, 
infinitif après faire, laisser, voir etc.ă Leă subjonctifă estă étudiéă àă
traversă saă présenceă dansă lesă différentsă typesă desă propositionsă
subordonnéesă(Subjonctifădansă lesăpropositionsă introduitesăpar que ; 
subjonctif dans les propositions circonstancielles ; s. dans les 
propositions relatives ; s. dansă lesă propositionsă indépendantes ; 
concordance des temps du subjonctif). Le concept de proposition lui-
mêmeăn’estăpasăexplicitementădélimitéădansăcetăouvrageădestinéăpoură
lesă classesă supérieuresă deă l’enseignementă secondaireĽă maisă ilă yă estă
largementă exploitéĽă jusqu’auxă propositions participes absolues, 
étudiésăàălaăfinăduăchapitreăliéăauăverbe. 

BalcarăetăTichýă (1ř47)ăadoptentă laăperspectiveăsyntaxiqueăpour 
évoquerĽă commeă lesă autresă auteursă citésă ci-dessus, la place des 
pronoms personnels atones. En dehors de ceci, les entrecroisements 
entreă leă regardămorphologiqueă etă leă regardă syntaxiqueă sontă présentsă
dansălesăintitulésădesădiversăpointsădansăl’exposéăconcernant le verbe, 
enăparticulierălàăoùăilăs’agitădeăprésenterăl’interrogationĽălaănégationĽăleă
passifăetăl’accordĽălaăconcordanceădesătempsădeăl’indicatifĽălesăvaleursă
du subjonctif (dans la proposition simple et dans la proposition 
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subordonnée).ăCesăauteurs fontăattentionăégalementăauxărapportsăentreă
l’indicatifĽă leă subjonctifă etă l’infinitifă etă auxă possibilitésă deă leursă
substitutions. Cette perspective manque dans les ouvrages 
précédemmentăévoqués.ăă 

Cheză Podolcováă (1ř67)Ľă ună certaină nombreă deă liensă entreă la 
morphologieăetălaăsyntaxeăidentifiésăprécédemmentĽăpeutăêtreăretrouvé.ă
Ilăs’agitănotammentădesăpointsăliésăàăl’accordă(zhodaăprídavnéhoămenaă
s podstatnýmă menomĽă zhodaă minuléhoă príčastia)Ľă auxă règlesă
positionnellesă (postavenieă prídavnéhoă menaĽă postavenieă osobnýchă
zámenă nesamostatných)Ľă à l’interrogationĽă à laă négationĽă àă laă voixă
passiveĽăàălaăconcordanceădesătempsăàăl’indicatifăetăauăsubjonctifĽăenfină
auxă emploisă duă subjonctifă dansă lesă différentsă typesă deă phrasesă etă
propositions.ăLesăchapitresădédiésăauănomĽăàă l’adjectifăetă auxă formesă
verbalesănonăfiniesĽăonătrouveădesăpointsăconsacrésăspécifiquementăauxă
fonctionsă syntaxiquesă queă cesă élémentsă sontă susceptiblesă de remplir. 
L’attentionădeăl’auteurăportéeăàălaăsyntaxeăestăplusăsystématiqueăqueăceă
n’étaităleăcas desăautresăouvragesăanalysésăjusqu’ici. 

3.2  La place accordée aux questions de la valence 
verbale 

ParmiălesăpointsăsyntaxiquesăsurălesquelsăporteănotreăintérêtĽăilăyăaă
laăvalenceăverbale.ăSelonănosăobservationsĽălaăplaceăaccordéeăàăceăsujetă
dans les différentesăgrammairesăcontemporainesăestă trèsăvariableĽăbienă
queă lesă formesă deă présentationă contextualiséeă restentă plusă ouă moinsă
comparablesĽă reposantă surtoută sură laămiseă enăparallèleădesăéquivalentsă
sémantiques.ă Dansă lesă grammairesă deă laă périodeă examinéeă (1ř18 – 
1ř6Ř)ă quiă fontă l’objetă deă notreă intérêtă iciĽă leă sujetă estă traitéă sousă
différentsăanglesĽăenăl’associationăavecădesăfaitsăgrammaticauxădivers.ă 

AinsiĽă Poveră etă Vojtíšekă (1řŇ0)ă présententă laă valenceă verbaleă
surtoută enă relationă àă laă complémentationă duă verbe.ă Ilsă évoquentă lesă
aspects suivants (reproduitsă d’aprèsă lesă tablesă deă matièresă deă
l’ouvrage) : 
 complémentsăd’objetădesăverbesĽ 
 verbesăsuivisăenăfrançaisăd’unăcomplémentăd’objetădirectĽ 
 verbesăayantăenăfrançaisăunăcomplémentăd’objetăindirectăauădatifĽ 
 verbesăayantăenăfrançaisăunăcomplémentăd’objetăindirectăauăgénitifĽ 
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 verbesăquiăenăchangeantădeăsignificationăchangentăenămêmeătempsă
deăcomplément. 

Bornecque et al. (1933) parlent des constructions des verbes et 
étudientăleăphénomèneăsousălesăperspectivesăsuivantes : 
 verbesăconstruitsăavecăl’accusatifĽ 
 verbesăconstruitsăavecălaăprépositionăàĽ 
 verbesăconstruitsăavecălaăprépositionădeĽ 
 verbesăquiăchangentădeăcomplémentăsuivantăleurăsensĽ 
 constructionădesăverbesăavecădeuxăcompléments. 

Smolákă (1řňŇ)ă etă Podolcováă (1967) identifient, presque de la 
mêmeămanièreĽălaăproblématiqueădesăconstructionsăverbalesăavecăcelleă
desăconstructionsăinfinitives.ăD’aprèsăSmolák : 
 infinitifăcomplémentăd’unăverbeĽ 
 infinitif dans les propositions circonstancielles, 
 infinitifăindépendantĽ 
 infinitifăaprèsăfaireĽălaisserĽăvoirăetc. 

mais la question des groupes nominaux en fonction de 
complémentădeăverbeăn’estăpasăévoquéeădansălaăgrammaire. 

Podolcováă passeă enă revueă lesă diversesă typesă desă constructionsă
dans lesquelles les formes infinitives sontăsusceptiblesăd’entrerăquandă
ellesă sontă postposéesă auxă verbesă conjugés :ă infinitívă beză predložkyĽă
infinitívă să predložkouă deĽă infinitívă să predložkouă àĽă ainsiă qu’ună pointă
sousălequelăapparaîtăunăsurvolădesăfonctionsăsyntaxiquesădesăinfinitifsă
(syntaktickéă funkcieă neurčitku).ă L’auteură ajouteă ună brefă paragrapheă
surălesăverbesăappelantăunăcomplémentăintroduităparăàăouădeă(slovesáăsă
predložkouăàăaleboăde). 

EnfinĽăBalcarăetăTichýă(1ř47)ăneăs’éloignentăpasădesăconceptionsă
précédentes.ă Laă distinctionă estă faiteă entreă l’infinitifă sansă prépositionă
(indépendantăouădépendant)ă etă l’infinitifă avecăuneăprépositionă (àĽă deĽă
par).ă Lesă propositionsă infinitivesă sontă étudiées.ă EnfinĽă ună pointă estă
consacréăauxăverbesăàădifférentesăprépositions. 

Il est possible de constater que les questions de valence verbale 
représententăunăsujetăquiăn’estăpasăcentralăàăl’exposéăgrammaticalădansă
laăsélectionădesăouvragesăqueănousăavonsăsoumisăàăl’examen.ăPourtantĽă
commeă celaă aă étéă démontréă ailleursă (Zázrivcováă etă al.ă Ň016)Ľă laă
construction des complémentsă duă verbeă appartientă auxă phénomènesă
quiă sontă susceptiblesă d’engendreră desă problèmesă deă transfertă négatifă
entreăleăslovaqueă(leătchèque)ăetăleăfrançais.ă 
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3.3  La place réservée à la présentation de la syntaxe 

Ouvrage 
Structure  

deălaăpartieă« syntaxe » 

Poveră&ăVojtíšekă
(1920) 

- 

BornecqueĽăBartošekă
& Bernard (1927) 

La construction de la phrase 
Construction de la proposition interrogative 
Inversion 
Place des adverbes ou locutions adverbiales 
Place des propositions 
Manièresădeămettreăenăreliefăunăélément de la phrase 

Smolákă(1řňŇ) Construction de la proposition 
Ordre des mots 
Propositions interrogatives 
Inversion dans les proposition interrogatives 
Inversionăduăpronomăsujetăenădehorsădeăl’interrogation 
Interrogation indirecte 
Miseăenăreliefăd’unămembre de la phrase 

Balcară&ăTichýă
(1947) 

Construction de la phrase 
L’ordreădesămots 
Miseăenăreliefăd’unămembreădeăphrase 
Inversion du sujet dans les phrases interrogatives 
Inversion du sujet en dehors des phrases interrgatives 
Accord du verbe avec son sujet 

Podolcováă(1ř67) Skladba 
Poriadok slov v oznamovacíchăvetáchă– Obrátenýăporiadokă
slov v oznamovacíchăvetáchă– Obrátenýăporiadokăslovăvoă
vetáchăopytovacíchă– Zdôraznenieăvetnýchăčlenov 
 
Súvetia 
Súvetiaăprira@ovacieă– Súvetiaăpodra@ovacieă– Nepriame 
otázkyă– Vz[anéăvetyă– Spojkovéăvety:ăpredmetovéĽă
príslovkovéĽăčasovéă– Krátenieăs infinitívomă– Vety 
dôvodovéă– Krátenieăs infinitívomă– Vetyăúčelovéă– 
Krátenieăs infinitívomă– Vetyăvýsledkovéăa účinkovéă– 
Krátenieăs infinitívomă– Vetyăpodmienkovéă– Krátenieă
s infinitívom –  

 
Lesă chapitresă consacrésă àă laă syntaxeă ontă desă intitulésă diversĽă

reflétantă lesă intérêtsă majeursă desă auteursă deă laă grammaire.ă Àă laă
différenceă desă chapitresă portantă sură laă morphologieĽă ceuxă quiă
concernentă laă syntaxeă neă prétendentĽă dansă aucună des ouvrages 
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analysésĽă àă l’exhaustivitéă deă laă présentationă duă systèmeă syntaxique.ă
Poură laă plupartĽă l’attentionă porteă sură lesă propriétésă généralesă deă laă
phrase complexe et de la phrase simple. 

EnăcomparantălesăouvragesărédigésăenăfrançaisĽăilăestăpossibleădeă
noter une oscillation terminologique entre phrase et proposition. 
Parmiă lesă conceptsă syntaxiquesă récurrentsă identifiablesă dansă tousă lesă
ouvragesăanalysésĽăilăyăaăl’ordreădesămotsĽăl’interrogationĽăl’inversionă
etălaămiseăenărelief.ăL’intérêtădesăauteursăporteădoncĽăenăprioritéĽăsurălesă
aspectsă positionnels.ă Lesă typesă desă phrasesă selonă lesă différentesă
modalitésă neă sontă représentéesă qu’enă partieă (l’interrogationă estă
présentéeĽămaisăparăl’exclamationĽăparăexemple).ăD’autresăsujetsĽătellesă
les relations au sein deălaăphraseăcomplexeĽăsontăévacuésĽămêmeăsiălaă
terminologieă liéeă estă repérableă auă seinădesăouvrages.ă Ilă faută pourtantă
souligner que les constatations ci-dessus ne concernent que la 
présentationă généraleă sousă formeă deă tableă deă matières.ă Leă texteă deă
chaque ouvrageădeăgrammaireăestăplusăricheăenăprésentationădesăfaitsă
syntaxiquesĽă commeă enă attesteă l’extraită suivantĽă portantă sură leă « ne »ă
explétifĽă faisantăpartieădeă l’exposéăgénéralăsură l’adverbeĽăproposéăpară
BalcarăetăTichý : 

« Ilăyăaădeănombreuxăcasăoùăl’adverbeăneăn’aăpasădeăvaleurănégativeăàă
proprementăparler.ăOnăl’appelleăneăexplétifă(pléonastiqueăţăvýplOkovéĽă
nadbytečné).ă C’estă […]ă ň°ă aprèsă lesă verbesă etă lesă expressionsă
exprimant la crainte, le doute (avoir peur, craindre, redouter, trembler, 
de crainte que, de peur que etc.), quand la proposition principale est 
affirmative :ă[…] »ă(Balcară– TichýĽă1ř47 :  181).  

Ilăestădeărègleăqueăceă typeădeăprésentationăfaităpartieă intégranteă
deă l’exposéă àă maintsă endroitsă dansă tousă lesă ouvragesă duă corpusă
analysé. 

CONCLUSION 

Dansă l’étudeă deă laă contextualisationă duă discoursă grammaticală
pédagogiqueĽănotammentăceluiăquiăporteăsurăleăfrançaisăetăestădestinéă
auxăsujetsăapprenantsădeălangueămaternelleăslovaqueăetătchèqueĽăuneă
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sérieă deă formesă deă contextualisationsă estă traditionnellement pris en 
compte.ă Laă plupartă d’entreă ellesă estă baséeă sură l’aspectă comparatif.ă
CelaăpeutăêtreăsoitădesăsegmentsăduădiscoursăgrammaticalăfaisantăétatĽă
deă manièreă expliciteĽă desă ressemblancesă ouĽă auă contraireĽă desă
différencesă entreă deuxă systèmesă grammaticaux. Éventuellement, le 
discoursă contextualiséă peută prendreă formeă deă laă présentationă desă
listesă d’équivalentsă ouă desă traductions.ă Dansă notreă conceptionĽă lesă
contextualisationsă duă discoursă grammaticală peuventă êtreă identifiéesă
égalementădansăleăpéritexteădes ouvrages de grammaire, surtout dans 
lesă registresă etă dansă lesă tablesă deă matières.ă Laă brèveă analyseă desă
grammairesăduăfrançaisădeăprovenanceă tchèqueăetăslovaqueărelevantă
deă laă périodeă deă 1ř1Řă à 1968 va dans ce sens. Elle montre que 
l’organisationă desă faits de grammaire, elle-mêmeĽă auă seină d’ună
ouvrage trahit un certain nombre de choix fait par le grammairien 
quantă àă laă sélectionă deă ceă qu’ilă considèreă commeă ayantă deă
l’importanceăpourălaăbonneămaîtriseădeălaă langueăcibleăpară leăpublică
qui est le sien et qu’ilă connaîtă bienĽă duă pointă deă vueă deă l’existenceă
desă sourcesă potentiellesă deă transfertsă négatifsă deă saă langueă
maternelle. 

BIBLIOGRAPHIE 

BALCAR, Josef – TICHÝ, Ota (1947): Grammaire française. Francouzská 
mluvnice pro pokročilé. PrahaĽăKvasničkaăa Hampl. 

BEACCO, Jean-Claude – KALMBACH, Jean-Michel (2017): La Grammaire 
actuelleă etă contextualisée :ă uneă grammaireă pédagogiqueă d’ună nouveauă
type. In: Le français à l'université, vol. ŇŇĽă n° 3, Disponible en ligne: 
http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=2539  

BESSE, Henri (Ň016):ăPourăunăenseignement/apprentissageăcontextualiséădeă
laă«ăgrammaireă»ăduă françaisă langueăétrangère.ă In:ăCarnets, vol. ŇĽăn° 8, 
Disponible en ligne: http://journals.openedition.org/carnets/1858 

BORNECQUE, Henri – BARTOŠEK, Julius – BERNARD, Joseph (1927): 
Grammaire française pour les classes supérieures de tous les 
établissements d'enseignement secondaire tchécoslovaque. Prague, 
Edition et librairie des professeurs.  



 KáTáRÍNá CHOVáNCOVÁ に CAROLINA HARO GUERRERO 21 

 Organisation des faits grammaticaux au service de la contextualisation 
  

  

BRULEYĽăCécileă– MESZAROS, Branislav (Ň014):ăGrammaireăduăfrançaisă
et discours grammaticalăcontextualisé :ă leăcasădesăgrammairesăéditéesăenă
Slovaquie. In: PhiloloiaĽăXXIVĽăn°ăŇĽă7-20. 

PODOLCOVÁ, Gabriela (1967): Gramatika francúzšiny. Bratislava, SPN.  
POVERĽă Františekă – VOJTÍŠEKĽă Františekă (1řŇ0):ăGramaire française à 

l’usage de l’enseignement secondaire tchèque.ă PrahaĽă Českáă grafickáă
unie. 

SMOLÁKĽă Vladimír (1932): Grammaire française : pour les classes 
supérieures de l'enseignement secondaire tchécoslovaque. Praha, 
Československáăgrafickáăunie.ă 

ZÁZRIVCOVÁ, Monika et al. (2016): Valenčné potencie slovies 
v kontraste.ăBanskáăBystricaĽăBelianum. 

KatarínaăChovancová 
Carolina Haro Guerrero 
Katedraăromanistiky,ăFilozofickáăfakulta 

Univerzita Mateja Bela 

Tajovskéhoă40Ľăř74ă01ăBanskáăBystricaĽăSlovensko 

katarina.chovancova@umb.sk 

carolinaeveharog@gmail.com 



22 SILVIA DOMENICA ZOLLO 

 Vｷデ;ﾉｷデY ﾐYﾗﾉﾗｪｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉ; Iｴヴﾗﾐｷケ┌W ;ﾉｪYヴｷWﾐﾐW SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲW 

  

  

Vitalité néologique dans la chronique 

algérienne d’expression française   

SILVIA DOMENICA ZOLLO 
(Verona) 

NEOLOGICAL VITALITY IN A FRENCH-SPEAKING 
ALGERIAN CHRONICLE  

In this contribution, we propose to examine the morphosemantic 
potential of neologisms and the semantic-pragmatic mechanisms 
underlying them in a French-speaking Algerian chronicle. Created 
by columnists spontaneously to satisfy an immediate need, these 
neologisms constitute a particularly interesting observatory from the 
point of view of the use that journalists make of the language as well 
as of the linguistic system subordinated to this use. They provide 
valuable information on the speaker's perception of the 
morphological system of his language and therefore of his 
surroundings. After a brief overview of the genre of the French-
speaking Algerian chronicle and the method of analysis and corpus 
constitution, we will focus on a sample of individual productions, 
while seeking to access the neological feeling of the chroniclers and 
the unpublished nature of their productions through the schema of 
lexicogenetic matrices. 

KEYWORDS: lexical productivity, chronicle, Algeria, playful neol-
ogisms, neological feeling 

MOTS-CLÉS:ăproductivitéălexicaleĽăchroniqueĽăAlgérieĽănéologismesă
ludiquesĽăsentimentănéologique 
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INTRODUCTION 

L’affirmationă récenteă desă genresă discursifsă d’opinionă (billetĽă
chroniqueĽăcommentaireĽăcritiqueĽăéditorialĽătribuneălibreĽăetc.)ădansăleă
domaineă journalistiqueă francophoneă enă AlgérieĽă marqueă uneă
transformation profondeă enă termesă deă productivitéă lexicale.ă Àă laă
différenceă desă autresă genresă discursifsĽă lesă discoursă d’opinionă seă
caractérisentă pară ună « régimeă néologique »ă (Gérard, 2018 :ă ňř)ă trèsă
fort qui varie en fonction du locuteur, du style, du domaine, du 
moment historiqueămaisăaussiăduăpublicăviséă(Baayen, 2001). Partant 
deă cetteă constatationă etă desă questionnementsă soulevésă autoură duă
processusăvectorielă deă laăvitalitéănéologiqueă etă sesă frontièresădansă laă
presse francophone actuelle (Humbley, 1974 ; Cartier & 
Boutmgharine-Idyassner 2018)Ľă nousă nousă proposonsă d’examineră leă
potentielă morphosémantiqueă desă néologismesĽă etă lesă mécanismesă
sémantico-pragmatiques qui les sous-tendent, dans la chronique 
algérienneăd’expressionăfrançaise.ă 

Créésăparălesăchroniqueursădeăfaçonăspontanéeăpourăsatisfaireăună
besoină immédiată (Bauer, 1983 :ă 45)Ľă cesă néologismesă constituentă ună
observatoireă particulièrementă intéressantă duă pointă deă vueă deă l’usageă
queă lesă journalistesă fontă deă laă langueĽă maisă aussiă duă systèmeă
linguistiqueă subordonnéă àă cetă usage.ă Ilsă donnentă deă précieusesă
informationsă sură laă perceptionă queă leă locuteură aă duă systèmeă
morphologique de sa langue et donc de son entourage. Si la source 
locutiveĽăleădestinataireăetăleămédiumăjouentăunărôleăprépondérantădansă
cetteă orientationă langagièreĽă nousă verronsă queă c’estă surtoută laă
dynamiqueă créativeă propreă àă laă chroniqueă algérienneă d’expressionă
françaiseăquiăinduitădesăeffetsădeăsensăparticuliers.ăCesălexèmesăentrentă
dansă ună mouvementă discursifă trèsă particulieră quiă seă baseă sură uneă
créativitéă fugace, occasionnelle, voire subjective, tout en devenant le 
lieuădeă cristallisationăd’enjeuxă socioculturellesă etă socio-médiatiques : 
ilsărévèlentăsouventădesăprisesăenăchargeăidéologiséesăquiăapparaissentă
enăfiligraneăetĽăàăceătitreĽăilsăpeuventăproduireădesăeffetsădifférentsĽătelsă
queălaăplaisanterieĽălaădérisionĽălaăpolémiqueăouălaădénonciationăd’uneă
réalitéăsociale.ă 

Aprèsă ună pointă rapideă sură leă genreă deă laă chroniqueă algérienneă
d’expressionă françaiseă etă sură laăméthodeăd’analyseă etă deă constitutionă
du corpus, nousănousăconcentreronsăsurăunăéchantillonădeăproductionsă
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individuellesĽătoutăenăcherchantăd’accéderăauăsentimentănéologiqueădesă
chroniqueursă etă auă caractèreă inédită deă leursă productionsă àă traversă leă
schémaădesămatricesălexicogénétiquesă(Sablayrolles, 2015).   

1. JALONSăTHÉORICO-MÉTHODOLOGIQUESă 
ETăPRÉSENTATIONăDUăCORPUS  

Leă champă discursifă deă laă chroniqueă algérienneă d’expressionă
françaiseă estă propiceă àă laă néologieă tantă duă pointă deă vueă discursifă queă
sociodiscursifĽă cară ilă seă baseă sură uneă dynamiqueă d’informativitéămaisă
aussi sur une forme de connivence avec le lecteur et une 
« spectacularisation »ă deă l’information : informer signifie dire du 
nouveauăetălivrerădesăréflexionsă(quiăsontĽădansălaăplupartădesăcasĽăcellesă
des auteurs qui rapportent leurs observations surădesăsujetsăd’actualité)Ľă
enăs’appuyantăsurăunăconsensusăcommun.ăOrĽăsiălaănéologieănaîtăsurăună
nidădeădérisionăet/ouădeăpolémiqueĽămène-t-elleăàăuneăidéologisationăduă
discours des chroniqueurs ?ă Laă circulationă médiatiqueă deă cesă motsă
nouveaux induit-elle des effets de sens particuliers ? 

Lesă jalonsă théoriquesădeănotreă réflexionăseăposerontăsurăunăaxeă
morphosémantiqueă maisă aussiă sémantico-pragmatique.ă Ilă s’agiraă deă
montreră commentă laă chroniqueă enă tantă queă genreĽă s’insèreă dansă laă
matérialitéă néologiqueă enă discoursă etă parvientă àă infléchiră leă
phénomèneădeălaăproductivitéălexicaleădansăsaădimensionăpragmatiqueă
etă sociale.ă Àă partiră d’uneă approcheă descriptiveă etă typologiqueă
d’analyseă desă néologismesĽă nousă montreronsă queă laă chroniqueă
contribueă fortementă àă accueilliră leă phénomèneă deă laă productivitéă
lexicale.ă Leă néologismeĽă occasionnelă etă fugaceĽă devientă alorsă uneă
catégorieă quiă opèreă d’ună pointă deă vueă pragmatiqueĽă dontă nousă
étudieronsă leă fonctionnementă discursifă pară laă miseă enă évidenceă deă
certainesăvaleursăréférentielles et pragmatiques. 

NotreăcorpusăestăconstituéădeătextesăissusădeălaăchroniqueăLibertéĽă
sélectionnésă sură laăbaseă d’uneă rechercheă réaliséeă surăEuropresseă entreă
Ň010ă etă Ň016.ă Lesă créationsă repéréesă témoignentă d’uneă productivitéă
lexicale foisonnante qui met enălumièreăuneăappropriationădeălaălangueă
françaiseăexceptionnelleădeălaăpartădesăscripteursăalgériens : en jouant le 
rôleăd’inventeursăetăd’informateursăàălaăfoisĽăilsădéformentălesămotsăenă
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seă basantă sură desă structuresă morphologiquesă etă phraséologiquesă
imprégnéesă d’humourĽă vivacitéă etă spontanéitéă etă sură desă thématiquesă
toujoursă enă relationăavecă laăquotidiennetéădeă sonă publică lecteur.ăC’estă
dansă ceă cadreă heuristiqueă queă nousă analyseronsă quelquesă schémasă
d’émersionă néologiqueă entreă effetsă ludiquesă etă dramatisationă d’enjeuxă
socio-médiatiques.ăNousăverronsĽăenăoutreĽăqueăcesăcréationsăsontăsemi-
lexicalisées : leur processus de diffusion est encore en cours et repose 
sură uneă connaissanceă préalableă pară leă lecteur quiă impliqueă « un 
consensusă deă natureă foncièrement extralinguistique, qui se fonde sur 
l’axiologieĽă voireă l’idéologieă dominanteă d’uneă communautéă deă
locuteurs »ă(Paissa, 2009 : 75).  

2. ÉTUDEăMORPHOLOGIQUEăET 
PHRASÉOLOGIQUEăDESăNÉOLOGISMESă 

Deuxăgroupesă deă néologismesă émergentă deă cetteă recherche : le 
premier s’assortită deă néologismesă produitsă pară lesă mécanismesă
réguliersă deă laă dérivationă etă deă laă compositionă etă ontă uneă fonctionă
davantageăplaisanteă(§ăŇ.1) ;ă leăsecondăgroupeădeănéologismesărelèveă
deă laă matriceă phraséologiqueă (Vorger, 2016 ; Sablayrolles, 2015) : 
outre la fonction ludique, ils ont pour motivation principale, voire 
exclusiveădeăs’insérerădansăunămotifăsociodiscursifă(§ăŇ.Ň).ă 

2.1  Les procédés de la dérivation et de la composition  

Lesăpremiersărésultatsădeănotreăanalyseămontrentăclairementăqueă
laăproductivitéădeălaăpréfixationăestăhautementăsensibleăàălaăcréationădeă
nouveauxă mots.ă Nousă relevonsă desă tendancesă néologiquesă
intéressantesăenăceăquiăconcerneătroisăgroupesădeăpréfixesăappartenantă
auxămêmesăsous-catégoriesăsémantiquesĽăàăsavoirăa-, in-, dé- (préfixesă
deănégationăetăréversion)Ľăaprès-1, post-, néo-, ex- (préfixesădeăpositionă

                                                           
1  Concernantăl’usageăd’ « après »ăàălaăfoisăclasséăcommeăpréfixeăetăcommeăélémentă
utiliséădansălaăformationădesămotsăcomposésĽănousărenvoyonsăauxăétudesădeăAmi-
ot (2004).  
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locative et temporelle) et méga- (préfixeăd’évaluationăpositive).ăVoiciă
quelques exemples : 

(1)  a-démocratiqueĽădépourvuădeătouteădémocratie. 
(2)  inarrêtable, personneăqu’onăneăpeutăpasăarrêter.ă 
(3)  insomnolance, le contraire de somnolence.  
(4)  démoustificationĽă sensă contraireă deă l’actionă deă seă protégeră desă

moustiques.  
(5)  après-Ben AliĽăpériodeăquiăaăsuiviălesăévènementsăqu’aăconnusălaă

TunisieăoùăBenăAliăn’estăplusăprésidentăduăpays. 
(6)  post-chorbaĽălaăpériodeăjusteăaprèsăleă«ăftoură»ăpendantăleămoisădeă

Ramadhan. 
(7)  méga-grèveĽăuneăgrèveăgénéraleădansătousălesăsecteurs.ă 
(8)  néo-colonisation, nouvelle colonisation.  
(9)  Ex-KhelilĽă désignantă laă politiqueă pétrolièreă suivieă pendantă leă

gouvernementă deă Khalilă ChakibĽă l’ex-ministreă deă l’énergieă etă
desăminesăenăAlgérie.ă 

Laă constructionă seă baseă essentiellementă sură l’emploiă d’ună traită
d’unionă poséă entreă leă préfixeĽă généralementă deă natureă savanteĽă ună
adjectif (1), (2), un substantif (3), (4), (6), (7), (8) ou un nom propre 
(5)Ľă(ř).ăD’autresăcasădeădérivationăparăpréfixationăconcernentăl’emploiă
desăpréfixesădeăsoutienăetăd’oppositionăpro- et de contradiction anti- 
accompagnant toujours des anthroponymes :  

(10)  pro-BouteflikaĽăfavorableăàălaăpolitiqueăduăprésidentăBouteflika. 
(11)  pro-El GueddafiĽălesăpartisansăd’ElăGueddafi.ă 
(12)  anti-BouteflikaĽălesăopposantsăàălaăpolitiqueăduăprésidentăalgérienă

Bouteflika. 
(13)  anti-GueddafiĽălesăopposantsăd’ElăGueddafi. 

Le phénomèneădeăl’« onomastisme »ă(Boulanger, 1986 : 86-87 ; 
Altmanova, Ň01Ř)ă faită l’objetă d’autresă créationsă lexicalesă pară
suffixation.ă Nousă enregistronsă 4ă néologismesă formésă àă partiră duă
suffixe -isme, tels que bushisme (14), obamisme (15), trumpisme (16) 
dont les bases sont des noms de personnes et euroïsme (17), ceci 
construităàăpartirăd’ună toponyme.ăÀăremarquerăqueă leănomăpropreădeă
Bushăestăaussiăemployéăavecăleăsuffixeă -erie dans busherie (18) pour 
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désigneră l’actionă politiqueă menéeă pară l’ancienă présidentă américaină
BushĽămaisăaussiăunăcomportementăpolitiqueăparticulierăpropreăàăcetteă
personne.ă D’ailleursĽă d’ună pointă deă vueă phonétiqueĽă leă néologismeă
busherie renvoieă auămotă françaisă « boucherie »ă quiă rappelleă auă sensă
figuréălesămassacresăcommisăparălesăÉtats-Unis pendant le mandat de 
Georgeă Bushă enă Irakă etă enă Afghanistan.ă Leă motă enă questionă reçoită
doncă uneă connotationă négativeă etă renfermeă touteă uneă sérieă deă
conceptsĽăàăsavoirălaăcriseădeălaăpolitiqueăétrangèreĽălesămassacresăetălaă
déségrégationădesăvaleursămorales. 

Laă formationă déonomastiqueă pară suffixationă estă pousséeă àă
l’extrêmeădansăl’élaborationăd’adjectifsădérivésădeănomsădeăpersonnesă
etă deă nationalitéĽă seă faisantă dansă laă plupartă desă casă auă moyenă duă
formant -iste :  

(19)  hollandiste, qui est en faveur de FrançoisăHollande.ă 
(20)  boumediénisteĽă faisantă référenceă àă laă périodeă pendantă laquelleă

HouariăBoumedièneăprésidaită l’Algérieămaisăaussiăauxăpartisansă
deălaăpolitiqueădeăl’ex-présidentăalgérienăBoumediène.ă 

(21)  bouteflikisteĽă prenantă leă sensă deă « sympathisantsă deă l’actuelă
présidentăalgérienăAbdelazizăBouteflika ».ă 

(22)  staliniste, partisan de la doctrine de Staline.  
(23)  shengeniste, qui est en faveur de la convention de Schengen.  
(24)  algérianisteĽăquiăinsisteăsurălesăspécificitésăalgériennes. 
(25)  berbéristeĽăpartisanăduăberbérisme.ă 

Unăautreăsuffixeătrèsăfréquentădansălaăformationăd’adjectifsăestă-
ien(ne)Ľăprivilégiéălorsqu’ilăs’agitădeădériverăd’unănomădeăpersonneĽăună
adjectif de connotation neutre, indiquant une simple relation avec la 
personne. Dansă ceă contexteĽă lesă dérivésă deă nomsă deă personnalitésă
politiquesăpeuventăprendreăuneăconnotationăparticulière :  

(26)  bouteflikienĽă désignantă toută ceă quiă estă relatifă àă laă politiqueă deă
Bouteflika.  

(27)  poutinienne, tout ce qui est relatif au politicien russe Vladimir V. 
Poutine.   

Ainsi, bouteflikienĽă outreă saă référenceă directeă « quiă aă rapportă àă
Bouteflika »Ľă peută prendreă leă sensă deă « qui rappelle la politique de 
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Bouteflika ».ă Quantă auă modeă deă formationă desă adjectifsĽă toută enă
constatant la parte de majusculeă àă l’initialeĽă nousă retrouvonsă laă baseă
(nomăpropre)ădeălaquelleăestăretranchéeălaăvoyelleăfinaleĽăiciăleă-a (26) 
et le -e (27), et le suffixe. Ainsi il y a une substitution, le suffixe -ien 
prenant la place du -a et du -e.  

Les formants -ique et -esqueĽăquantăàăeuxĽăsontămoinsăemployésă
pară lesă chroniqueursă poură produireă desă dérivésă d’anthroponymes et 
donnentă lieuă àă desă adjectifsă presqueă totalementă qualificatifs : 
sentimentique (ŇŘ)Ľă quiă veută direă « sentimental »Ľăabrahamique (29), 
désignantă toută ceă qui relèveă desă principesă duă prophèteă Abrahamă etă
euroïque (ň0)Ľăquiăestărelatifăàăl’euroăetăsultanesque (ň1)ădésignantăună
objetăouăuneăpersonneăquiăaălesătraitsădeăl’époqueăottomane.ă 

Leă dépouillementă faită apparaîtreă d’autresă répartitionsă
catégoriellesădesădérivésădeănomsăpropres :ălesădérivésănominauxăetălesă
dérivésă verbauxă quiă sontă asseză hétérogènesă dansă notreă corpus.ă Seă
distingueă toută d’abordă ună groupeă constituéă deă dérivésă nominauxă
construits avec le suffixe -ation sur base toponymique (32) (33) et sur 
base étrangèreă(ň4)Ľă(ň5) :   

(32)  émirationĽăl’actionădeărendreălesăpaysăarabesăcommeălesăÉmiratsă
Arabesăunisăavecăsaărichesseăpétrolière.ă 

(33)  somalisationĽăl’actionăd’implanterălaămisèreăetălaăguerreădansăunăpays.ă 
(34)  imamationĽăl’actionădeăguiderăreligieusement.  
(35)  talibanisationĽă avoiră lesă mêmesă tendancesă queă lesă talibansă duă

Pakistanăetădeăl’Afghanistan.ă 

AuăseinădeăcetăensembleădeădérivésănominauxĽăonăpeutăisolerăună
groupeădeămotsănouveauxăformésăparălesăsuffixesăsavantsă-isme et -ité 
ayantăàălaăbaseădesăgentilésăouădesăadjectifsăethniques.ăCesăcréationsăseă
caractérisentă sémantiquementă pară leă faită queă leură interprétationă faită
fortementă interveniră leănomăpropreădeăbaseăetăqu’ilsăsontăhomogènesă
duăpointădeăvueăréférentiel : 

(36)  taiwanisme, l’actionă d’introduireă dansăună paysă frauduleusementă
desăvéhiculesăvolés.  

(37)  algérianismeĽăparticularitéălexicaleăpropreăauăfrançaisăd’Algérie.ă 
(38)  Algérianité, ensembleădesătraitsăspécifiquesărelevantădeăl’identitéă

algérienne.ă 
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(39)  Berbérité ensemble des traitsă constitutifsă deă l’identitéă etă deă laă
spécificitéăculturelleădesăberbères.  

(40)  AmazighitéĽă ensembleă deă traitsă constitutifsă deă l’identitéă etă deă laă
spécificitéăculturelleădesăAmazighs.  

(41)  MarocanitéĽă ensembleădeă traitsăconstitutifsădeă l’identitéăet de la 
spécificitéăculturelleăauăMaroc.  

Nousăenregistronsăenfinădesădérivésăverbauxăavecăleăsuffixeă-iser 
s’alignantăsurălesănomsăcommunsăetălesănomsăpropres : 

(42)  Bidonvilliser, transformer en bidonville un quartier, une zone 
urbaine.  

(43)  Verdurer, rendre un espace vert.  
(44)  Citadiniser, rendre un campagnard civil.  
(45)  Tourister, faire du tourisme.  
(46)  Dictaturer, pratiquer une politique de dictature.  
(47)  Siester, faire la sieste.  
(48)  BédouiniserĽăfaireăduăcitadinăsédentaireăunănomade rural.  
(49)  AfghanistaniserĽă rendreă lesă paysă arabesă commeă l’Afghanistană

avec ses mouvements islamiques violents.  
(50)  AlgérianiserĽărendreăalgérienăleăpays.  
(51)  KabouliserĽăimposerăl’intégrismeăreligieuxădansăunăpays.ă 
(52)  Coraniser, rendre une loiă incontestableĽă quiă n’accepteă pasă leă

changement.  
(53)  DézerhouiniserĽăseădébarrasserădeălaăpolitiqueădeăYazidăZehouniĽă

ex-ministreădeăl’intérieurăenăAlgérie.ă 

Laă libertéă langagièreă desă chroniqueursă seămanifesteă égalementă
par le biais de la compositionĽărésultantădeălaăcombinaisonădeăplusieursă
catégoriesă lexicalesĽă généralementă liéesă d’ună traită d’union.ă Voiciă
quelques exemples :  

(54)  futur-ex-métroĽă leă projetă deă métroă enă Algérieă quiă dateă depuisă
longtempsămaisăquiăn’aăjamaisăétéăterminé.ă 

(55)  taxi-heurtsĽăunătaxiăqu’onăpeutătrouverăàătoutămoment.ă 
(56)  fièvre-verteĽăgrandăamourăéprouvéăparălesăsupporteursăalgériensă

enversăl’équipeănationaleădeăfootball. 
(57)  mal-voteĽălesăélectionsăquiăseăfontămalhonnêtement.ăă 
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(58)  amibus, le bus qui fait monter tout le monde en ne laissant 
personneă(unăbusăenăsurchargeĽăconnotationăpéjorative.ă 

(59)  Irak bisĽălaărépétitionăduăscénarioăirakien.ă 

LeăsurgissementădeăsignifiésăparadoxauxăouăcontradictoiresĽătelsă
queă lesă dénominationsă taxi-heurts, futur-ex-métro, etc. produit un 
aspect comico-ludiqueă etă faită amuseră leă lecteură poură sonă inventivité.ă
Cetteă dimensionă plaisanteă estă égalementă présenteă dansă lesă composésă
hybridesăouălesănéologismesăsavantsădeăfantaisie : 

(60)  SarkozineĽă(NPr+zineĽă« le beau Sarkozy »).ă 
(61)  foot politique, le football dans sa dimension politique.  
(62)  parking-trottoirĽătrottoirăutiliséăpourăgarerălesăvoitures.ă 
(63)  wiki-FuitesĽăfuiteăd’informations.ă 
(64)  choracratieĽă deă l’arabeă « consultation »Ľă laă gestionă desă affairesă

par la consultationădesăadministrés.ă 
(65)  bouteflicologie, la science qui permet de comprendre la politique 

duăprésidentăBouteflika.ă 

Laă combinaisonăd’élémentsă étrangersăprovenantădeă l’arabeă ouăduă
grecăcréeăuneăruptureăcomiqueăqueălesălecteursăarriventăàădécrypterăsansă
difficultésĽă enă appréciantă laă manièreă détournéeă d’évoqueră uneă réalitéă
sérieuseăàălaquelleălesăchroniqueursădonnentăunăaspectăhumoristique.ăă 

Pară cetă échantillonă d’exemplesĽă nousă remarquonsă l’importanceă
desăprocédésădeădérivationădesănomsăpropresăetădeăcomposition dans la 
chronique.ăDuăpointădeăvueăduănombreĽăilăestăévidentăqueălaădérivationă
adjectivaleă constitueă laă catégorieă laă plusă importanteĽă avecă laă longueă
listeă desă adjectifsă ditsă « ethniques »ă dérivésă deă nomsă deă lieuxă ouă
gentilés.ă Lesă séquencesă sontă bien construites et ne posent aucun 
problèmeă d’interprétationă ouă deă forme ; leur fonction principale est 
combleră ună videă lexicală etă attireră l’attentionă sură saă créationă quiă
bénéficieăd’unăindiceădeăproductivitéămorphologiqueătrèsăélevé. 

2.2  Créations métaphoriques et détournements 
d’expressionsă 

Contrairementă auxă exemplesă précédentsĽă ceuxă dontă ilă vaă
maintenantăêtreăquestionăontăunăautreăpropos :ăs’intégrerădansăleăcadreă
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stylistiqueăduăjeuăouădeălaăfigureădeăstyleăélaborée.ăDansănotreăcorpusĽă
cesă néologismesă émergent au sein de deux patrons discursifs 
récurrents :ăleădétournementăetălaămétaphore. 

Lesăchroniquesăsontăparseméesădeăjeuxăconstruitsăsurădesăunitésă
lexicalesĽă proverbesĽă sentencesĽă titresă d’œuvresĽă versă deă chansonsă
célèbresĽăslogansĽăetc.ăIlăneăs’agităpasădeănéologismesăvéritablesĽămaisă
ceă phénomèneă estă susceptibleă deă donneră naissanceă àă desă nouvellesă
expressions néologiques.ă ăDansă laăplupartădesă casĽă lesădétournementsă
procèdentă àă laă déă ouă resémantisationă d’expressionsă figéesă pară ună
transfert dans de nouveaux contextes poură donneră àă uneă expressionă
uneă lectureă nouvelleă auă lieuă deă saă significationă d’origine.ă Voiciă
quelques exemples : 

(1)  larmes de moutons 
(2)  perdant-perdant 
(3)  le degré zéro de la communication 
(4)  le moisson d’avril 
(5) Alger « zone interdite » 
(6)  championnat des émeutes de première division 
(7)  prix Nobel de la « guerre » 

Ainsi larmes de moutonĽă obtenueă pară détournementă deă
l’expressionă « larmes de crocodile »Ľă faisantă référenceă auă moutonĽă
symbole du sacrifice dans la religion musulmane ; perdant-perdant 
construiteă sură leămodèleă deă l’expressionă « gagnant-gagnant » utiliséeă
parăSégolèneăRoyalălorsădeălaăcampagneăprésidentielleăenăfévrierăŇ007Ľă
désigneă uneă personneă quiă perd.ă Ouă encoreă Le degré zéro de la 
communication, une expression néologiqueăcrééeăparădétournementăauă
célèbreă ouvrageă deă Rolandă Barthesă « Leă degréă zéroă deă l’écriture »Ľă
signifie une absence totale de toute communication, ou une 
communicationă complètementă mauvaise ;ă deă mêmeă moisson d’avril 
quiĽă pară analogieă auă « poisson d’avril »Ľă représenteă uneă grandeă
quantitéăd’informationsăamasséesădurantăleămoisăd’avril ; Alger « zone 
interdite » estă uneă citéă interditeă d’accèsă àă laă foisă pară lesă réseauxă deă
transportsăetăpară laă libertéăd’expressionĽăc’est-à-direăqu’onăn’aăpasă leă
droit ni deăparlerăd’elleĽăniă àă l’intérieurăd’elle.ăElleăestădoncĽăcommeă
lesă reportagesă proposésă pară l’émissionă « Zone interdite »Ľă ună sujetă
épineux ; championnat des émeutes de première division, construit par 
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analogieăauă« championnatădeăfootballădeăpremièreădivision »Ľărenvoieă
àă uneă compétitionă poură lesă émeutesă duă mondeă entieră etă plusă
spécialementă duă mondeă arabe ; un prix Nobel de « la guerre », par 
analogieă auă « prix Nobel de la paix »Ľă indiqueă àă ună prixă remisă àă
quelqu’ună quiă aă faită énormémentă deă massacresă dans l’humanité.ă Leă
chroniqueurămanipuleă l’expressionăoriginelleĽăenă faisantădeă l’humoură
etăenăchangeantăunăseulăélémentădeălaăphraseĽădontălaăvaleurădiscursiveă
reposeă essentiellementă sură l’actualisationă simultanéeă duă sensă deă
l’expressionăd’origine.  

Notre corpusă compteă aussiă quelquesă expressionsă néologiquesă
construitesă pară métaphoreă quiă relèventă égalementă deă laă néologieă
humoristique.ăC’estăleăcasăde :  

(8)  SMIG démocratique 
(9)  générosité verticale 

(10)  ghetto économique  
(11)  convulsions sociales 
(12)  cécité politique 
(13)  séisme démocratique 
(14)  spasmes historiques 
(15)  trafic de chair humaine 

SMIG démocratique quiă indiqueă unăminimumădeă démocratie ; 
générosité verticaleĽăouăbienăuneăgénérositéăvenantăd’enăhautĽăc’est-à-
direă deă l’étată auă peuple ; harragas sans emballage, ou bien des 
migrants clandestins sans papiers ; le ghetto économique désignantă
uneă économieă closeă sură elle-même ; ou encore les convulsions 
sociales, la cécité politique, le séisme démocratique, les spasmes 
historiques et le trafic de chair humaine. Cesăexemplesăs’appuientăsură
desă lexèmesă appartenantă àă desă domainesă étrangersă l’ună àă l’autreă
(médecineĽă commerceĽă aviationĽă immigration)ă etă émigrentă dansă ceă
contexteă discursifĽă enă actualisantă leură sensă propreă àă ună sensă figuréĽă
toută àă faită compréhensibleă pară leă lecteură d’uneă langue-culture 
donnée.ăă 

Lesă créationsămétaphoriquesă etă lesădétournementsăd’expressionă
repérésădansănotreăcorpusĽă reposentădoncăsurăuneămodificationăouăună
défigementădeăl’énoncéăsourceăquiĽădansălaăplupartădesăcasĽărenvoientăàă
laă réalitéă socio-politiqueă etă culturelleă duă pays.ă Onă aă affaireă àă desă
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phénomènesănéologiquesăquiăneăsontăpasăuniquementălaăreprésentationă
idéologisanteăduăchroniqueurăàăl’égardăduăpaysĽămaisăilsăappartiennentă
àăl’identitéăcollectiveăduăpays.ă 

CONCLUSION 

L’analyseă quiă précèdeă permetă deă dresseră ună premieră bilană desă
néologismesă repérésăquiăvaădeă ceăqueă leă locuteură estimeăcomblerăună
videă lexicală auxă productionsă motivéesă pară desă raisonsă
sociodiscursives.ăLeăprocessusădeăvitalitéănéologiqueăseădéploieă sousă
deuxă modalitésă dansă laă chroniqueă enă question.ă Laă premièreă seă
développeăàăpartirădeălaăvolontéădesăchroniqueursădeăfaireădeăl’humoură
sură certainesă réalitésă socio-politiquesă etă économiquesă auxă niveauxă
nationalăetăinternationalĽămaisăparăleărôleăpolarisantădeăla chronique en 
tantăqueăgenreă journalistiqueăd’opinionĽă sonă fonctionnementă finită pară
seă chargeră d’uneă dimensionă dramatisanteă etă contribueă àă ună effetă quiă
peutăs’avérerătragico-comique.ăL’autreăseădéveloppeăsurăuneăquestionă
plutôtăinterprétativeăquiĽăàăpartir d’unăacteăd’informationĽăpeutărevêtiră
ună caractèreă idéologiséĽă polémiqueĽă enă fonctionă deă laă chargeă
« dénonciatrice »ăqueăl’énonciateurăluiăattribueăouănonăetăquiăpeutăêtreă
partagéăparăleăpublicălecteur.ă 

Commeă nousă avonsă puă leă remarquerĽă cesă néologismesă
apparaissent dans un contexte socio-médiatiqueă deă tensionă (criseă
économiqueĽăhausseăgénéraleădesăprixăenăAlgérieĽăattentatsĽăpolitiqueă
corruptriceĽă immigrationĽă etc.)ă etă sontă àă rapprocheră desă «ă momentsă
discursifs »ă (Moirand, 2007), ou bien des moments de rupture de la 
vieăpolitiqueăetăsocialeăd’unăpays.ăIlsărequièrentăuneăcontextualisationă
socioculturelle et temporelle, mais aussi la prise en charge de la source 
énonciativeă quiĽă dansă ceă casĽă aă uneă dimensionă potentiellementă
idéologisante.ă Ilsă induisentă uneă forte saillance politico-médiatiqueă etă
socialeă marquéeă pară ună travailă stylistiqueă impressionnantă etă uneă
récurrenceă presqueă pressanteă auxă procédésă deă créationă
morphosémantiquesă etă pragmatiques.ă Cesă stratégiesă linguistiquesă
naissentă doncă d’ună contrasteă entreă l’universă référentielă etă celuiă duă
discoursă desă chroniqueursă quiă yă renvoieă deă façonă visiblementă sous-
informative. 
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Laăproductivitéă lexicaleă fonctionneă doncă commeă absorptionă deă
laă voixă d’ună genreă d’opinionă quiă permetă finalementă deă seă poseră pară
rapport aux discoursă institutionnelsă etă plusă généralementă dansă leă
panoramaăduădébată publică françaisă algérien.ăGrâceă àă leură circulationă
dansă ceă genreă discursifĽă lesă néologismesă deviennentă desă leviersă
pragmatiquesă quiă s’établissentă sură uneă arborisationă d’informationsă
qu’ils contribuent eux-mêmesă àă créeră àă traversă lesă déformationsă
lexicalesăetălesăglissementsădeăsensăqu’ilsăopèrent.ăEtălaăchroniqueĽăenă
tantă qu’instanceă deă dévoilementĽă aă toută intérêtă àă employeră desămotsă
nouveauxă quiă puissentă contribueră àă diffuseră l’information etă àă
façonnerăuneămiseăenădébatăsocial.ă 
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Vizuálna podpora v podobe uceleného textu 

v didaktickom procese simultánneho 

tlmo?enia 

MICHAL HOMOLA  

JÁN TUPÝ 

(Bratislava) 

VISUAL SUPPORT IN THE FORM OF A COHERENT TEXT 
IN THE DIDACTIC PROCESS OF SIMULTANEOUS 

INTERPRETATION 
The present paper deals with the research of simultaneous 
interpreting with visual support in the form of a consolidated text in 
the context of the didactic process. Despite the relatively frequent 
use of this technique in practice, there has been little empirical 
research conducted in our geographical context. Out of this 
necessity, we carried out a pilot project entitled Vizuálna podpora  
v podobe uceleného textu v didaktickom procese simultánneho 
tlmočenia with financial support from the CU Grant scheme in 2018. 
The written text in the booth is supposed to have a supporting 
function during the perception and analysis of information, but at the 
same time it requires more effort in the field of split attention. Thus, 
the absence of specific training for the mentioned technique may 
lead to undesirable syntactic and content shifts. The research was 
carried out on MA students of translation and interpretation. In this 
paper, we observe phenomena related exclusively to interpreting 
from Spanish into Slovak, which is their mother tongue. We strive to 
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reveal in which way students are able to cope with the simultaneous 
perception of information from two different sources (acoustic and 
visual) and what attitude they take in the case of differing contents 
from these two sources. 

KEYWORDS: simultaneous interpreting, visual support, split atten-
tion, transposition of items 

KHÚČOVÉă SLOVÁ: simultánneă tlmočenieĽă vizuálnaă podporaĽă
rozdvojenie pozornosti,  

ÚVOD 

V predkladanomă článkuă sumarizujemeă výsledkyă výskumuă pi- 
lotnéhoă projektuă să názvomă Vizuálna podpora v podobe uceleného 
textu v didaktickom procese simultánneho tlmočeniaĽă ktorýă smeă
v roku 2018 realizovali s finančnouăpodporouăGrantuăUK.ăUvedenýă
projektă bolă zameranýă naă výskumă špecifickejă tlmočníckejă technikyĽă
priă ktorejă jeă tlmočníkoviă predă samotnýmă procesomă simultánnehoă
tlmočeniaă vă kabíneă poskytnutáă písomnáă verziaă prejavuă (@alejă tiežă
akoă „písomnáă predloha“).ă Tlmočníkă takă prijímaă informáciuă dvomi 
rôznymiă kanálmi z dvochă rôznychă zdrojovĽ t. j. z akustickéhoă
(rečník)ăa vizuálnehoă(voăformeăpísomnejăpredlohy).ăZ tejtoăskutoč- 
nostiă prirodzeneă vyplývajúă zvýšenéă nárokyă naă štiepenieă pozornostiă
voăfázeărecepcieăoriginálu. 

Jeă dôležitéă podotknú[Ľă žeă preă tlmočníkaă jeă spravidlaă záväznáă
zvukováăverziaăprejavuărečníkaăa písomnáăverziaăbyă tedaămalaăslúži[ă
ibaă akoă vizuálnaă čiă pamä[ováă opora.ă Nemalaă byă plni[ă funkciuă pri- 
márnehoă zdrojaă informácie.ă Výnimkuă môžuă predstavova[ă napr. 
prípadyĽă ke@ă jeă kvalitaă príjmuă z akustickéhoă zdrojaă z technickýchă
príčină výrazneă zníženáĽă čiă situácieĽă kdeă byă mohloă dôjs[ă k nepo- 
rozumeniuăzădôvoduăbrbtuăaleboă inakănegatívneăovplyvnenejă rečovejă
produkcieănaăstraneărečníkaĽăakoănapr.ărečovéăchybyĽăodkláOanieăsaăodă
mikrofónuă a pod.ă Ajă tuă jeă všakă potrebnéă citlivoă vníma[ă sekundárnuă
úlohuăpísomnejăverzieă textuăa jejăplnohodnotnéăvyužitieăv uvedenýchă
situáciáchă ostávaă predmetomă @alšejă diskusieĽă a toă najmäă z pro- 
zaickéhoă dôvoduĽă žeă prednesenýă prejavă saă vă praxiă nieă vždyă v plnej 
miere zhoduje s poskytnutýmiăpísomnýmiătextami. 
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Písanýă textă prejavuă v kabíneă jeă vítanouă podporouă príjmuă
informácieă prostredníctvomă zvukovéhoă kanálu.ă Profesionálnemuă
tlmočníkoviă byămalaă pomáha[ă priă anticipáciiă a analýze.ă Priă správnom 
využitíă možnoă pomocouă písomnejă verzieă zdrojovéhoă textuă rieši[ă
kritickéă momentyă a náročnéĽă napr.ă informačneă nasýtenéă pasáže.ă Naă
dosiahnutieă efektívnejă práceă s takoutoă vizuálnouă oporouă súă všakă
potrebnéă istéă skúsenostiă a systematickýă tréningă rozvoja osobitnýchă
tlmočníckychă kompetencií.ă Zoă skúsenostíă nadobudnutýchă vă našejă
pedagogickejăpraxiăvyplývaĽăžeăzačínajúciătlmočníciĽăštudentiătlmočeniaĽă
majúăsklonăvýrazneăsaăpridSža[ăpísanéhoătextuăa v niektorýchăprípadochă
prechádzajúă ažă doă tlmočeniaă z listuĽă pričomă ignorujúă akustickýă vstupă
a rečníkoveă modifikácie.ă Tlmočenieă týchtoă študentovă saă vyznačujeă
nadmernou, v praxiăažăneprijateInouădekalážou.ăCieIomăvýskumuăboloă
pomocouă dvochă experimentovă overi[ă uvedenéă pozorovania a hlbšieă
zmapova[ă správanieă študentovă v proceseă simultánnehoă tlmočeniaă
s ucelenouăpísomnouăpodporou. 

Výskumă smeă realizovaliă naă jazykovýchă párochă španielčinaă – 
slovenčinaĽă nemčina – slovenčina.ă VzhIadomă naă povahuă časopisuă
Romanistica Comeniana sa v tomtoă článkuă zameriameă výhradneă 
naă javyă zaznamenané uă začínajúcichă tlmočníkovă zoă španielskehoă
jazyka. 

1. ROZBORăAKTUÁLNEHOăSTAVUăRIEŠENIAă
PROBLEMATIKY 

Napriekă tomuĽă žeă predmetnáă tlmočníckaă technikaă nachádzaă
v praxi svoje uplatnenie, v našomă geografickomă priestoreă dlhodoboă
absentovală empirickýă výskumă vplyvu prítomnostiă písanéhoă textuă
v kabíneănaăkvalituă tlmočníckehoăvýkonu.ăZaăzmienkuăstojíă azdaă lenă
výskumă P.ă Šveduă uverejnenýă vă monografiiă Vybrané kapitoly z di- 
daktiky simultánneho tlmočenia (2016), v ktorom sa zaoberal vplyvom 
vizuálnychă prezentáciíă naă simultánneă tlmočenieă študentov.ă Vizuálneă
(väčšinouă PowerPointové)ă prezentácieă súă tiežă vítanouă oporouă preă
tlmočníkaĽă odă ucelenéhoă textuă saă všakă svojímă charakteromă výrazneă
líšia.ă Súă toă ibaă istéă záchytnéă bodyĽă nieă súvislýă textĽă ktoréhoă byă saă
tlmočníkămoholăpridržiava[. 
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V roku 2018 sme s finančnouăpodporouăGrantuăUKăzrealizovaliă
pilotnúăprípadovúăštúdiuăvăpredmetnejăoblasti.ăPozorovaliă smeăvplyvă
prítomnostiăpísomnejăverzieăprejavuănaătlmočníckyăvýkonăštudentovăŇ.ă
rokaămagisterskéhoă štúdiaă prekladateIstvaă aă tlmočníctva.ă Začiatkomă
rokaăŇ01řăsmeănajzásadnejšieăzáveryăpilotnéhoăprojektuăprezentovaliă
vă Nitreă naă medzinárodnejă translatologickejă konferenciiă doktorandovă 
a postdoktorandov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume 
VII: Inovácia tradície, tradícia inovácie?, z ktorej v súčasnostiă
očakávameăpublikáciuăv zborníku.ăV roku 2019 realizujeme s podpo- 
rouă Grantuă UKă nadväzujúciă projektĽă pričomă rozširujemeă spektrumă
skúmanýchă jazykovýchă párovă a uplatOujemeă novéă postupyă naă odha- 
lenieă@alšíchăprocesovăstojacichăzaătlmočníckymiăvýkonmiăštudentovă
priătejtoăšpecifickejătechnike. 

Vă zahraničíă smeă zaznamenaliă prácuă B.ă Naimushinaă aă kol.ă
Simultaneous interpretation with text (Ň00ř)Ľăvăktorejăautoriăpozorujúă
práveăvplyvăprezencieătextovejăpredlohyănaăvýkonătlmočníka.ăVýskumă
saă všakă zameriavaă skôră naă profesionálnychă tlmočníkovĽă nieă naă štu- 
dentovĽă hociă vă závereă autoriă tiežă navrhujúă novéă metódyă prípravyă
budúcichătlmočníkovănaăsimultánneătlmočenieăsătextom. 

Toutoă problematikouă saă zaoberáă ajă renomovanýă odborníkă naă
simultánneătlmočenieăD.ăGileăvăpublikáciiăBasic concepts and models 
for interpreter and translator training (Ň00ř).ă Zastávaă názorĽă žeă
podielă simultánnehoă tlmočeniaă să textomă naă trhuă rastieă aă jeă potrebnéă
venova[ă saă výskumuă vă tejtoă oblasti.ă Sámă všakă analyzujeă tentoă typă
tlmočeniaă lenă ză teoretickéhoăhIadiskaă aă zdôrazOujeă potrebuă empiric- 
kéhoăvýskumu. 

Ză lingvistickéhoă hIadiskaă saă simultánnemuă tlmočeniuă să textomă
venovali Heike Lamberger-FelberăaăJuliaăSchneiderăvăštúdiiăLinguistic 
interference in simultaneous interpreting with text: A case study (2008). 
Autorkyă skúmaliă výskytă rôznychă typovă interferenciíă priă simultánnomă
tlmočeníă să textom.ă Ajă tentoă výskumă bolă všakă zameranýă naă profe- 
sionálnychătlmočníkovăaăjehoărelevanciaăvărámciădidaktickéhoăprocesuă
jeălenăčiastočná.ăPreănásăjeăskôrăzaujímavýăzămetodologickéhoăhIadiska. 

Problematikouă štiepeniaă pozornostiă tlmočníkaă vă proceseă
simultánnehoă tlmočeniaă să textomă saă zaoberalaă Sylvieă Lambertă voă  
svojejă štúdiiă Shared attention during sight translation, sight 
interpretation and simultaneous interpretation (2004) uverejnenej  
văčasopiseăMeta. 
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Zoăstaršíchăpublikáciíămožnoăspomenú[ăštúdiuăHeleneăKirchhoffă
Das Simultandolmetschen: Interdependenz der Variablen im 
Dolmetschprozess, Dolmetschmodelle und Dolmetschstrategien (1976). 
Autorka sa v nej zaoberáă rôznymiă modelmiă simultánnehoă tlmočeniaă 
aăzamýšIaăsaăajănadăotázkamiăvplyvuăpísomnejăpredlohyănaătlmočníckyă
proces. 

2. METÓDAăVÝSKUMU 

Predmetnýă výskumă smeă uskutočniliă naă študentochă Ň.ă rokaă
magisterskéhoă štúdiaă OPTĽă pričomă smeă sledovaliă tlmočenieă zoă
španielskehoă aă nemeckéhoă jazykaă doă ichă materinskéhoă jazykaĽă t.ă j.ă
slovenčiny.ă Celkovoă smeă údajeă získavaliă odă 16ă študentov.ă Uplatniliă
smeănasledujúciăpostup: 

1. Priăvýbereăprejavuăsmeăzvoliliăvšeobecneăznámuă tematikuă
EÚăaămigrácie.ăZătohtoădôvoduăsmeăsaărozhodliăpre prejav 
Jeana-Clauda Junckera Správa o stave Únie z roku 2017. 

2. Textăsmeărozdeliliănaă4ăčastiĽăktoréăsmeăupraviliăpre potre-
byăvýskumu.ăUrčiliă smeăpoložkyĽăktoréăbudemeă sledova[Ľă
tietoăsmeărozčleniliădoă5ăzákladnýchăkategórií:ăčíselnéăúda-
jeĽă geografickéăpojmyĽă časovéăúdajeăbeză číslaĽămenáăosôbă 
aănegácieăucelenýchămyšlienok. 

3. Vyhotoviliăsmeăakustickéănahrávkyăvănemčineăaăšpanielči-
neă načítanéă rodenýmiă hovoriacimi.ă Vă prvýchă dvochă čas-
tiachă saă akustickáă stopaă zhodovalaă să písomnouă predlohouă
(experimentăč.ă1)ĽăzatiaIăčoăvădruhýchădvochăčastiachătextuă
smeă zámerneă zmeniliă údajeă takĽă abyă písomnáă aă akustickáă
verziaăprejavuăpriăsledovanýchăpoložkáchăvăplnejămiereăne-
korešpondovaliă(experimentăč.ăŇ). 

4. Priănahrávaníătlmočníckychăvýkonovăboliăštudentiărozdele-
níă doă dvochă skupínĽă jednaă skupinaă malaă kă dispozíciiă píľ
somnúăpredlohuĽădruháăskupinaă tlmočilaăvýhradneăzăakus-
tickéhoăkanálaĽănásledneăsaăskupinyăvymenili. 

5. UskutočniliăsmeăanalýzuănahratýchătlmočníckychăvýkonovĽă
ktorejă najzásadnejšieă zisteniaă v rámciă vzorkyă soă španiel-
skym jazykomă@alejăprezentujemeĽăpričomăsaăzameriavameă
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na 3 z 5ăvyššieăuvedenýchăkategóriíăpoložiekĽăa toănaăčísel-
néă údajeĽă geografickéă pojmyă a časovéă údajeă beză čísla.ă
K rozboruădátăpristupujemeăv tejtoăprípadovejăštúdiiăpredo-
všetkýmăkvalitatívne. 

3. VÝSLEDKYăVÝSKUMU 

VzhIadomă naă komplexnos[ă problematikyă a rozsahă príspevkuă saă
zameriavameă predovšetkýmă naă zisteniaă experimentuă č.ă 1ă aă o experi- 
mentăč.ăŇăsaăopierameăibaăokrajovo.ăV rámciăexperimentuăč.ă1Ľăt.ăj.ăakus- 
tickáă verziaă prejavuă zhodnáă s písomnouĽă smeă zaznamenaliă niekoIkoă
kIúčovýchătendenciíĽăktoréăjeămožnéăzhrnú[ăv nasledujúcichăbodoch: 

a) Prítomnos[ă písomnejă verzieă prejavuă v kabíneă máă výrazneă
pozitívnyă dopadă na správnuă transpozíciuă číselnýchă údajov.ă
Akă máă študentă v kabíneă k dispozíciiă písanýă textă prejavuĽă
správneă transponujeă väčšíă početă číselnýchă údajov.ă Tátoă
skutočnos[ă jeă pomerneă jednoduchoă vysvetliteInáă týmĽă žeă
čísloă v rámciă písanéhoă textuă predstavujeă Iahkoă identifi- 
kovateInúă položku.ă Ideă tedaă o takpovediac do očíă bijúcuă
súčas[ăpísanéhoă textuĽăktorúăštudentăv zásadeă ibaăbezăväčšejă
námahyăprečítaăv cieIovomăjazyku.ăV tejtoăsúvislostiăupozor- 
OujemeĽăžeăsledovanéăčíselnéăúdajeăboliăv texteăuvádzanéăvoă
formeă číslicĽă prípadneă kombinácieă číslică a slov, napr. 75 %,  
2 000 millonesĽănieăvšakăčistýchăprepisovăslovom. 
VyššieăuvedenýăprínosăpísanéhoătextuăsiăvyžadujeăniekoIkoă
dodatočnýchă komentárov.ă Napriekă tomuĽă žeă evidujemeă
pozitívnyăvplyvă prítomnostiă písanéhoă textuă naă transpozíciuă
samotnýchăčíselnýchăúdajovĽănemožnoăužăhovori[ăo celkovo 
pozitívnomă vplyveă na ichă správneă naviazanieă naă zvyšokă
tlmočenejă myšlienkyă čiă adekvátneă vsadenieă doă kontextu.ă
Akoă problematickéă saă javíă napr.ă použitieă adekvátnejă
predložkyă určujúcejă vz[ahă číselnejă položkyă k ostatnýmă
komponentom.ăPozrimeăsaănaănasledujúciăpríklad: 

 Y podemos atribuirnos el mérito de haber reducido los déficits 
públicos en un 75 %. (znenieăoriginálu) 
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Tak u študentovĽă ktoríă maliă k dispozíciiă písanýă textĽă akoă ajă
u študentovă beză vizuálnejă podporyă zaznamenávameă problémă s trans- 
pozíciouă predložkyă en. V porovnateInejă miereă saă u obochă skupínă
objavujúăformulácieătypu 

 Aătiežăsiămôžeme pripísa[ zásluhu za to, že sme znížili verejné 
deficity na 75 percent. (săprítomnos[ouăpísanéhoătextu) 

 (plná pauza) Def...(plná pauza) 52 percent sa znížil deficit, 
verejný deficit. (bezăprítomnostiăpísanéhoătextu) 

 namiestoăsprávnehoăo 75 % čiăváhavéăpretlmočenieăsăopravami 
 ...poukáza[ na verejný dlh, ktorý sa zmenšil o 75, na 75 percent. 

(s prítomnos[ouăpísanéhoătextu) 
 znížili sme verejný dlh na 75 percent, o 75 percent. (bez 

prítomnostiăpísanéhoătextu) 

Obdobneă saă napriekă vizuálnejă podporeă vyskytlaă nesprávnaă
predložkaăajăv analogickomăpríklade: 

 La Comisión presentará en breve propuestas para reducir las 
emisiones de CO2 en un 25 %. (znenieăoriginálu) 

 ...návrhy, aby sa znížili emisie CO2 na 25 percent. (să prítom- 
nos[ouăpísanéhoătextu) 

Pozitívnyă vplyvă prítomnostiă písomnejă verzieă textuă origináluă
v kabíneă nezaznamenávameă aniă v oblastiă transpozícieă determinantovă
číselnéhoăúdajaĽăakýmăjeănapr.ăšpanielskeămás de v nasledujúcejăpasáži: 

 En primer lugar, debemos mantener el rumbo que emprendimos 
el año pasado. Aún nos quedan más de 16 meses en los que el 
Parlamento, el Consejo y la Comisión pueden lograr auténticos 
progresos. (znenieăoriginálu) 

 Ešte nám chýba 16 mesiacov v Parlamente, počas ktorých 
Parlament, Rada aj Komisia môžu napredova[. (săprítomnos[ouă
písanéhoătextu) 

 Zostávajú nám 16 mesiacov v EÚ, parlamente a v eur, a v Rade 
a v komisii. (săprítomnos[ouăpísanéhoătextu) 

 ...musíme na najbliších 16 mesiacov pokračova[... (bezăprítom- 
nostiăpísanéhoătextu) 
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Na tomtoămiesteăpokladámeăzaăpotrebnéăpodotknú[Ľăžeăv analo- 
gickomăpríklade 

 Los ciberataques pueden ser más peligrosos para la estabilidad 
de las democracias y las economías que las armas y los 
tanques. Solo durante el último año, se produjeron más de  
4 000 ataques de software malicioso al día y... (znenieăoriginálu) 

dochádzaloău obochăskupínăštudentovăk pomerne frekventovanej 
transpozíciiădanéhoădeterminantu: 

 ...viac ako 4000 atakov... (săprítomnos[ouăpísanéhoătextu) 
 ...vyše 4000 atakov... (săprítomnos[ouăpísanéhoătextu) 
 ...viac ako 4000 týchto atakov... (beză prítomnostiă písanéhoă

textu) 
 ...viac než 4000 atak útokov... (bezăprítomnostiăpísanéhoătextu) 

PredpokladámeĽă žeă tentoă javă súvisíă s povahouă širšiehoă úsekuă
okolitéhoă textuĽă ktorýă saă v druhomă uvedenomă prípadeă vyznačovală
nižšouă mierouă abstraktnostiă akoă pasážă s más de 16 mesesĽă čoă
študentomă umožniloă detailnejšieă saă sústredi[ă ajă naă determinantă
číselnéhoăúdaja.ăVychádzameăz dlhodobýchăpozorovaníĽăžeăabstraktnéă
prejavyă voă všeobecnostiă spôsobujúă študentomă priă tlmočeníă nemaléă
[ažkostiĽăpretožeăkladúăzvýšenéănárokyănaăsprávnuăanalýzu. 

Prítomnos[ă vizuálnejă podporyă v kabíneă zároveOă nepreukázalaă
pozitívnyă dopadă na typickyă problematickúă transpozíciuă španielskehoă
vyjadrenia miliardy v podobe mil/1000 millonesĽă ktoráă obzvláš[ă
v proceseă simultánnehoă tlmočeniaă zvádzaă začínajúcichă tlmočníkovă
k interferenciiĽă častoă plynúcejă z nedostatočnejă dekalážeĽă ke@ă
španielskeămil/1000 je v rámciăuvedenejăformulácieătransponovanéădoă
slovenskéhoă jazykaă akoă tisíc.ă Vznikajúă takă neadekvátneă formulácieă
číselnéhoăúdajaăv podobe tisíc miliónov: 

 El comercio no es algo abstracto. El comercio significa empleo, 
crear nuevas oportunidades para las empresas europeas, 
grandes y pequeñas. Cada 1 000 millones EUR adicionales en 
exportaciones generan 14 000 nuevos puestos de trabajo en 
Europa. (znenieăoriginálu) 
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 Každých (plná pauza)1000 m, miliónov, každá miliarda eur 
navyše v rámci vývozu môžu pomôc[ tomu, aby existovalo 
14000 nových pracovných miest. (să prítomnos[ouă písanéhoă
textu) 

 Vše (plná pauza) všet (plná pauza) každých 1000 miliónov eur 
pridaných na výdavky vytvoria 14-tisíc nových, nových 
pracovných miest. (s prítomnos[ouăpísanéhoătextu) 

Obdobnéă[ažkostiăpozorujemeăajăpriătranspozíciiătejtoăvýpovede: 

 Más de 2 000 millones EUR de nuestro Fondo para África 
están generando posibilidades de empleo en todo ese 
continente, sin embargo hasta ahora todos los Estados 
miembros en conjunto solo han aportado 150 millones EUR. 
(znenieăoriginálu) 

 Viac ako 2 milióny eur, ktoré i, ktoré idú do Afriky, zabezpečujú 
rôzne pracovné miesta pre, lenže teraz, už len už len doteraz 
členské štáty prispeli 150 miliónmi eur. (să prítomnos[ouă
písanéhoătextu) 

 Viac ako dve milióny eur z nášho Fondu pre Afriku otvára 
možnosti práce na celom kontinente a všetci, všetky štáty (plná 
pauza) členské štáty dali mu túto podporu (plná pauza) tisí 150 
miliónov eur. (s prítomnos[ouăpísanéhoătextu) 

 Viac ako dva milióny, dva, dve miliardy eur z nášho Fondu pre 
Afriku musia zlepši[ zamestnanos[ v tejto krajine a všetky 
členské štáty spolu poskytli len 150 miliónov. (să prítomnos[ouă
písanéhoătextu) 

FaktĽă žeă v niektorýchă prípadochă došloă k následnejă opraveă
a uvedeniuă správnehoă slovenskéhoă tvaruă číslaă nemožnoă pripísa[ă
prítomnostiă písanejă verzieă textuĽă o čomă svedčiaă ajă našeă skúsenostiă
z pedagogickej praxe, kdeă podobnéă opravyă zaznamenávameă tiežă priă
simultánnomă tlmočeníă beză vizuálnejă opory.ă Naă druhejă straneă
predpokladámeĽă žeă v jednotlivýchă prípadochă môžeă písanýă textă
u študentovă podpori[ă uvedomenieă siă vyprodukovanejă chybnejă
formulácieăa spoluăsoăsluchovýmăvnemomătakăvyvola[ăpotrebuăopravyă
a uvedeniaă správnehoă tvaru.ăVyššieă uvedenéă príkladyă tiežă poukazujúă
naănedostatočnúăprácuăs písanýmătextomăv oblastiăanticipácie. 
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b) Voă sféreă geografickýchă názvovă saă priaznivýă vplyvă
prítomnostiă písanéhoă textuă prejavilă menejă výrazne ako 
v prípadeă číselnýchă údajov.ă Opä[ă ideă o položkyĽă ktoréă súă
v písanomă texteă pomerneă Iahkoă identifikovateInéĽă a to na 
základeăveIkýchăzačiatočnýchăpísmen.ăEvidujemeăvšakătiežă
vysokúă mieruă správnejă transpozícieă uă skupiny študentovă
bez textovej predlohy. Tentoă trendă byă saă dală vysvetli[ă
súhrouăviacerýchăfaktorov: 
1. Vă rámciă skúmanéhoă jazykovéhoă páruă geografickéă po-

jmyăvykazujúăvyššíăstupeOăpríbuznostiĽăaătedaănižšieănáľ
rokyă naă transpozíciuă doă cieIovéhoă jazyka.ă Porovnaj- 
me napr. Canadá – Kanada, México – Mexiko, Turquía 
– Turecko. 

2. Geografickýă údajă jeă možnéă jednoduchšieă siă vizuali- 
zova[ăpomocouăumiestneniaănaăvirtuálnejămapeăakoăčíľ
selnýăúdaj. 

 
c) Menejă výraznýă pozitívnyă dopadă písanéhoă textuă smeă tiežă

zaznamenali v prípadeă časovýchă údajovă beză čísla.ă Vysvet- 
lenie uvedenéhoă fenoménuă jeă možnéă hIada[ă v splynutíă
danýchăpoložiekăsoăzvyškomătextu1, napr.: 

 He mencionado solo algunas de las iniciativas que queremos y 
deberemos presentar en los próximos meses. Pero ello no será 
suficiente... (znenieăoriginálu) 

 ...na najbližších, v najbližších mesiacoch... (să prítomnos[ouă
písanéhoătextu) 

 ...v v v v nasledujúcich mesiacoch... (să prítomnos[ouăpísanéhoă
textu) 

 ...najbližšie (plná pauza) mesiace... (beză prítomnostiă písanéhoă
textu) 

 ...v najbližších mesiacoch... (bezăprítomnostiăpísanéhoătextu) 
 Esta mañana, he enviado una carta al presidente del 

Parlamento Europeo y al primer ministro de Estonia Jüri Ratas 

                                                           
1  Študentiămali k dispozíciiătextăbezăzvýrazOovaniaăakýchkoIvekăčastíătučnýmăpís-

mom. 
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en la que se describen las prioridades para el año próximo. 
(znenieăoriginálu) 

 ...na budúci rok... (săprítomnos[ouăpísanéhoătextu) 
 ...na @alší rok... (săprítomnos[ouăpísanéhoătextu) 
 ...do budúcnosti a do budúceho roku... (beză prítomnostiă

písanéhoătextu) 

Naăzobrazenieăpomeruăsprávneăpretlmočenýchăpoložiekăvărámciă
jednotlivýchă vyššieă uvedenýchă kategóriíă uvádzameă nesledujúciă grafĽă
kde bez Tx ţă skupinaă študentovă beză vizuálnejă podporyă a s Tx = 
skupinaăštudentovăs vizuálnouăpodporou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okremă vyššieă uvedenýchă viacă čiă menejă výrazneă pozitívnychă

vplyvovă písanéhoă textuă naă transpozíciuă jednotlivýchă sledovanýchă
položiekă smeă zaregistrovaliă ajă vážneă negatívneă dopadyă naă celkovúă
kvalituătlmočníckehoăvýkonuăštudentov.ăZnepokojujúcoăpôsobíănajmäă
tendenciaă vypúš[a[ă celéă myšlienkyă podă tlakomă neprimeraneă dlhejă
dekaláže.ă Študentiă saă doă tejtoă krízovejă situácieă dostávajúă naă základeă
nadmernejă fixácieă naă písanýă text.ă Podrobnouă analýzouă zvukovýchă
záznamovăzătlmočeniaăsmeădospeliăk zisteniuĽăžeăuvedenýăjavăpravde- 
podobneăpramení: 

1. zo snahy o dosiahnutieă čoă najpresnejšiehoă tlmočeniaĽă štu-
dentăsaăsnažíăpretlmoči[ăčoănajviacăobsahu 
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2. z neprimeranej snahy o dokonalú jazykovúĽă častoă šty-
listickúĽăúpravuăvýstupnéhoătextuĽăs čímăsúvisiaăopravyă
zoăštylistickýchădôvodov 

3. z mylnej predstavyĽă žeă originálă tzv.ă „neujde“Ľă leboă hoă
mámeăpredăočami 

ZÁVERYăPREăDIDAKTICKÚăPRAX 

Akoă smeă užă naznačiliĽă prítomnos[ă písomnejă predlohyă v našomă
výskumeănevykázalaăpriamyăpozitívnyădopadănaăsprávnuătranspozíciuă
ucelenýchămyšlienokĽăktoréăzahSOaliăsledovanéăpoložky.ăPísanáăverziaă
textuă saă voă viacerýchă prípadochă ukázalaă akoă rušivýă elementă
a dovolímeăsiă tvrdi[ĽăžeăpokiaIăštudentănieăjeăzvyknutýăvyužíva[ătútoă
tlmočníckuă technikuĽă spôsobujeămuă písomnáă predlohaă v kabíneă skôră
[ažkosti.ăOkrajovoă spomeniemeĽă žeă experimentă č.ă Ňă (písomnáăverziaă
nekorešpondujeă s akustickou)ăpotvrdzujeă sklonă študentovăkSčovitoă saă
pridSža[ă písomnejă predlohyă a častoă ažă ignorova[ă príjemă informáciíă
z akustickéhoă kanála.ă Podobneă akoă voă svojichă predošlýchă príspev- 
kochĽă formulujemeăpretoă naă záveră niekoIkoă bodovĽă ktoréă pokladámeă
zaăzásadnéăpreădidaktickúăprax: 

1. Preă tlmočníkaă súă spravidlaă záväznéă informácieă ză akustic-
kéhoăvstupu.ă 

2. Priăprílišnomăpridržiavaníăsaăpísomnejăformyătextuădocháľ
dzaă kă neprimeraneă dlhejă dekalážiĽă ză čohoă plynieă jednakă
nemožnos[ă včasnéhoădokončeniaă tlmočeniaă aă zároveOăne-
možnos[ăsledova[ăakustickýăvstup.ă 

3. Písomnáă podobaă prejavuă nemusíă vă plnejămiereă korešpon- 
dova[ăsărečníkovouăvýpove@ou.ă 

4. Prítomnos[ăvizuálnejăpodporyăvăkabíneăkladieăvyššieănáro-
kyănaăštiepenieăpozornostiĽăaăpretoăsiăvyžadujeăsystematic-
kýătréning.ă 

5. Akă saă študentă držíă kSčovitoă písanéhoă textuĽă môžeă docháľ
dza[ă kă snaheă pretlmoči[ă väčšieămnožstvoă obsahuă bez dôľ
kladnejšejăanalýzyămyšlienokăoriginálu. 

Ke@žeă ideă o v praxiă využívanúă technikuĽă prácaă să písanýmă
textom v kabíneă jeăv rámciăvýučbyăžiaducimĽă ažăpotrebnýmăprvkom.ă
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Trebaă všakă dba[ă naă dôslednéă postupnéă rozvíjanieă tlmočníckychă
schopnostíăv tejto oblasti. Osobitnúăpozornos[ăsiăzaslúžiaăcvičeniaănaă
zvýšenéăpožiadavkyănaăštiepenieăpozornostiămedziăakustickýăa vizuál- 
nyăvstupĽăktoréăbyămaliăby[ăzákladomăpreăsamotnéătlmočenie.ăVzhIa- 
domă naă komplexnos[ă problematikyă nemožnoă počíta[ă s týmĽă žeă
občasnéătlmočenieăsăpísaným textomănahradíăkomplexnýătréningăaăpri- 
nesieă študentomă dostatočnéă možnostiă rozvoja.ă Akoă saă napokonă
ukázaloă ajă v prezentovanomă výskumeă a následnýchă konzultáciáchă
s participantmiĽă študentiă v súčasnostiă nemajúă dostatočneă osvojenéă
princípyă uvedenejă technikyĽă aă toă aniă naă teoretickejă úrovni.ă Popísanýă
stavăpokladámeăvzhIadomănaăobmedzenúădotáciuăhodínăsimultánnehoă
tlmočeniaă zaă odôvodniteInýĽă ke@žeă predmetnejă technikeă byă maloă
logickyă predchádza[ă náležitéă osvojenieă technikyă simultánnehoă tlmo- 
čeniaă beză vizuálnejă opory.ăOdporúčameă systematickyăvyčleOova[ă voă
výučbeă priestoră naă tréningă týchtoă špecifickýchă tlmočníckychă kom- 
petencií. 
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Literárny preklad ako sú?asd  

spisovateRa-prekladateRa:  

interferencie a analógie 

ȚVŘ MȚSÁROVÁ 

(řanská řystrica) 

LITERARY TRANSLATION AS PART  
OF THE WRITER-TRANSLATOR:  

INTERFERENCES AND ANALOGIES 
The aim of this paper is to clarify the most important aspects of a 
writer-cum-translator’să inspirationă drawnă fromă theă translationă ofă
foreign (mainly Russian) literary works. As a translator, Tommaso 
Landolfi interpreted the original text, but as a writer he understood 
that it was necessary to create new relationships of various kinds in 
the rewording of the original text, with the resulting text becoming 
part of a new tradition. He foretold what modern translatological 
research would only arrive at several decades later: that translation is 
ană autonomousĽă creativeă literaryă “genre”ă andă aă dynamic output in a 
distinct socio-cultural context with special cultural value. 

KEYWORDS: literary translation, writer-translator, Landolfi, Italian 
literature, Russian literature 

KHÚČOVÉăSLOVÁ: literárnyăprekladĽăspisovateI-prekladateIĽăLan-
dolfi, talianska literatúraĽăruskáăliteratúra 
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ÚVOD 

V septembriă Ň006Ľă priă predstaveníă prvéhoă ročníkaă Literárnehoă
festivaluăBabelĽă zameranéhoănaăprekladĽăpútalăv Talianskuăpozornos[ă
aforizmusă „Prekladă jeă umenieă možného“1.ă VeIkýă ruskýă aă americkýă
básnikĽă nositeIă Nobelovejă cenyă zaă literatúruă Josephă Brodskyă taktoă
parafrázovalămyšlienkuănemeckéhoăpolitikaăaăvojvodcuăză1ř.ăstoročiaă
Bismarckaă „Politikaă nieă jeă exaktnáă veda...ă jeă toă umenieă možného“.ă 
Oă aktuálnostiă literárnehoă prekladuă aă výmenyă medziă jazykmiă a kul- 
túramiăsusednýchă iă vzdialenýchăkrajínă svedčíăužă štrnástyă ročníkă spo-
mínanéhoă festivaluĽă ktorýă saă uskutočníă vă septembriă Ň01řă v talian- 
skom meste Bellinzona.  

Knihyăprekračujúăhraniceăkrajinyăv@akaăprekladateIom.ă„Imagi- 
nárneă komunityĽă ktoréă vznikajúă podă vplyvomă prekladu, vyvolávajúă
účinkyă komerčnéhoĽă aleă ajă kultúrnehoă aă politickéhoă významu“ă 
(VenutiĽăŇ004:ă4ŘŇ).ăPrekladăliterárnehoătextuăjeăv podstate ekvivalen-
tomă novéhoă dielaă aă prekladateliaă súă spolutvorcamiă príbehuĽă leboă naă
podkladeăliterárnehoădielaămôžeăvzniknú[ăajănovýăliterárnyătext.ăAkăjeă
navyšeăprekladateIomăznámyăspisovateIĽăoceOujeăsaăokremăsamotnéhoă
prekladuă iă osobnos[ă prekladateIaĽă aă pretoă saă niektoréă vydavateIstváă 
(vă Talianskuă vydavateIstvoă Einaudi)ă snažiaă zvýši[ă predajnos[ă kníhă
týmĽăžeăprekladateIomăjeărenomovanýăautor.ăTenămáănielenăskúsenostiă
s textom a jazykomĽă ktoréă nadobudolă priă písaníă vlastnýchă kníhĽă aleă
dokážeătextăoceni[ăi akoăčlovekĽăpreăktoréhoăjeăliteratúraăprirodzenos-
[ou.ăNezabúdajmeă naă Pavesehoă princíp:ă „[...]ă abyă človekă dobreă pre-
kladalĽămusíăsaăzamilova[ădoăverbálnehoămateriáluădielaăa cíti[Ľăžeătextă
saăpotrebujeănevyhnutneă znovuănarodi[ăvoăvlastnomă jazyku.ă Inakăbyă 
toă bolaă ibaămechanickáă prácaă aă robi[ă juă môžeă ktokoIvek“ă (Mondo, 
1966: 544). 

Vă štyridsiatychă rokochă minuléhoă storočiaă vytvoriloă vydava- 
teIstvoăEinaudiăedíciuă„SpisovateliaăpreloženíăspisovateImi“(Scrittori 
tradotti da scrittori).ăVă rokochă1řŘŇăažăŇ000ăvydaloăEinaudiăŘŇă lite- 
rárnychăprekladovĽăpričomăautormiăboliăslávniăspisovatelia:ăWildeăvoă
verziiă Francaă FerruccihoĽă Poeă aă Jamesă preložení Giorgiom 
ManganellimĽă Londonă Mauriziomă Maggianimă čiă Giannimă CelatimĽă
Shakespearaă preložilăCesareăGarboliĽă at@.ăNeskôră boliă niektoréă častiă
                                                           
1  VšetkyăcitácieăvăpríspevkuăpreložilaăEvaăMesárová. 
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edícieăStsă„Spisovateliaăpreloženíă spisovateImi“ăopätovneăvydanéăpoă
roku 2011.  

Prekladateliaă saă prejavujúă akoă nositelia hodnoty prekladu vo 
sveteăkultúryĽănoănielenăto.ăSúčasneănachádzaăautor-prekladateIăvăcu- 
dzejă kultúreă silnýă zdrojă inšpirácie.ă SpisovateI-prekladateIă sámă sebaă
obohacujeăknihouăinýchăautorovĽăzatiaIăčoăpreloženýătextăjeăobjasnenýă
cezăodrazăsúčasnéhoăsveta (AA.VV, 2009: 531).  

Ako iste neprekvapuje, i Tommaso Landolfi (1908 – 1979), 
„produktă európskejă kultúry“ă (Moravia, 2009: 149), písală aă prekla- 
dal, viac-menejă „zaă prítomnosti“ă všetkýchă veIkýchă spisovateIovă
minulosti.   

1. DVEăFÁZYăLANDOLFIHOăPREKLADATEHSKEJă
AKTIVITY 

LandolfiĽăspisovateIăeurópskehoăvýznamuĽădodnesănepatríăkăjed- 
noznačneăprijímanýmăautorom.ăCelýăživotăsaăvenovalăliterárnejătvorbeă
aă bolă nesmierneă plodnýmă spisovateIomĽă noă dlhéă rokyă hoă literárnaă
kritikaă považovalaă zaă spisovateIaă preă úzkyă okruhă „dobreă informo- 
vaných“ăčitateIov.ăNeželalăsiĽăabyăboliăjehoădielaăsprevádzanéăkomen- 
tármiăkritikov, aărovnakoăodmietalăposkytova[ărozhovory.ă 

Počasă životaă publikovală približneă tridsa[ă dielă aă získală niekoIkoă
prestížnychă literárnychă cienĽă napr.ă cenuă Viareggio (1958), Bagutta 
(1ř64)ĽăPremioăCampielloă(1ř74)ĽăPremioăStregaă(1ř75).ăJehoăliterárnaă
tvorbaă jeă všakă neoddeliteIneă spätáă să veIkýmă počtomă umeleckých 
prekladovĽă predovšetkýmă ruskýchă (GogoIĽă PuškinĽă DostojevskijĽă
LermontovĽă ČaadajevĽă TolstojĽă ČechovĽă BuninĽă TjutševĽă Leskov)Ľă noă 
iă francúzskychă (MériméeĽă Nodier)Ľă nemeckýchă (Jacobă aă Wilhelmă
GrimmĽăNovalis)ăaărakúskychă(HugoăvonăHofmannsthal)ăautorov.ă 

Vz[ahă kă zahraničnejă literatúreă (hlavneă k ruskej)ă jeă zjavnýă
v jehoă vlastnýchă dielachĽă noă i v prekladoch a charakterizuje ho 
neustáleă hIadanieă vzájomnéhoă dialógu.ă Jehoă dielaă pretoă môžemeă
posudzova[ă aă študova[ă akoă výrazyă spoločnejă literárnejă citlivosti.ă
Dôkazomă jeă nielenă výberă dielĽă ktoréă Landolfiă prekladalĽă aleă ajă
mnohonásobnéăparalelyămedziăpreloženýmiătextamiăaăjehoăpôvodnouă
tvorbouăvătaliančineĽăčastoăpoznačenouăchronologickýmiăsúvislos[a- 
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mi2.ă Umeleckýă prekladă bolă jednoduchoă neoddeliteInouă súčas[ouă
jehoătvorivéhoăprocesu. 

Vă Landolfihoă prekladateIskejă činnostiă môžemeă identifikova[ă
dveăfázy.ăVăprvejăfázeĽăktorúăătvoriaăň0.ăaă40.ărokyăminuléhoăstoročiaĽă
saăvenujeăprekladomăzănemčinyĽăfrancúzštinyăaăruštiny.ăPrekladăjeăpreă
spisovateIaăspontánnouăvoIbouĽăke@žeăsiahaălenăpoănajobIúbenejšíchă
autorochĽă hociă dôvodyă súă hlavneă ekonomickéă a prekladă saă stávaă
„spôsobomă obživy“, akoă tvrdíă literárnaă kritičkaĽă spisovateIkaĽă auto- 
rovaă dcéraă aă hlavnáă kurátorkaă jehoă dielĽă Idolinaă Landolfiováă (Ň015:ă
Ň6).ă Druháă fázaă sa začínaă v 50. rokoch a zahSOaă iă obdobieă poă rokuă
1956, ke@ saă oženilĽă narodiliă saă muă dveă detiă a usadil sa s rodinou  
văSanăRemeĽăhociăsaăčastoăvraciaănaădlhéăobdobiaădoăsvojhoărodnéhoă
domu v Picuă (mestečkoă vă súčasnejă provinciiă Frosinone)Ľă kdeă prežilă
nielenăsvojeădetstvoĽăaleăiănajkreatívnejšieăobdobieăživota.ă 

Landolfiă saă rozhodolă študova[ă ruskýă jazykă vă rokochă 1řŇŘă až 
1řŇřă akoă prirodzenéă vyústenieă rozhovorovă s priateImi.ă V danom 
obdobíă jeă študentomănaăFlorentskejăuniverziteĽă noăvýučbeă saăvyhýbaă
a jehoă jedinouă záIubouă jeă diskutovanieă o literatúreă s priateImiĽă
ktorýmiă súă Carloă BoĽă Leoneă Traversoă aă Renatoă Poggioli.ă Aă práve 
v@akaăPoggiolimuăobjavujeă ruskúă literatúruă aă nakoniecă vă rokuă1řňŇă
obhajuje diplomovú prácuăoădieleăruskejăpoetkyăAnnyăAchmatovovej.ă
Užă počasă štúdiaă publikujeă niekoIkoă poviedokă vă rôznychă literárnychă
časopisoch.ăPrvouăbolaăpoviedkaăMaria GiuseppaĽăvăčasopiseă„Vigilieă
letterarie“ăužăvărokuă1řŇřăaăvărokuă1řň0ămuăvyšlaărecenziaănaăprózuă
ruskéhoă spisovateIaă Ivanaă Sergejevičaă Turgenevaă Stepný kráI Lear. 
Začínaă pôsobi[ă akoă spisovateIă aă slavista-prekladateIă v jednej osobe,  
pričomă v centre jeho pozornosti je prekladă ruskejă literatúry.ă Užă odă

                                                           
2  Bohatáă galériaă Landolfihoă postávă nachádzaă svojichă predchodcovă u GogoIaă čiă
Dostojevského.ă Dostojevskéhoă akcentyă nachádzameă v dielach Maria Giuseppa, 
Cancroregina (RakokráIovná) alebo La muta (Nemá). Landolfi bol pravde- 
podobneăfascinovanýăČechovovýmăpsíkomăGaštankouĽăktoráăakobyăsaăreinkarno-
valaădoăsučkyă– hlavnej postavy diela Favola (Rozprávka).ăPreărománăRacconto 
d’autunno (Jesenný príbeh)ă bolaă možnoă inšpiráciouă poviedkaă Ivanaă Bunina 
Gramatika lásky. 
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rokuă 1řňŇă spolupracujeă să prestížnymiă rímskymiă časopismi:ă
„Occidente“Ľă„L’EuropaăOrientale“Ľă„L’Italiaăletteraria“ăaă„Oggi“3.  

Svojeăprvéădielaă tvoríăpráveăvăobdobíĽăke@ voăFlorenciiă aktívneă
pôsobíăčasopisă„Solaria“ă(1řŇ6 – 1934)Ľăaănapriekăobmedzeniamăvyplý- 
vajúcimă z politickejă situácieă plníă dôležitúă funkciuă rozšíreniaă pano- 
rámyătalianskejăkultúry.ăPrispievaăkă tomuăhlavneăobjavenieăzahranič- 
nejă literatúryăprostredníctvomămnohýchăprekladov.4 Mámeăpritomănaă
mysliăhlavneărozšírenieăruskejăliteratúryă– v@akaăEnricoviăPoggiolimuă
aăfrancúzskejăliteratúryă– zásluhouădielaăGiansiraăFerratu. 

Vă panorámeă talianskejă medzivojnovejă literatúryă saă Tommasoă
Landolfiă odăpočiatkuă zreteIneăodlišujeăodă inýchă spisovateIovă svojouă
kozmopolitnouă kultúrou.ă Taktiežă v@akaă častýmă cestámă aă pobytomă 
văzahraničíăovládaănajdôležitejšieă jazykyăvtedajšejăeurópskejăkultúry.ă
Súčasneădebutujeăvărokuă1řň7ăorganickouăzbierkouăpoviedokăDialogo 
dei massimi sistemi (Rozprava o vyšších systémoch), plnou fantastic- 
kýchĽăsurreálnychăaăsnovýchăsymbolov.ă 

Navyšeă trebaă zdôrazni[Ľă žeă práveă tridsiateă rokyă otvárajúă tzv.ă
„desa[ročieă prekladov“.ă Tentoă výrază používaăCesareă Paveseă aă ozna- 
čujeă nímă obdobieă rokovă 1řň0ă – 1940, ke@ trajaă významníă talianskiă
spisovatelia (Pavese, Landolfi a Vittorini – všetciă narodeníă vă rokuă
1ř0Ř)ă prekladomăpotvrdzovaliă kladnýăpostojă k zahraničnejă literatúreĽă
ktorýăsaă jasneăprejavilăhlavneăvăobdobíă ă fašistickejădiktatúry.ăVă rokuă
1ř46ăPaveseă(1ř6Ř:ăŇŇň)ăspomínaănaădesa[ročieăprekladu:ă„Talianskoă
bolo odcudzenéĽădegenerovanéĽă skostnatenéă – boloănímă trebaă zalom- 
cova[Ľă občanovă usmerni[ă aă krajinuă vystavi[ă účinkomă jarnýchă vetrovă
Európyăaăsveta.ă[...]ăMyăsmeăobjaviliăTalianskoă– v tom je ten vtip – 
hIadajúcăIudíăaăslováăvăAmerikeĽăRuskuĽăFrancúzskuăaăv Španielsku“.  
Vă týchtoă rokochă práveă prepojenieă florentskýchă časopisovă naă zahra- 
ničnúă literatúruă staviaă intelektuálovă doă opozičnejă pozícieă vočiă fašis- 
tickémuănacionalizmu.ăKultúrnaă aăpolitickáăklímaăTalianskaăvă tomtoă
obdobíăneprialaăslobodnýmăduchomĽăakýmiăboliăLandolfiăaăjehoăblízkyă

                                                           
3  NeskôrăpublikujeăiăvăinýchăčasopisochĽănapr.ă„IlăMondo“ăMariaăPannunziaă(hlav-
neă vă pä[desiatychă rokoch)ă aă vă časopiseă „Corriereă dellaă Sera“ă (hlavneă v šes[de- 
siatych a sedemdesiatych rokoch). 

4  PodIaăTouryhoă(Ň004:ă1řŘ)ăbyăprekladovéăaktivityămaliăby[ăvnímanéăhlavneăakoă
javyăkultúrnehoăvýznamuĽăpričomăprekladanieăplníăvăprvomăradeă sociálnu funk-
ciu. 
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priateIă PoggioliĽă ktorýă saă vă rokuă 1řňŘă rozhodolă emigrova[ă doă Spo- 
jenýchăštátov. 

V každomăprípadeătrebaăpripomenú[ĽăžeăideăoăobdobieăprekladuĽă
orientovanéhoă hlavneă naă anglo-americkúă kultúru.ă Noă umelecký 
preklad z ruskéhoăjazykaĽăktorémuăsa venoval Landolfi, bol na jednej 
straneă včlenenýă doă všeobecnéhoă pojednávaniaă oă dominantnýchă
jazykovýchĽăliterárnychăaăkultúrnychămodelochĽăkýmănaăstraneădruhejă
predpokladală istúă originalituă práveă pretoĽă žeă saă zaoberală kultúrnymă
modelom mimoriadne vzdialenýmăodătohoătalianskeho. 

PodIaăLandolfihoăbiografieăužăvărokochă1řň4ă– 1řň5ăvychádzajúă
vă časopiseă „Italiaă letteraria“Ľă týždenníkuĽă vă ktoromă mimochodomă
LandolfiăpôsobilăakoăexternýăredaktorĽătextyăoăruskýchăliterátochăaăspi- 
sovateIochă (ČaadajevĽă TolstojĽă GogoIĽă Dostojevskij)Ľă recenzieă anto-
lógiíă aă zbierkyă kritikyă (dejinyă ruskejă literatúryĽă básniciă vă revolúciiĽă
sovietskeădivadlo)Ľăaătaktiežăprekladyă(ChlebnikovĽăSelvinskijĽăTolstoj)ă
(BO, 1991: XLI). 

PrvýmiăLandolfihoăprekladmiă súădveăTolstéhoă ăpoviedkyĽă ăTre 
morti (Tri smrti)  a  La morte di Ivan Il’ič (Smr[ Ivana Iljiča)Ľăvychá- 
dzajúceăv časopiseă„Occidente“ăVIIĽă(aprílă– jún)ăv roku 1934. V roku 
1941 publikuje v prekladeă prvúă knihuĽă Racconti di Pietroburgo 
(Petrohradské poviedky)Ľă cyklusă šiestichă poviedokă ruskéhoă autoraă
Nikolaja Vasilieviča GogoIa.ăV 40.ă rokochă saă spisovateI-prekladateIă
zaoberáă textamiă obsiahnutýmiă vă antológiiă ruskýchă autorovă podă
názvomă Narratori russi (Ruskí prozaici)5.ă Vă úvodeă revidovanéhoă
vydaniaă antológieă (vă rokuă 1ř60)ă Landolfiă stanovuje spoločnúă črtuă
preloženýchă autorovă akoă istúă premrštenos[ă čiă drsnos[Ľă spôsobenúă
príslušnos[ouăkăsvetuĽăktorýănieăjeănemennýmĽăaleăakobyăprisIúbenýmă
večnémuăromantizmuă(Landolfi, 1960).  

Druháă fázaă Landolfiho-prekladateIaă (odă 50.ă rokov)ă jeă charak- 
teristická spoluprácouă s vydavateIstvomă EinaudiĽă ažă poă poslednéă
prekladyĽă dokončenéă v 60.ă rokoch.ă Prekladă vnímaă akoă mrhanieă
drahocennéhoă časuĽă ke@žeă radšejă byă saă venovală ibaă svojejă vlastnejă
tvorbe.ă Práveă vă tomtoă obdobíă saă zintenzívOujeă negatívnyă vz[ahă 
                                                           
5  AntológiaăobsahujeăcelúăpanorámuămajstrovskýchădielăruskejăbeletrieĽăodăprvýchă

anonymnýchărozprávačovăažădoărokuă1ř4ŘĽăvrátaneăPuškinaĽăLermontovaĽăTurge-
nevaĽă TolstéhoĽă Zamiatinaă aă Pasternaka.ă Vă rokuă 1ř4Řă vyšlaă voă vydavateIstveă
Bompianiăaăvărokuă1ř60ăvoăvydavateIstveăVallecchiăpodănázvomăRacconti russi 
(Ruské poviedky). 



56 EVá MESÁROVÁ 

 LｷデWヴ=ヴﾐ┞ ヮヴWﾆﾉ;S ;ﾆﾗ ゲ┎L;ゲド ゲヮｷゲﾗ┗;デWﾋ;-ヮヴWﾆﾉ;S;デWﾋ;ぎ 
 interferencie a ;ﾐ;ﾉﾙｪｷW 

  

kăprekladateIskejăčinnostiĽă akoănaznačujúăniektoréăčastiă z denníkovejă
prózyă Rien va (Nič sa nedarí)6 z rokuă 1ř6ň:ă „Somă zúfalý:ă kvôliă
nedostatkuă peOazíă saă pravdepodobneă budemă musie[ă zníži[ă kă tomuĽă
abyă somă robilă úplneă zbytočnéă veciĽă možnoă preklady“ă (Landolfi, 
1992a: 282).ă Oă vz[ahuă kă určitýmă knihámă saă vyjadrujeă nasledovne:ă
„Niektoréă knihyă somă čítală ibaă kvôliă recenziámăaă recenzieă somăpísalĽă
abyă somă zarobilă peniaze;ă aă inéă somă čítală lenă pretoĽă abyă somă ichă
preložilăaăprekladalăsomăzărovnakéhoădôvodu“(Ivi:ăň16)7.  

PokiaIă ideă oă pôvodă skepsyă vočiă účelnostiă umeleckého a zvláš[ă
poetickéhoă prekladuĽă trebaă zdôrazni[Ľă žeă Landolfiă presadzovală reš- 
pektovanieă zásadyă vernosti.ă Jehoă koncepciaă jeă vă podstateă tradičnáĽăă
založenáă naă myšlienkeĽă žeă ibaă originálneă dieloă jeă nositeIomă auto- 
nómnejă umeleckejă hodnotyĽă aă pretoă jeă nereprodukovateInéă prostred- 
níctvomăprekladuĽăktorémuăzostávaălenădúfa[Ľăžeăsaăk origináluăpriblížiă
a cieIovýmăpublikomăbudeăpodmieneneăchápanéăakoă literatúra.8 Ako 
prekladateIă interpretujeă pôvodnýă textĽă noă akoă spisovateIă chápeĽă žeă 
vă preformulovaníă pôvodnéhoă textuă jeă nevyhnutnéă vytvára[ă novéă
vz[ahyă rôznehoă druhuă aă vzniknutýă textă saă stávaă súčas[ouă novejă
tradície.ă Zdáă saĽă žeă siă jeă veImiă dobreă vedomýă tohoĽă žeă prijímajúcaă
kultúraămáăsvojeăvlastnéăvnímanieĽăodlišnéăodăkultúryăvýchodiskovej.9 
Predvídaă toĽă čoăpriniesolămodernýă translatologickýăvýskumăažăoănie- 
koIkoă desa[ročíă neskôrĽă žeă prekladă jeă autonómnymĽă kreatívnymă
literárnymă „žánrom“ă a akoă dynamickýă výstupĽă pôsobiaciă v odlišnomă
sociálno-kultúrnomăkontexteĽămáăiăšpecifickúăkultúrnu hodnotu.  

V rokuă 1ř60ă vychádzajúă v jehoă prekladeă Puškinoveă Poemi e 
liriche (Poémy a lyrika) v roku 1961 Teatro e favole (Divadlo 
a rozprávky), v roku 1963 Lermontovove Liriche e poemi (Lyrika 
a poémy), v rokuă 1ř64ă Tjutčevove Poesie (Básne) a nakoniec 
                                                           
6  Rien va je druhéădieloăLandolfihoădenníkovejătvorbyĽănajprvăpublikovanéăvydava-
teIstvomăVallecchiă vă rokuă 1ř6ňĽă neskôră vă rokuă 1ř70ă vă LonganesiĽă aă nakoniecă 
v Rizzoli v roku 1984. 

7  Oănegatívnomă postojiă vočiă prekladaniuă aă tiežă napätémuă vz[ahuă kă prekladanýmă
autoromăpíšeăIdolinaăLandolfiováă(L溢infernale lavoro del Landolfi traduttore. In: 
La Scrittura, n. 2. 1996: 6-14). 

8  Podobneă Vermeeră (Ň004:ă ŇŇ4)ă tvrdíĽă žeă východiskovýă aă cieIovýă textă saă môžuă
výrazneă odlišova[ă nielenă vă sformulovaníă aă distribúciiă obsahuĽă aleă ajă pokiaIă ide  
oăcieleĽăktoréămajúăobaănaplni[.ă 

9  Vătejtoă súvislostiăpozriăajăFantastická literatúra – teoretická báza a východiská 
pre preklad (ŠTUBNA, 2016). 
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Leskovov Il viaggiatore incantato (Očarený pútnik) v roku 1967, ke@ 
akoărusistaăukončilăspoluprácuăs vydavateIstvomăEinaudi.ă 

Všetkyă Landolfihoă textyă oă ruskejă literatúreă (esejeĽă recenzieĽă
štúdiaăoăpráciăpoetkyăAnnyăAchmatovovej)Ľănapísanéăvă rokochă1řň0ă
ažă 1ř60Ľă spoluă să niekoIkýmiă krátkymiĽă nepublikovanýmiă prekladmiĽă
obsahuje dielo I Russi (Rusi).ă Knihaă vyšlaă vă rokuă Ň015ă voă vyda- 
vateIstveăAdelphiă aă editovală juă esejistaĽă spisovateIă aă literárnyă kritikă
Giovanni Maccari.10  

Vă porovnaníă să predchádzajúcimă súboromă Landolfiho textov, 
ktorýă vyšielă vă rokuă 1ř71ă voă vydavateIstveă VallecchiĽă podă názvomă
Gogol’ a Roma (GogoI v Ríme)Ľă obsahujúcim článkyă publikovanéă 
văčasopiseă„IlăMondo“ăMariaăPannunziaăodănovembraă1ř5ňădoămarcaă
1958, sa v diele I Russi objavujeă špecifickyă aă v celejă svojejă tridsa[- 
ročnejă kontinuiteă neprerušovanáă „diskusiaă naă diaIku“ă medziă
LandolfimăaăruskýmiăspisovateImi.ăNapriekă tomuăvădosloveăMaccariă
píšeă oă zmeškanejă príležitostiĽă leboă napriekă svojimă nepopierateInýmă
schopnostiamăsaăLandolfiăvăskutočnostiănestal slavistom (na rozdiel od 
priateIaă aă spolužiakaă Renataă Poggioliho).ă Ruskoă nikdyă nenavštívilă
sná@ăpretoĽăabyăneriskovalăspochybnenieăobrazuăkrajinyĽănadobudnutýă
lenăzoăstránokăkníh. 

2. SPISOVATEHăPREKLADATEHOM – 
INTERFERENCIE,ăANALÓGIE A ODOZVY 
PREKLADANIA VO VLASTNEJ TVORBE 

AkoăsmeăužăspomínaliĽă ruskáăkultúraănieă jeăpreăLandolfihoă lenă
predmetomă štúdiaĽă aleă ajă zdrojomă trvalejă inšpirácie.ă V esejach 
a recenziáchă saă zameriavaă naă morálnyă dualizmusĽă postavyă vzbudzu- 
júceăstrachĽăčiănaăruskúănevinnos[ăvădielach GogoIaăaăDostojevskéhoĽă
pričomă ideă o prvkyă permanentneă vstupujúceă doă autorovejă predsta-
vivosti a následneă saă objavujúceă v próze.ă GogoIă násă privádzaă doă

                                                           
10  Maccari zoradil texty tematicky a chronologickyĽănoănepridávaăvlastnéăpostrehy.ă

Jednaăčas[ăknihyăjeăvenovanáă1ř.ăstoročiuăaădruháăŇ0.ăstoročiuĽăpričomăsa delia na 
poéziuă a prózu.ă Knihaă prezrádzaă Landolfihoă postrehyă z prekladania ruskej 
literatúryĽăno hlavneăúvahyăsúvisiaceăs hGbkouăpostáv. 
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nereálnehoă svetaă plnéhoă duchovĽ prízrakovĽă snovă aă vidín.ă Jedinýmă
kIúčomă kă čítaniuă Landolfihoă jeă pretoă ochotaă pohybova[ă saă medziă
protikladmiă aă rozpormiĽă leboă práveă oniă súă súčas[ouă textovă aă inter- 
pretácií. 

Ruskíă autoriă saă staliă nielenă inšpiráciouă priă písaníă esejíă (Gogol’ 
a Roma), ale i modelom v rámciănarácie.ăGogoIă stálă zaisteăpriă zrodeă
Landolfiho surrealistickej poviedky  La moglie di Gogol’ (GogoIova 
manželka) zo zbierky La spada (Meč)ĽăpublikovanejăvydavateIstvomă
Vallecchi v roku 1942. Paralely s dielom Bláznove zápisky 
nachádzameă vă sci-fiă románeă z roku 1950 Cancroregina 
(RakokráIovná)Ľă ktorýă pôsobíă akoă futuristickýă prepisă GogoIovhoă
príbehu, aănavyšeăv románeăpozorujemeăajăstopyăDostojevského.ă 

Istáă podobnos[ă jeă iă medziă románomă Racconto d’autunno 
(Jesenný príbeh) a dielom Ivana Bunina Gramatika lásky z roku 1918. 
AutobiografickýărománăsăprvkamiăfantastikyăRacconto d溢autunno bol 
uverejnenýăvărokuă1ř47ăvoăvydavateIstveăVallecchi.ăDejăsaăodohrávaă
vă Talianskuă počasă druhejă svetovejă vojnyĽă príbehă jeă vyrozprávanýă 
v prvej osobe a napísanýăbolăvăobdobíămedziăseptembromăaăoktóbromă
1946 vo Florencii. Buninova Gramatika lásky vyšlaă v Landolfiho 
prekladeăvărokuă1ř4Ř.ăLandolfimuăsaăvărománeăpodariloăpostrehnú[ăvoă
vnútriă historickýchă faktovă istúă imaginárnuă ni[Ľă noă súčasneă kritickyă
odsudzujeă brutálneă historickéă udalostiĽă ktoréă zažiloă talianskeă civilnéă
obyvateIstvoăpočasădruhejăsvetovejăvojny.ăOdhaIujeăutajovanúăpravduă
oă rabovaníă aă znásilOovaníă zoă stranyă marockýchă (francúzskych)ă
oddielovĽă tzv.ămarocchinate.ăSamozrejmeă ideăoădveăodlišnéădielaĽănoă
niektoréă sugestívneă bodyă súă spoločné:ă ženaă să tajomnýmă aă neodo- 
lateInýmă šarmom;ă mužĽă zápasiaciă s prízrakmiă naă pokrajiă šialenstvaĽă
túžiaciăpoămilovanejăžene;ăvášneăprekračujúceăhraniceăreality.ăă 

Literárneă veImiă hodnotnýmă aă zaujímavýmă textomĽă podIaă
všetkéhoăinšpirovanýmădielamiăruskýchăautorovăFjodoraăMichajlovičaă
DostojevskéhoăaăAntona PavlovičaăČechova jeăjehoăkrátkyărománăLe 
due zittelle (Dve staré dievky).ă Ideă oă alegorickúă skúškuă postojaă 
kădôstojnostiăživýchăbytostíăaăichăprijatiaătakýchĽăakéăsú, a predstavuje 
základnýă referenčnýă textă talianskejă literatúry.ă Fascinujúciă príbehă
hovorí oă neznášanlivostiă vă meneă pokryteckéhoĽă vonkajšiehoĽă faloš- 
néhoĽă bigotnéhoă náboženstva.ă Písaniuă románuă saă Landolfiă venovală 
văPicuă odă koncaă rokuă 1ř4Ňă doămarcaă nasledujúcehoă roka. Následneă
vychádzaănaăpokračovanieăvă šiestichăčíslachăčasopisuă„IlăMondo“ăažă 
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vărokuă1ř45ă(odăseptembraădoănovembra)ăaăknižneăvoăvydavateIstveă
Bompiani v roku 1946.  

Naăzadnejă straneăobaluăpôvodnéhoăvydaniaă románuĽă samotnýmă
autoromă považovanéhoă zaă „svojeă najlepšieă dielo“Ľă nájdemeă kritickúă
poznámkuĽă ktorejă autoromă jeă Eugenioă Montale:ă „[...]ă niktoă nebudeă
popiera[Ľă žeă preă rozmanitos[ă tónovĽă energiuă aă štylistickúă voInos[ă 
iă strhujúciă intelektuálnyă pátosă saă Landolfihoă knihaă vymykáă ză jedno- 
duchýchă schémă naratívnehoă žánruă aă staviaă saă naă úroveOă ostrejšiehoĽă
rozporuplnéhoăumenia.ăNaăúroveOănajväčšíchăpsychologickýchăaămo- 
rálnychă«úzkostí»ămodernejăeurópskejăliteratúry“.ă 

PostavaăpátraăAlessiaăjeăakýmsiăDostojevskéhoăIdiotomă(kniežaă
Myškin)Ľă ktorýă poukazujeă naă mylnéă zdanieă aă odhaIujeă absolútnuă
pravduĽă inýmiă neakceptovateInú.ă Tomboă (opicaă – kIúčováă postavaă
románu)ă doplácaă naă svojuă prirodzenos[Ľă naă to, žeă nemáă rovnakéă
morálneă princípyă akoă inéă postavyă románuă (dveă staršieă sestry)ă aă ná- 
sledkyăsúăextrémne.ăLandolfihoăbestiárăjeăplnýăvýznamovăaădokoncaăajă
samotnáă postavaă Tombaă jeă surogátom.ă Odkazujeă naă psychickýă blokă
medziă vedomímă aă podvedomím.ă Preă staršiuă sestruăNenuă predstavujeă
nástrojăpomstyăzaăzlobuĽănenávis[Ľăzaăneschopnos[ăži[.ăDonăAlessioăsaă
snažíăobjasni[ăvýznamăkonaniaăsestierăaăvysvetIujeăhoăakoăsadistickúă
reakciuă naă nedostatokă láskyĽă ktoráă vyznievaă akoă patologickáĽă aleboă
akoăuvádzaăBernabòăSecchiováă (1ř7Ř:ă5Ň)Ľăkrutéă rozhodnutieă staršejă
sestryă usmrti[ă milovanéă zvieratkoĽă opicuă TombaĽă boloă „sadistickýmă
rubomăjejălásky“. 

V románeăpredăzrakomăčitateIaăožívajúă iă úvahyăDostojevskéhoă
postávăzărománuăBratia Karamazovovci, náboženskéhoăhGbavcaăAIošuă
(Alexeja) a cynika, racionalistu Ivana.ă AIošaă jeă „iný“Ľă s veIkýmă
odstupomă tolerujeă hriechyĽă hIadáă pravduă ochotnýă obetova[ă všetkoă
a doăkláštoraăvstupujeĽăabyăunikolăIudskejăzlobe.ă 

Ukazujeă saĽă žeă spomínanýă románă Le due zittelle ovplyvnil  
iă Čechov.ă Jehoă poviedkuă Čítanie. Príbeh starého drozda (1884) 
Landolfiă preložilă a publikoval v taliančineă vă rokuă 1ř4Ř.ă V rámciă
príbehuăvedúciăkancelárieă zadávaănaivnémuăúradníkoviăMer@ajevoviă
zaăúlohuăprečíta[ăsiărománăAlexandraăDumasaăstaršiehoăGróf Monte-
ChristoĽă avšakă beză akéhokoIvekă predbežnéhoă objasnenia.ă Morálneă
presvedčenieăMer@ajevaă jeă podrobenéă skúškeă a výsledkomă jeă zúfal- 
stvoĽă pretožeă ničomuă v kniheă nerozumie.ă Záveră poviedkyă jeă sarkas- 
tický:ă schudneĽă začneă pi[Ľă poă dvochă mesiacochă čítaniaă saă zblázniă 



60 EVá MESÁROVÁ 

 LｷデWヴ=ヴﾐ┞ ヮヴWﾆﾉ;S ;ﾆﾗ ゲ┎L;ゲド ゲヮｷゲﾗ┗;デWﾋ;-ヮヴWﾆﾉ;S;デWﾋ;ぎ 
 interferencie a ;ﾐ;ﾉﾙｪｷW 

  

aăhodíădie[aădoăstudne.ăUžăviacănikdyăničăneprečíta.ăČechovăodsudzujeă
nútenieă k čítaniuă v prípadeĽă žeă danáă osobaă nieă jeă primeraneă kultúrneă
pripravenáĽă pretožeă inakă môžeă dôjs[ă kă úplnémuă odmietnutiuă kníh.ăă
Čechovă o Mer@ajevoviă v závereă poviedkyă píše:ă „Užă lenă priă pohIadeă
naăknihuăsaăchveje“Ľăpretožeăčítanieăvnímaăakoăčinărúhania.ă 

ZÁVER 

Zámeromă príspevkuă boloă priblíži[ă najpodstatnejšieă aspektyă
inšpirácieă spisovateIaăa prekladateIaăv jednejăosobeăprekladomă inýchă
literárnychă diel.ă Tieă saă takă stávajúă neodmysliteInouă súčas[ouă jehoă
vlastnejătvorivejăčinnosti.ăVărámciăodpovedeănaăotázkuĽăakíăsúăprekla- 
datelia-spisovateliaăumelciĽăsaăLandolfiăpreukázalăakoănositeIăhodnotyă
prekladuăvoăsveteăkultúryĽănoăparalelneăsă toutoă iniciatívouănachádzală 
vă ruskejă kultúreă iă významnýă zdrojă inšpirácie.ă Bolă veImiă precíznymă
pozorovateIomĽă dokázală vníma[ă ajă druhúă stránkuă osôbă čiă udalostíă 
aă totoă brală doă úvahyă rovnakoă akoă očividnéă aă naă prvýă pohIadă jasnéă
informácie.ă Pravdepodobneă saă inšpirovală ruskýmiă spisovateImiă
GogoIomă aă Čechovomă iă pokiaIă ideă oă schopnos[ă vyrozpráva[ă dejĽă 
aăzároveOăvedie[Ľăžeăpríbehăsaănekončíăhne@ăaăpráveănaădanomămiesteĽă
ale ponúkaămnožstvoă@alších interpretácií. 

Rovnako i iníă veIkíă spisovateliaă (hociă nieă všetciă boliă súčasneă
umeleckýmiăprekladateImi) odănepamätiăčítaliăaăanalyzovaliădielaăsvo-
jichă predchodcovă iă súčasníkov.ă Príkladă „prelínania”ă medziă autormiă
námă ponúkaă iă spoločnos[ă „Books on the wall”Ľă ktoráă skúmalaă textyă
niektorýchă najznámejšíchă svetovýchă románovă aă odhalilaă prepojenia 
medziă dielamiă dvadsiatichă deviatichă najvplyvnejšíchă románopiscovă
poslednýchă storočí.ă Početă intelektuálovĽă spisovateIovĽă ovplyvnenýchă
inýmiăautormiăaăpritomănielenătýmiăklasickýmiĽăjeădos[ăăvysoký.ăAkoă
jeăvšeobecneăznámeĽăspisovateliaăzvyčajneănieăsúăpasívnymiăprijíma- 
teImi.ă ăSúăovplyvneníăvătomăzmysleĽăžeăvăproceseăpísaniaăsúăaktívniĽă
cieleneăhIadajúăknihyĽăktoréănaănichăpôsobia, a sami si pritom vybera-
júăspomedziăniekoIkýchătisícovătitulov.11 

                                                           
11  Viacă oă textotvornomă proceseĽă tzv.ă vedomomă aă nevedomomă písaníă pozri 

Psychológiaăliteratúryă(ŠTUBNA, 2017: 175-177). 
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PripomeOmeă siă naă záveră princípă vplyvuă ilustrovanýă Robertom 
Irwinomă (Ň00ř:ă Ň6ň):ă „Niekedyă toĽă čoă hIadajúă (spisovatelia)ă 
văminulostiĽă jeăprecedensomĽăktorýăpredchádzaăaă retrospektívneă legi-
timizujeătoĽăčoăbyătakăčiătakănapísaliă– aleboăminimálneăsystémomălite-
rárnychăreferenciíĽăv@akaăktorémuănovýăobsahănadobudneădobre znáľ
muăformu“. 
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Trei „vErste” ale culturii române în afara 

graniざelor 

GEORGETA ORIAN 

MARCELA CIORTEA 

(Alba Iulia) 

THREEă“AGES”ăOFăROMANIAN CULTURE OUTSIDE ITS 
BORDERS 

In order to adequately comprehend the complex phenomenon of the 
exile, one must briefly describe the elements which have led to its 
historical configuration. The analyses of each new generation of 
critics and readers have generated diverse perceptions. Unless one 
understands the phenomenon in detail, Romanian exile literature faces 
the danger of being mislabelled as the literature of one group, as that 
of many others with a certain particularity but no more than that. Key 
questions such as bi- and plurilingualism, the political context, the 
genuine intention to preserve a sense of ethnic identity, and the 
struggleătoăpromoteăaăpositiveăimageăofăone’săcountryăabroadăareăonlyă
a few of the aspects which cannot be ignored when discussing writers 
in Romanian literary exile. This phenomenon has accrued a history. 
Theăpresentăpaperătracesăthreeăimportantă“ages”ăofăRomanianăcultureă
outside its borders despite the fact that not all the literary instances we 
talkăaboutăcanăbeăexclusivelyă includedăwithinătheăconceptăofă“exile”. 
Employing the tools of literary history and literary criticism, and 
delving into the causality of the phenomena and connecting them 
diachronically and synchronically, this paper attempts a brief 
synthesis of Romanian cultural exports over history. 
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INTRODUCERE 

Oăabordareăsincronic<ăşiădiacronic<ăaăexiluluiăculturalăromânescă
seăcuvineăs<ăaib<ăînăvedereăraportareaăspaYial<ăaăindividuluiă(respectivĽă
raportareaălaăspaYiulădeăorigineăşiălaăcelădeăadopYie)Ľăefecteleăidentitareă
şiă spiritualeă aleă acesteiă experienYeĽămotiveleă exil<riiă (exilulă caă form<ă
deă pedeaps<ă dină parteaă uneiă autorit<Yiă sauă exilulă caă opYiuneă



 GEORGETA ORIAN に MARCELA CIORTEA 65 

 TヴWｷ ず┗BヴゲデWざ ;ﾉW I┌ﾉデ┌ヴｷｷ ヴﾗﾏ>ﾐW ｺﾐ ;a;ヴ; ｪヴ;ﾐｷ縁elor 
  

  

individual<Ľă soluYieă aă libert<Yiiă interioare)Ľă miturileă personaleĽă
metatextualitateaăşiămetaforeleătransferateăînăoper<.ă 

PentruăînYelegereaăadecvat<ăaăfenomenului complex al exilului, 
seă impuneă oă succint<ă trecereă înă revist<ă aă factoriloră careă auă dusă laă
condiYionareaă istoric<ă aă acestuia.ăAnalizeleă fiec<reiănoiăgeneraYiiă deă
criticiă şiă deă cititoriă auă produsă percepYiiă diferite.ă F<r<ă oă înYelegereă
detaliat<ă aă fenomenuluiĽ aceast<ă literatur<Ľă aă exiluluiĽă risc<ă s<ă fieă
tratat<ă dreptă literaturaă unuiă grupĽă caă atâteaă alteleĽă cuă ună anumită
specificĽăşiăatât.ăProblemeăcaăbi- şiăplurilingvismulĽăcontextulăpoliticĽă
dorinYaădeăconservareăaăuneiăetno-identit<YiĽăluptaăpentruăpromovarea 
uneiă imaginiăpozitiveăaăproprieiă Y<riă înăstr<in<tateăsuntăcâtevaădintreă
aspecteleăcareănuăpotăfiăignorate.ăOăastfelădeădiscuYieăimplic<Ľăprintreă
alteleĽă şiă problemaă aculturaYiei.ă Dac<ă influenYaă puternic<ă aă culturiiă
asupra diferitelor dimensiuni psihologiceă esteă acceptat<ă şiă
demonstrat<Ľă atunciă potă fiă analizateă şiă modific<rileă ap<ruteă laă
indiviziĽă odat<ă cuă schimbareaă contextuluiă cultural:ă „aflată laă graniYaă
dintreăpsihologieăşiăantropologieĽăacestăcâmpădeăstudiuăesteădedicatĽă
înă primulă rândĽămisiuniiă deă aă descrieă şiă înYelegeă influenYaă factoriloră
culturaliă asupraă progresuluiă şiă comportamentuluiă umanĽă influenY<ă
careăseătraduceăprinădiversitateaăuniversal<ăaăconduitelorăumaneăşiăaă
comportamenteloră cotidiene.ă Înă ală doileaă rândĽă elă analizeaz<ă
adaptareaă psihologic< aă indiviziloră atunciă cândă trecă într-oă cultur<ă
nou<.”ă (SabatierĽă BerryĽă 1řř7:ă Ň00-ŇŇŇ)ă Considerat<Ľă iniYialĽă deă
antropologiĽă ună fenomenă deă cultur<Ľă aculturaYiaă puneă problemeă ca:ă
situaYiaă deă minoritateă lingvistic<;ă structuraă plurietnic<ă şiă
pluricultural<;ă reierarhizareaă valorilor;ămodific<riă comportamentale;ă
ună anumită tipă deă stres;ă dorinYaă deă aă aveaă relaYiiă interculturaleă (sauă
negareaă acestora);ă menYinereaă şiă dezvoltareaă distincYieiă etnice;ă
integrareaĽă asimilareaă sauă segregarea.ă Felulă înă careă individulă (dup< 
cazĽă scriitorul)ă îşiă priveşteă şiă îşiă accept<ă trecutulă sauă situ<rileă
reprezint<ă oă variabil<ă util<ă temeiă înă discu郡ie.ă Integrareaă coerent<ă aă
experienYeloră înă „naraYiunea”ă despreă propriulă trecută sauă despreă sineă
(self-narrative)ă poateă fiă ună indiceă ală adapt<rii laă eulă actuală şiă laă
contextul socio-istoric.ăFenomenulăexiluluiăculturalăromânnescăareăoă
istorieĽăiarălucrareaădeăfa郡<ă(utilizândăoăgril<ăaleăc<reiărepereăteoreticeă
suntăceleădeămaiăsus)ădecupeaz<ătreiă„vârste”ăimportanteăaleăculturiiă
româneă înă afaraă grani郡elorĽă chiară dac<ă nuă toateă cazurileă literareă
despreăcareăvorbimăpotăfiăsubsumateătermenuluiă„exil”. 
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1.  PRIMAă„VÂRST;”:ăENCICLOPEDI訓TII.ăDOU;ă
EXEMPLE:ăSP;TARULăNICOLAEăMILESCUă訓Iă
PRINCIPELE DIMITRIE CANTEMIR 

NumimĽăînăgeneralĽălumeăromanic<ăteritoriulăpopulat de vorbitori 
nativiă aiă limbiloră romaniceĽă neolatineĽă plasată geografică înă sud-vestul 
continentuluiănostruă(FranYaĽăItaliaĽăPortugaliaĽăSpaniaĽădarăşiăAndorraĽă
MonacoăşiăSanăMarino)ăşiămaiălaăestă(RomâniaăşiăMoldova).ăTeritoriulă
astfel delimitat dezvolt<ĽălaărândulăluiĽăpeăfondulălatinăprimarĽădiverseă
lumiădeăsorginteăromanic<ĽăfiecareăcuăspecificulăşiăcuăresurseleăeiĽăcareĽă
p<trunzându-se reciproc de-aă lungulă secolelorĽă auă dată naştereă unuiă
cadruăculturalăsolidăşiăstatornicĽă înăstareăs<ădiscearn<ăşiĽăuneori, chiar 
s<ăasimilezeăparticularit<Yiăaleălumilorădinăjur. 

Ruditatis antidotum eruditio est (antidotul ignoranYei este 
erudiYia)Ľă spuneă pedagogulă cehă Jană Amosă ComeniusĽă elă însuşiă mareă
eruditĽăînăprefaYaălaăOrbis pictus. Aliniat<ălaătendinYeleăvremiiĽăepoca de 
începutăaăculturiiă româneăşiĽă implicitĽă aăexiluluiăculturală românescĽăs-a 
aflată subă semnulă erudiYieiă şiă ală enciclopedismului.ă Semneleă vremiiă
ar<tauăc<ăbiletulădeăieşireăînălumeăalăunuiăpoporăesteăştiinYaădeăcarteăşiĽăînă
acelaşiătimpĽăcarteaăînăsineĽăcaăprodusăfinitĽătip<ritĽăindiferentădeăformaăînă
careăeaăseăînf<Yişeaz<Ľătraducereăsauălucrareăoriginal<Ľădinăoriceădomeniuă
deă interesĽă fieă elă teologicĽă literară sauă ştiinYific.ă ÎnYelegemĽă aşadarĽă prină
enciclopedistĽă nuă neap<rată autoriiă deă enciclopediiĽă ciă deYin<toriiă unoră
cunoştinYeă deă dimensiuniă enciclopedice.ă ToYiă ceiă careă auă studiată şiă auă
activatăînăstr<in<tateăînăperioadaăliteraturiiănoastreăvechiĽăînăcadrulăunuiă
exilăimpusăoriăasumatĽăauăpreluatămodelăstr<inĽăîncercândăs<ăf<ureasc<ăînă
interiorul culturiiănoastreĽăşiănuănumaiĽălucr<riădeăimportanYaămodeluluiă
identificată înă plană internaYional.ă Petruă Movil<Ľă Nicolaeă Milescuă
Sp<tarulĽă Dimitrieă CantemirĽă Samuilă MicuĽă Gheorgheă ŞincaiĽă Petruă
MaiorĽăGeorgeăLaz<rĽăDimitrieăBolintineanuăsauăNicolaeăB<lcescuăauăşi 
studiatăînăstr<in<tateĽălaăConstantinopolĽăLiovĽăVienaăsauăParisĽăauăşiătr<ită
îndelungiă releg<riĽă deă laă malurileă BosforuluiĽă prină ItaliaĽă FranYaĽă
UngariaĽăPoloniaĽăpân<ăînăRusia.ă ÎnădirecYiaă invers<Ľă înăX<rileăRomâneă
auă alesă s<ă tr<iasc<ă alteă personalit<Yi enciclopediceĽă aă c<roră trud<ă
c<rtur<reasc<ănuăaăr<masăf<r<ăefectĽăcaĽădeăexempluĽăMitropolitulăAntimă
Ivireanulă (Tipograful)Ľă venită dină M<n<stireaă IviruluiĽă deă laă Munteleă
Athos, Nicolae Mavrocordat, fiul Exaporitului, venit de la 
ConstantinopolĽădasc<lulăIeremia Cacavelas, venit din Insula Creta. 
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Datorit<ăpoziYieiălorăgeograficeăizolateădeărestulăY<rilorăromaniceĽă
X<rileăRomâneă auă creată şiă auă consolidatĽă înă timpĽă relaYiiă culturaleă peă
linieă romanic<ă nuă doară cuă Occidentulă neolatinĽă ciă şiă cuă OrientulĽă
aducândă înă Europaă latin<ă (şiă nuă numai)Ľă prină jurnaleă sauă tratateă
ştiinYificeĽă informaYiiă valoroaseă pentruă vremeaă lor.ă Dac<ă pân< la 
jum<tatea secolului al XVII-lea literatura româneasc< este în 
întregime opera clerului şi poart<, în alc<tuirea ei, o tr<s<tur< adânc 
religioas< (Cartojană 1řŘ0:ă ŇŇ6)Ľă îmbun<t<Yireaă st<riiă materialeă aă
boieriloră dup<ă acestă momentă deschideă şiă caleaă emigr<rilorĽă pentruă
des<vârşireaăstudiilorĽăfieăînăApusĽălaăşcolileădinăPoloniaĽăfieăînăR<s<ritĽă
la Academia de la Constantinopol.  

Laă jum<tatea secolului al XVII-leaĽă Şcoalaă ceaă Mareă aă
Patriarhieiă Greceştiă deă laă Constantinopolă treceă prină consistenteă
transform<ri.ăGreciiădină insuleleăaflateăsubăst<pânireăveneYian<Ľăatinşiă
deăoăserioas<ăinfluenY<ăitalian<Ľăintroducăstudiulălimbiiălatineăînăcursulă
Academieiă constantinopolitaneă şiă aducă aiciă profesoriă absolvenYiă aiă
Universit<Yiiă dină Padova.ă Cultivândă oă filozofieă neo-aristotelic<ă
refractar<ă laă misticismĽă profesoriiă şiă studenYiiă acesteiă academiiĽă înă
ciudaă uneiă solideă componenteă tradiYionalisteĽă îşiă îndreapt<ă atenYiaĽă
încetă dară sigurĽă spreă literaturaă laic<.ă Laă diferenY<ă deă câtevaă deceniiĽă
sp<tarulăNicolaeăMilescuă(16ň0-170Ř)ăşiăprincipeleăDimitrieăCantemiră
(1673-17Ňň)ă auă studiată aiciĽă laă ConstantinopolĽă deprinzândă sauă
des<vârşindă cunoştinYeă deă limb<ă latin<Ľă elin<Ľă greac<Ľă arab<Ľă turc<Ľă
francez<Ľăitalian<ăetc.ăDup<ăîncheiereaăperioadeiădeăstudiiăîns<Ľăfiecareă
şi-aăurmatădrumulăînăfelulăs<uĽăînăfuncYieădeăcerinYeleăvremiiăînăcareăauă
tr<it.ă Ambiiă auă îndeplinită rolă deă agentă diplomatică peă lâng<ă Sublimaă
Poart<Ľă Milescuă înă calitateă deă capuchehaie a domnitorului muntean 
GrigoreăGhicaĽă iarăCantemiră înăcalitateădeăcapuchehaie aă tat<luiă s<uĽă
ConstantinăVod<ăCantemiră şiă aă frateluiă s<uĽăAntiohăVod<ăCantemir.ă
ImplicaYiă înăviaYaăpolitic<ăaăvremiiĽă auă tr<ită fiecareăperioade lungi de 
exil.ăNicolaeăMilescuăperegrineaz<ĽăînăprimaăparteăaăvieYiiăprinăAustriaă
şiăprinăVeneYiaĽăapoiă laăBerlinăşiă laăStettină(unăportă laăMareaăBaltic<Ľă
st<pânităatunciădeăSuedia)ĽălaăStockholmăşiĽăînăceleădinăurm<ĽălaăParisĽă
la Curtea Regelui Soare (Ludovic al XIV-lea).ăDimitrieăCantemiră îşiă
petreceă întregulă s<uă primă exilă laă Constantinopol.ă Soartaă leă deschideă
îns<ăoăcaleăspreăRusia.ăMilescuăaveaăs<ăfieădasc<lulădeăsufletăalăviitorulă
YarăPetruăcelăMareĽăCantemirăaveaăs<ăfieăsenatorulăşiăprietenulădeăsuflet 
alăaceluiaşiăajunsăîmp<rat. 
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CunoştinYeleălorăvariateĽădeprinseăînădiverseădisciplineăştiinYificeă
şiăteologiceĽăle-au adus notorietate înăviaYaăcultural<ăaăvremii.ăNicolaeă
Milescuă elaboreaz<ă treiă lucr<riă (şiă singureleĽă deă altfel)ă înă limbaă
român<:ă oă povesteă aă icoaneiă f<c<toareă deă minuniă deă laă M<n<stireaă
NeamYĽăd<ruit<ădeăîmp<ratulăbizantinăIoanăPaleologuăluiăAlexandruăcelă
Bun;ăprimaă traducereă integral<ăaăVechiuluiăTestamentădinăelineşteă înă
româneşte1;ăşiăoătraducereăaăuneiălucr<riădeăteologieăbizantin<.ăFireşteă
c<ăredactareaăunorălucr<riă înălimbaăromân<ăaveaădreptă Yint<ăunăpublică
cititoră deă limb<ă român<Ľă darĽă dină nefericireĽă autorulă nuă ajungeă s<-şiă
vad<ă tip<rit<ă niciunaă dină acesteă lucr<ri2.ă Dimitrieă Cantemiră aveaă s<ă
scrieă totă treiă lucr<riă înă limbaă român<:ă Divanul sau gâlceava 
înYeleptului cu lumea sau giudeYul sufletului cu trupul, o carte de 
moral<ăcreştin<ăpentruălaiciĽădinăcareăalătreileaăcapitolăesteăoătraducereă
dup<ă Stimuli virtutum, fraena peccatorum aă înv<Yatuluiă poloneză deă
origineă lituanian<ă Andreas Wissowatius; Istoria ieroglific<, primul 
romană dină literaturaă român<Ľă şiă Hronicul vechimei romano-moldo-
vlahilorĽă redactată iniYială înă limbaă latin<ă şiă tradusă înă limbaă român<ădeă
autorulăînsuşi.ăDinăacesteaătreiĽănumaiăprimaăvedeăluminaătiparuluiăînă
timpul vieYiiăautoruluiĽăap<rândălaăIaşiĽăînăanulă16řŘ. 

Ambii s-auăimplicatăînădisputeădeănatur<ăteologic<Ľăredactândăînă
ap<rareaă ortodoxieiă lucr<riă axateă peă structuraă catehetic<ă întrebare-
r<spuns.ă Înăperioadaă şederiiă saleă laăStockholmĽă laă cerereaăprietenuluiă

                                                           
1  Aceast<ătraducereăaăfostăpublicat<ărecentăînăRomâniaĽădup<ăMs.ă45ădeălaăBibliote-

ca Filialei din Cluj-NapocaăaăAcademieiăRomâneĽădeăunăcolectivădeăcercet<toriădeă
laăUniversitateaă„AlexandruăIoanăCuza”ădină IaşiĽăcoordonatădeăprofesorulăEugenă
Munteanu: Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Sp<ta-
rul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei 
Române). EugenăMunteanuă(coord.)ĽăAnaăMariaăGînsacĽăAnaăMariaăMinuYĽăLu-
cia Gabriela MunteanuĽăM<d<linaă UngureanuĽă Edituraă Universit<Yiiă „Alexandruă
IoanăCuza”ădinăIaşiĽăŇ016ĽăŇ610ăp. 

2  Stareaă tipografiilorădinăMunteniaăşiădinăMoldovaăeraĽă laăaceaădat<Ľăprecar<.ăMaiă
târziuĽă cândăMilescuă eraă dejaă stabilită înăRusiaĽă undevaă dup<ă 167řĽăMitropolitul 
DosofteiăalăMoldoveiăîncredinYeaz<ăuneiăsoliiămoldoveneăpentruăMoscovaăoăscri-
soareă c<treă sp<tarulăNicolaeĽă rugându-lă s<-iă trimit<ă ună tească pentruă tipografieă şiă
sloveleănecesare.ăSpreăuimireaăluiĽăDosofteiăvaăprimiăoătipografieăcomplet<ă(Veziă
Cartojan 1980: 203-Ň04).ă Deă aceeaă r<mâneă lucruă deă mirareă cumă deă acesteă treiă
lucr<riăînălimbaăromân<ănuăauăfostătip<riteăînăMoldova.ăTip<rireaălorălaăConstanti-
nopolăeraă şiămaiăpuYinăposibil<Ľădac<ă tiparulăaă fostă introdusă înă ImperiulăOtomană
abiaălaă17ŇŘă(VeziăBârsan 2005: 24, nota 36). 
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s<uĽ Arnauldă deă PomponneĽă ambasadorulă FranYeiĽă Nicolaeă Milescuă
redacteaz<Ľă pentruă janseniştiiă deă laă Port-RoyalĽă înă limbileă latin<ă şiă
greac<Ľă lucrareaă Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali 
splendens, id est Sensus Ecclesiae Orientalis, scilicit Graecae, de 
Transubstantiatione Corporis Domini, aliisque controversiis a 
Nicolao Spadario Moldavo-lacone, Barone ac olim Generali 
Wallachiae, Conscriptum Holmiae anno 1667, mense Febr., adic<ă
Manual sau Steaua Oriental< str<lucind Occidentului adic< Sensul 
Bisericii Orientale sau greceşti despre TranssubstanYierea Trupului 
Domnului şi alte controverse de Nicolae Sp<tarul Moldavo-lacon, 
Boier şi fost General al Valahiei, scris la Stockholm, în anul 1667, 
luna februarie. Carteaă apareă laă Parisă înă anulă 166řĽă devenind astfel 
primaă lucrareă publicat<ă deă ună română înă capitalaă FranYei.ăDeă cealalt<ă
parte, peste mai bine de cinci decenii, Dimitrie Cantemir intervine 
într-oă disput<ă careă aveaă s<ă împart<ă clerulă rusă înă dou<ă tabere:ă unaă
grupat<ă înă jurulă şcoliiă deă laă KievĽă înă frunteă cuă episcopulă Ştefană
IavorskiĽă careă adoptaseă uneleă ideiă catoliceĽă altaă condus<ă deă Teofană
ProkopoviciĽăadeptulăunorăideiăcalvine.ăDeşiăambeleătabereăpretindeauă
c<ăexprim<ăpunctulădeăvedereăortodoxĽăDimitrieăCantemirăintervineăînă
aceast<ădivergenY<ĽăabordândăoăpoziYieădiferit<ăatâtădeădoctrinaăbisericiiă
ortodoxeĽăcâtăşiădeăaceeaăaăbisericiiăcatolice.ăElăredacteaz<ălucrareaăcuă
titlul Loca obscura in Catehisi quae ab anonymo autore sloveno 
idiomate edita et Pervoe učenie otrokom intitulata est, dilucidata 
autore principe Demetrio CantemirioĽă adic<ă Locuri obscure în 
catehismul tip<rit în slavoneşte de un autor anonim sub titlul Prima 
înv<Y<tur< pentru prunci, elucidate de autor, Principele Dimitrie 
CantemirĽăelaborat<ăînă17Ň0ăşiătradus<ăînăruseşte. 

Amândoiă auă contribuită laă reînviereaă mituluiă celeiă de-a treia 
RomeĽăilustrândăînăpersoanaăXaruluiăpeăizb<vitorulăpopoarelorădinăsud-
estulă Europeiă deă subă dominaYiaă otoman<.ăAstfelĽă înă anulă 167ňĽă cândă
prinYulăDimitrieăCantemiră abiaă seă n<şteaĽăNicolaeăMilescuă traduceă şiă
prelucreaz<ăunătextăgrecescăatribuităluiăPaisieăLigarideĽăfostăprofesorălaă
TârgovişteĽă apoiă traduc<toră laăMoscovaĽă despreă profeYiileă bibliceă aleă
proroculuiă Davidă c<treă împ<ratulă NabucodonosorĽă privitoareă laă celeă
patruă monarhiiă careă auă st<pânită succesivă lumea:ă caldeean<Ľă persan<Ľă
roman<ăşiăbizantin<.ăFireşteăc<ăultimaămonarhieăvaăfiăceaărus<ăYarist<Ľă
iarăPetruăcelăMareăvaăeliberaăConstantinopolulăşiă toateăneamurileădină
Balcaniădeăsubăst<pânireaăturceasc<.ăLaă1714ĽăCantemirăelaboreaz<ăună



70 GEORGETA ORIAN に MARCELA CIORTEA 

 TヴWｷ ず┗BヴゲデWざ ;ﾉW I┌ﾉデ┌ヴｷｷ ヴﾗﾏ>ﾐW ｺﾐ ;a;ヴ; ｪヴ;ﾐｷ縁Wﾉﾗヴ 

  

  

compendiu de filozofie politic<ă intitulată Monarchiarum physica 
examinatio, anume Cercetarea naturii monarhiilorĽăînăcareăprincipeleă
reiaătemeleădezb<tuteădeăantecesorulăs<uĽăar<tândăc<ăimperiulăRusieiăîiă
vaăînfrângeăpeămusulmaniăînănumeleăcrucii.ă 

R<sunetulăeuropeanăalătrudeiălorăaveaăs<ăvin<ăîns<ătotădinăOrient.ă
NumităambasadorăalăYaruluiăAlexeiăMihailoviciălaăcurteaăîmp<r<teasc<ă
dină PekinĽă Nicolaeă Milescuă aveaă s<ă desf<şoareĽă înă intervalulă 1675-
167ŘĽă oă ampl<ă expediYieă înă ChinaĽă dină careă auă rezultată treiă lucr<ri.ă
Primeleădou<ăsunt cunoscute sub numele Jurnal de c<l<torie în China 
şiă trateaz<ă despreă traversareaă SiberieiĽă primaĽă despreămisiuneaă luiă înă
China, a doua. Cea de-a treia, sub numele Descrierea Chinei, este o 
compilaYieă despreă înf<Yişareaă Yinuturiloră chinezeă deă laă aceaă vreme. 
Acesteăm<rturiiădespreăOrientulăÎndep<rtatăauăcirculatăînălumeaăslavo-
greac<ă şiă înă ceaă occidental<Ľă aducândă autoruluiă loră oă reputaYieă
însemnat<. Laă rândulă s<uĽă Dimitrieă Cantemiră elaboreaz<ă înă perioadaă
1714-1716ă ună ampluă tratată deă istorieă otoman<Ľă scrisă înă limbaă latin<Ľă
sub titlul: Incrementa atque Decrementa Aulae Othmanicae, 
cunoscut<ă laă noiă subă numeleă deă Istoria Imperiului Otoman, unde 
autorulă reiaă ideeaă sl<biriiă puteriiă otomaneă şiă aăposibilit<Yiiă creştiniloră
deăaăseăeliberaădeăsubădominaYiaălor. 

Amândoiă auă fostă deschiz<toriă deă drumuri.ă Amândoiă auă fostă
desenatoriă deă h<rYi.ă Ambiiă auă tr<ită exilulă înă dou<ă lumiă diferiteă şiă înă
dou<ă formeă diferite:ă exilă deă ambasadoră laă ConstantinopolĽă exilă deă
nevoieăînăRusia.ăSp<tarulăMilescuăesteăprimulăromânăcareăaăpublicat o 
carte la Paris. Numele lui Dimitrie Cantemir este sculptat pe frontonul 
Bibliotecii Sainte-Genevièveă dină Paris.ăMilescuă aă fostă primulă română
c<l<torăînăExtremulăOrientĽăCantemirăaăfostăprimulăromânămembruăală
uneiăAcademiiăstr<ineĽăAcademiaădinăBerlin.ă 

2.  AăDOUAă„VÂRST;”:ă„PREZEN軍ELEăIZOLATE” – 
CULTURA CA O CARTE DEăVIZIT; 

Prilejuiteă deă nuanYareaă noYiuniiă deă „exil”Ľă consideraYiileă u群oră
restrictiveă aleă cercet<toareiă germaneă Evaă Behringă decupeaz<ă câtevaă
dinănumeleăpeă careă criticaă literar<ă româneasc<ă leă circumscrie acestei 
categorii.ăDoraăd’Istriaă(1ŘŇŘ-1888), Iulia Hasdeu (1869-1888), Anna 
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de Noailles (1876-1řňň)Ľă Elenaă V<c<rescuă (1Ř64-1947) sau Marta 
Bibescu (1889-1ř7ň)ă „auă fostă scriitoareă românceă careă auă activată înă
afaraă Y<riiă lorĽă careă auă contribuită esenYială laă cunoaştereaă patrieiă şiă aă
culturiiă lorĽă iară aceastaă nuă înă ultimulă rândă datorit<ă bi-, respectiv 
plurilingvismuluiălor.ăChiarădac<ănuăs-auăintegratăniciodat<ăcompletăînă
noulămediuĽă chiară dac<ă leg<turaă nostalgic<ă cuă patriaă le-aămarcată atâtă
creaYiaăcâtăşiăviaYaĽăimprimândăliteraturiiălorăunăfelădeătristeYeăaăexil<riiĽă
eleănuăauăfostăniciodat<ăsupuseăacelorăcondiYiiădureădeăizgonireăpolitic<ă
prin care s-ară fiă ajunsă laă îndep<rtareaă îndelungat<ă şiă ostil<ă faY<ă deă
evenimenteleă dină patrie.”ă (BehringĽă Ň01:ă 1ň-14). Pe cale de 
consecinY<ĽăniciăscriitoriiăromâniăavangardiştiĽăafirmaYiăcuăprec<dereăînă
spaYiulăfrancezĽăpentruăcareăauăoptatădeoareceănuăconsiderauăc<ăseăpotă
„desf<şura”ă şiă „auzi”ă într-oă cultur<ă „mic<”Ľă nuă potă fiă consideraYiă
„scriitoriăaiăexilului”.ăTotuşiĽăprinănotorietateaăpeăcareăşi-auăcâştigat-o 
şiă prină faptulă c<Ľă prină demersuriloră lorĽă auă încercată s<ă atrag<ă atenYiaă
lumiiă culturaleă internaYionaleă asupraă spaYiuluiă românescĽă consider<mă
acesteăprezenYeă„izolate”ăşiăgreuădeăîncadratăînăvreoăgeneraYieădrept o 
faz<ăaă„pre-exilului”ădeădup<ăalădoileaăR<zboiăMondial 

Doraă d’Istriaă aă fostă şiă r<mâneă ună str<lucită exempluă deă
plurilingvismă (vorbeaă român<Ľă albanez<Ľă francez<Ľă german<Ľă italian<Ľă
rus<Ľă latin<ă şiă greac<ă vecheă şiă modern<)ă şiă deă manifestareă aă
feminismului şiă liberalismuluiă înă culturaă european<.ă Scrierileă saleă ară
puteaă fiă ast<ziă considerateă oă mostr<ă deă interdisciplinaritateă (istorieĽă
geografieĽăfolclorĽăetnologieĽăreligieăetc.).ăAăavutăparteădeăoăfrumoas<ă
recunoaştereăinternaYional<ăşiăaăfostăînărelaYiiăbune cu figuri importante 
ale culturii europene (Edgar Quinet, Jules Michelet). S-a raportat 
permanentălaăculturaăromân<Ľăpeăcareăaăevocat-o cu nostalgie. 

Carieraăpoetic<ăaăAnneiădeăNoaillesăeă fulminant<ăşiă încununat<ă
cuărecunoaştereăpublic<:ădevineămembr<ăaăAcademieiăRegaleădeăArt<ă
şiă Literatur<ă Francez<ă aă Belgieiă şiă primeşteă Mareleă Premiuă pentruă
Literatur<ăalăAcademieiăFranceze.ăÎnă1řŇ5ĽălaăiniYiativaăluiăIorgaĽăesteă
primit<ăînăAcademiaăRomân<Ľăpeămotivăc<ă„întreăcineăcânt<ămediocruă
înă româneşteă dup<ă inspiraYiiă totală str<ineă şiă cineă aduceă genială
acordurileămisterioaseăaleăsufletuluiănostruăîntr-una din cele mai mari  
literaturiăaleălumiiĽăesteădeăpreferatăcuăadmiraYieăacesta.”ă(DicYionarul, 
Ň005:ă640).ăIgnorându-şiămultătimpăr<d<cinileăromâneştiăşiăf<r<ăaăscrie 
înălimbaăromân<ĽăAnnaădeăNoaillesăfaceĽăc<treăfinalulăcariereiĽăcâtevaă
gesturiă reparatorii.ă ContribuYiaă eiă esteă maiă degrab<ă înă planulă
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notoriet<Yiiăpeăcareăaăasigurat-oăRomânieiĽăprinăfiguraăeiăemblematic<ă
şiă prină propriaă notorietate.ă Singurulă contactă directă cuă Româniaă esteă
c<l<toriaădeăoă s<pt<mân<Ľă laăvârstaădeănou<ăaniĽăprilejuit<ădeădecesulă
bruscă ală tat<lui.ăAmintiriă despreă secvenYaă respectiv<ă apară înă scriereaă
autobiografic<ăintitulat<ăCartea vieYii mele:ă„SosindălaăBucureştiĽăm-a 
surprins alura atelajelorĽădup<ăcâteămiăs-aăspusăasem<n<toareăcelorădină
Rusia.ă Vizitiiă îndr<ciYiĽă pletoşiĽă b<rboşiĽă îşiă avântauă înă galopă caiiă
stârnindăvârtejuriădeăprafĽăcumăstârneaăiarnaăvârtejuriădeăz<pad<.ă[…]ă
Z<reamă ună oraşă aproapeă asem<n<toră celorlalteă oraşeă cunoscuteĽă mai 
plinădeăculoriă îns<Ľădeasupraăc<ruiaădomneaăunăclimatăşiăoăatmosfer<ă
ciudată deă parfumat<Ľă cuă miresmeă peă careă leă desluşeamă f<r<ă s<ă m<ă
impregnezeĽăoraşăalăc<ruiăvocabularĽăînscrisăpeăcl<diriăşiămagazineĽămi-
eraă necunoscut.ă […]ă Dară laă prânzulă l<udată deă m<tuşaă Elizaă fuiă
decepYionat<ăşiăam<rât<:ăm<m<ligaĽămâncareaănaYional<Ľănuăeraădecâtăoă
aspr<ăşiănisipoas<ăf<in<ădeăporumbăgreuădeăînghiYitĽăf<r<ăs<ăizbuteasc<ă
s-oăfac<ămaiăpl<cut<ăneobişnuiteleăcondimenteăpeăcareăne-amăstr<duită
s<ăiăleăad<ug<m.ăPesemneăimaginaYiaăserioas<ăaăcopiluluiănuăseăînşal<ă
defelĽăşiămâncareaăaceastaălipsit<ădeăfineYeĽăcare-lămulYumeşteăpeăY<rană
s<turându-lĽătrebuiaăs<-miărevelezeătrudaăaspr<ăaăuneiămulYimiăharniceă
şiă resemnateă careĽă dină zoriă şiă pân<-nă noapteă îşiă vl<guieşteă puterileă
muncindă p<mântulĽă şiă careĽă sfârşindu-şiă t<cutaă înverşunareĽă îiă esteă
recunosc<toareă pentruă hranaă sumar<ă ceă i-oă d<ruieĽă şiă îiă exprim<ă
mulYumireaă prină cânteceă plineă deă candoareĽă contemplativeă sauă
înfl<c<rate.”ă(PopaĽă1řř5:ăň1-37). Vorbind despre fuziunea lirismului 
cuăspiritulăanaliticĽă înăcazulăscriitoareiăHortensiaăPapadat-Bengescu, 
E.ă Lovinescuă utilizeaz<ă (şiă concentreaz<Ľă într-oă sintagm<)ă cazulă
conteseiă deăNoaillesă pentruă aă subliniaă forYaă analitic<ă aă celeiă dintâi:ă
„aceast<ăputereădeăanaliz<Ľăcaăşiăatitudineaăsincer<ăpân<ălaăcinismăfaY<ă
deă fenomenulă sufletescă 群iĽă înă specieĽă faY<ă deă feminitateĽă scoateă
literaturaă scriitoareiă dină romantismulă şiă subiectivismulă obişnuită ală
literaturiiă feminineĽă ceă seă zbateă întreă exploziaă liric<ă şiă exuberanYaă
senzorial<ă aă conteseiă deă NoaillesĽă deă pild<Ľă şiă sentimentalismulă
vaporosă şiă sensibleriaă discret<ă aă celoră maiă multeă scriitoare.”ă
(Lovinescu, 1973: 241) 

Martha Bibescu (pseudonim, Lucile Decaux), autoare a zeci de 
volumeă deă proz<Ľă eseuriĽă jurnalĽă memoriiă deă c<l<torieĽă biografiiă
romanYateă etc.Ľă s-a remarcat prin volumul Isvor, le pays de saules 
(1řŇň)Ľă tradusă înă român<ă înă 1řň7ă deă Piaă Br<tianuă (Izvor, Yara 
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s<lciilor)Ľă înă careă red<ă imagineaă aureolat-mitic<ă aă satuluiă românescă
arhaicĽă valorificândă dină plină ună bogată fondă deă datiniă şiă obiceiuriă şiă
potenYândă valorileă identitareă aleă spaYiuluiă originar:ă „Izvoră eă obârşie!ă
M<ăurcăspreăelĽă– m-amăn<scutăaci.ăPlecat<ăînădep<rt<riĽăm<ăreîntorcălaă
elăpentruăultimaăoar<ăpoateĽăsauăpentruătotdeauna…ăIzvorĽămoşiaămeaĽă
IzvorĽătainaămea…ăAmătr<iăaciămultătimpăcrezândăc<ătr<iescăînăpustiu.ă
Eramăaşaădeăsingur<ăpân<ăceăamăînYelesăc<ăeiăerauăaciăşiăc<ĽăcuăvieYeleă
lorĽăputeamăs<ăîmbog<Yescăşiăs<ăcomplicălaănesfârşităviaYaămea.ă[…]ăCaă
geologulĽă înă careă seă trezeşteă pasiuneaă geologieiĽă sauĽă maiă bineĽă caă
botanistul care vede sporindu-iăerbarulădup<ădrumuriănebuneştiĽăaşaăşiă
euă începeamă s<ă colecYioneză oameniĽă s<ă leă recunoscă însuşirileă şiĽă înă
beYiaădescopeririiăcareăpreYuieşteăcâtăbeYiaăpasiuniiĽăs<ămiăleădenumescă
şiă s<ă miă leă descriu.ă Amă scrisă istoriaă descopeririiă mele! Este un 
memoriuĽăunăcalendarĽăoăc<l<uz<ĽăunăcatalogĽădarăesteăşiăoăpovesteădeă
dragoste.”ă(PopaĽă1řř5:ăň7-45) 

Foarteă util<ă cauzeiă româneştiă aă fostă activitateaă diplomatic<ă aă
Eleneiă V<c<rescuă (susYineă independenYaă RomânieiĽă faceă parteă dină
delegaYiaălaăConferinYaădeăPaceădeălaăParisĽă1ř1řĽăreprezint<ăRomâniaă
laăSocietateaăNaYiunilorăUniteĽăînă1řŇ0)Ľăprecumăşiămisiuneaăcultural<ă
peă careă şi-a asumat-oĽă aceeaă deă aă promovaă valorileă spiritualit<Yiiă
româneştiă înă Europaă (culegeriă şiă antologiiă deă folcloră românescĽă
traduceriĽăconferinYeĽădiscursuriĽăînfiinYareaăşiăpatronareaăunorăsociet<Yiă
culturaleĽăbiblioteciĽă colecYiiĽă instituteădeă cercetareă etc.).ăEsteăprimit<ă
înă Academiaă Român<ă înă 1řŇ5Ľă iă seă ofer<Ľă înă FranYaĽă Legiuneaă deă
Onoareă înă 1řŇ7Ľă iară înă 1řňňă primeşteăOrdinulă CoroanaăRomânieiă înă
gradă deă Mareă OfiYer.ă Notorietateaă eiă esteă justificat<ă şiă deă bogataă
activitateăpublicistic<ă(„L’Illustration”Ľă„RevueădeăParis”Ľă„Revueădesă
deuxă mondes”Ľă „Gândirea”Ľă „Boabeă deă grâu”Ľă „ViaYaă româneasc<”Ľă
„Convorbiriă literare”ă ş.a.).ă Înă 1ř45Ľă dup<ă oă perioad<ă deă refugiuă înă
sudulă FranYeiĽă esteă numit<ă consilieră culturală peă lâng<ă Ambasadaă
Românieiă deă laă Paris.ă Cuvinteleă testamentareĽă caă şiă multeă dintreă
scrierileă saleă („Iarădac<ă îYiă devină str<in<ă /ăŞiă cântecu-miădeă începută /ă
Gr<ireaă n-a ales, divin<Ľă /Aă plaiuluiă ceăm-aă n<scut.ă //ă Seninulă dulceă
graiăînăcareă/ăLinĽărugaĽăbuzele-miăşoptescĽă/ăOĽăpatrieĽăputea-vei oare / 
S<-miăierYiăp<catulămeuăfiresc?ă//ăLua-veiăviersulămeuăînăseam<Ľă/ăGreaă
munca-miă binecuvântândĽă /ă Cumă îşiă blagosloveşte-oămam<ă // Copiii 
mâine-nă lupt<ă stând?ĽăPatriei mele)Ľă subliniaz<ă asumareaăuneiănobileă
misiuniăculturaleăfaY<ădeăYaraănatal<:ă„Toat<ăactivitateaămeaădeăaproapeă
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oă jum<tateă deă veacă aă fostă consacrat<ă intereseloră neamuluiă nostruĽă
c<utândăs<ăstrângăraporturileădintreăFranYaăşiăRomânia.ăFranYaĽăcareă(!)ă
aăfostăpentruămineăaădouaăpatrieăşiăundeădinăfericireănumeleămeuăesteăşiă
vaă r<mâneă simbolulă celoră dou<ă popoareă peă careă leă sl<vesc.”ă
(DicYionarulĽă Ň00ř:ă Ň11).ă Succeseleă saleă înă lumeaă literar<ă francez<ă
sunt atent monitorizate şiă comentateă şiă deă presaă dină Yar<ă („AvemĽă
acoloĽă înă capitalaă FranYeiĽă oă românc<ă dină celă maiă adev<rată sângeă
românescă careĽă [...]ă îşiă afirm<ă cuă orgoliuă şiă origineaĽă şiă sufletulă
românescă […].ă Oă asemeneaă personalitateă onoreaz<ă dou<ă literaturi.”Ľă
scrie Camil Petrescuăînă„Universulăliterar”ă(DicYionarul, 2009: 210) 

TotuşiĽă propriaă situareă (caă exilat)ă Yineă locă deă oriceă alt<ă disput<ă
exegetic<.ăAl<turiădeăcaracterulăpronunYatăautobiograficăalăopereiăsaleĽă
s<ăreYinemăşiăafirmaYiaăluiăPanaităIstratiă(1ŘŘ4-1řň5):ă„EuăsuntăşiăYinăs<ă
fiuă scriitoră român.ă Xină laă aceastaĽă nuă dină cauz<ă c<ă miă s-a contestat 
acestădreptĽăciăfiindc<ăsimYireaămeaĽărealizat<ăaziăînăfranYuzeşteăprintr-
ună extraordinară hazardĽă izvor<şteă dină origineă româneasc<.”ă
(DicYionarulĽăŇ005:ă6ř5)ăLuândăcaăpunct deăreperăoăanumit<ă„tradiYie”ă
aă exiluluiă românescă (cuă existenYaă unuiă context politic drept factor 
determinantĽădeclanşatorăalăplec<riiăînăexil)Ľăseăconsider<ă(chiarădeăuniiă
cercet<toriă str<iniĽăuneoriămaiăobiectivi)ăc<ă exist<ă şiă „cazuriă specialeĽă
înă careă doară cuă greuă seă poateă decideă înă ceă m<sur<ă esteă vorbaă deă oă
soart<ă deă «exilat».ă Ună astfelă deă exempluă esteă Panaită Istratiă (1ŘŘ4-
1935). El s-aăconsideratĽădup<ădeciziaăsaădeăaăp<r<siăRomâniaăînă1řŇ0Ľă
înămodăclarăunăexilat.ăSituaYiaădinăRomâniaăşiărolulăY<riiăsaleăînăprimulă
r<zboiămondialăi-au provocat idealistului devotat principiilor socialiste 
deălibertateĽăumanitateăşiăfraternitateăoăprofund<ăreacYieădeărespingere.ă
Scriitorul, care ani de-aă rândulă aă visată laă ună Orientă «tolerant»ă şiă
«uman»Ľă s-aă decisă totuşiă pentruă FranYaă caă Yar<-gazd<Ľă dată fiindă c<ă
aceastaăp<reaăs<ăîntruchipezeăîntr-oămareăm<sur<ăidealurileăsaleădespreă
lumeă şiă c<ă autorulă admiraă înc<ă dină tinereYeă limbaă francez<.ă Istratiă aă
reuşită s<ă seă impun<ă caă scriitoră deă limb<ă francez<.ăAceastaă înă primulă
rând fiindc<ă temeleă romaneloră şiă povestiriloră saleĽă localizateă aproapeă
f<r<ăexcepYieăînămediulăpatrieiădeăorigineĽăîlăfascinauăpeăcititorulăvestică
prină aerulă lorăbalcanicĽă prină atmosferaă cuă iză exotică şiĽă nuă înă celeădină
urm<Ľă prină artaă unuiă verbă sugestivă şiă pitorescă utilizată deă c<treă autor.ă
IstratiĽă careă aă manifestată curândă oă poziYieă foarteă critic<ă faY<ă deă
«r<ceala»Ľă «spiritulă comercial»Ľă indiferenYaă şiă egoismulă societ<Yiiă
francezeĽă aă r<masă întreagaă viaY<ă legată cuă toateă simYurileă deă patriaă saă
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român<Ľă careă i-a fostă întotdeaunaă sursaă ceaă maiă important<ă deă
inspiraYieă artistic<.ă ExistenYaă saă eraă deciă marcat<ă deă conştiinYaă uneiă
dubleă identit<YiĽă aleă c<reiă componenteă leă iubeaă şiă leă uraă cuă aceeaşiă
intensitate.ă Înă privinYaă integr<riiă înă culturaă naYional<ă aă acestuiă autoră
criticĽă ceă ieseă dină tiparulă valorică naYionalĽă soartaă luiă Istratiă aă fostă
asem<n<toareă cuă aceeaă aă multoră scriitoriă dină exilulă deă azi.ă Doară cuă
întârziereă şiă dup<ă dezbateriă aprinseă elă aă fostă preluată înă panteonulă
literaturiiănaYionale.”ă(BehringĽăŇ001:ă1ř) 

Deşi scris<ă înă limbaă englez<Ľă operaă luiă Peteră Neagoeă (1ŘŘ1-
1ř60)ă puneă înă circulaYieă ună universă arhaică profundă românesc.ă Cuă
puterniceă tuşeă realisteĽă prozaă saă aă înf<Yişată cititoruluiă americană ună
t<râmăexoticĽănecunoscutĽăpopulatăcuăfiguriădintreăceleămaiăinteresante. 
A fost uneori comparat cu Panait Istrati, cu Rebreanu sau cu Victor 
PapilianĽă certificându-seă caă fină observatoră ală vieYiiă exterioareă şiă
interioareă aă personajeloră sale.ă „Cazul”ă s<uă nuă intr<ă înă categoriaă
exiluluiăliterarăromânescăîndeobşteărecunoscutăca atare, pentru simplul 
faptă c<ă stabilireaă saă înă spaYiulă americană s-aăprodusă înainteădeăPrimulă
R<zboiăşiăaăfostăunădemersăindividualĽăf<r<ămiz<ăpolitic<.ăPrezenYaăsaă
înă literaturaă lumiiă înt<reşteă îns<ă imagineaă literaturiiă româneădinăafaraă
graniYelorăY<rii.  

ToateăacesteănumeăimportanteăaleăculturiiăromâneăauăcontribuitĽă
caă puncteă „izolate”Ľă laă conturareaă uneiă h<r郡iă simboliceă aă spirituluiă
românescăînălume.ă 

3.  AăTREIAăVÂRST;:ăEXILUL CELUI DE-AL 
DOILEAăR;ZBOI – GRUPURIă訓IăINDIVIZI 

Fenomenulăexiluluiăromânesc deădup<ăalăDoileaăR<zboiăMondială
seăînscrieăînăzonaăvast<ăaăexiluluiădinăY<rileăEuropeiădeăEstĽăamprentateă
deăcomunismăpân<ălaăstructurileăceleămaiăsensibileĽă în郡elegândăaiciă群iă
literatura.ă Înă rândulă exilaYiloră seă contureaz<ă ună oarecareă consensă
cultural, eiă acYionândă caă „grup<ri”ă (Ideeaă deă „grupare”ă presupuneă
existenYaăuneiăasociaYiiĽăaăuneiărevisteĽăaăunuiăcadruăideologicĽăchiarăaă
unor lideri de opinie. Acest fenomen este specific mai ales primei 
generaYiiĽă deoareceă înă deceniileă urm<toareă seă constat<ă maiă mult 
demersuriă individualeăsauăpreocupareaăstrict<ăpentruăafirmareăînăplană
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ştiinYific).ă Eă vorbaĽă iniYialĽă deă oă „generaYieă aă seniorilor”Ľă crescuYiă înă
interbelicĽă afirmaYiă (sauă peă caleă deă aă seă afirma)ă înă jurulă unoră poliă
culturaliĽăcareăînYelegă(dup<ăoăoarecareăperioad<ădeăderut<ăcolectiv<ăşiă
individual<)ă s<-şiă asumeă oă misiune.ă Georgeă Usc<tescuă scrieă într-un 
Cuvânt înainte careăinaugureaz<ăînă1ř51ăRevistaăşiăEdituraă„Destin”:ă
„Aceast<ănou<ăpublicaYieăcareăîşiăfaceăapariYiaăpesteăhotareleăX<riiănuă
arădoriăs<ăfieĽăpurăşiăsimpluĽăoănou<ămanifestareăcultural<ăaăRomâniloră
înăexil.ăIniYiatoriiăeiăYinăs<-şiăm<rturiseasc<ĽăînainteădeăoriceĽăoăatitudineă
peă careă eiă ară vreaă s’oă fixezeă caă îndreptară ală scrisuluiă lor.ă Aceast<ă
atitudineăconst<ăînăaceiaă(!)ăc<ăeiăconsider<ăfenomenulăemigraYieiăcaăună
procesădeădezintegrareăistoric<ăşiăspiritual<ăşiĽăcaăatareĽămentalitateaădeă
emigrantă dreptă oă atitudineă spiritualmenteă stearp<”).ă Acestă curentă deă
opinieă vineă cuă oă prim<ă întrebareă fundamental<ă legat<ă deă identitateaă
cultural<:ăceăfelădeăvaloriătrebuieăp<strate?ăcineătrebuieăs<ăleăp<streze?ă
Nuăesteădeăneglijatăfaptulăc<ămulYiăprovinădeălaă„Gândirea”ăşiădinăzonaă
tradiYionalismuluiĽădeciăvalorileăfundamentaleădeăpopor şiănaYiune sunt 
puseăpeăprimulăloc.ăPrimeaz<ăoăputernic<ăidentitateă(etnic<)ĽănoYiunileă
de ordine, umanitate, onestitateĽă valorileă creştineă fundamentaleă
(iubire, speranY<, credinY<)ă şiă c<utareaă unuiă sensă transcendentală ală
vieYii.ăSeăcontureaz<ăoăpoziYieăevidentăcritic<ăfaY<ădeăaceleătradiYiiăvest-
europene care provin din filosofiaă cartezian<ă şiă seă întemeiaz<ă peă
individualismăşiăliberalism. 

Ună aspectă importantă înă discu郡iaă deă fa郡<ă esteă felulă înă careă seă
raporteaz<ăfiecareălaăideeaădeăgrupĽădeăgenera郡ieĽălaămisiuneaăcultural<ă
asumat<ă(sauĽădimpotriv<Ľălaălipsaăei).ă 

Neagu Djuvara procedeaz<ă laă oă situareă punctual<ă aă exiluluiă
politicădinăperspectiv<ăpersonal<:ă „Înă1ř4Řăputeaiă deosebiă trei valuri 
de refugiaYi români. Primulă cuprindeaă peă româniiă stabiliYiă înă
str<in<tateă dinainteă deă r<zboiă şiă peă membriiă misiuniloră noastreă
diplomatice careĽă dup<ă schimbareaă regimuluiă şiă maiă cuă seam<ă dup<ă
plecareaăregeluiĽărefuzaser<ăs<ăseăîntoarc<ăînăYar<.ăAcestăprimăgrupăeraĽă
fireşteĽăextremădeărestrânsĽădarănum<raăcâtevaăpersonalit<Yiădistinseădină
lumeaăpolitic<ăşiădiplomatic<Ľădinălumeaăliterelorăşiăartelor, din lumea 
afacerilor.ă Altă grupă îlă formauă legionariiă fugiYiă dină Germaniaă dup<ă
strivireaă «rebeliunii»ă dină ianuarieă 1ř41.ă Nuă potă evaluaă decâtă cuă
aproximaYieă num<rulă lorĽă aşă ziceă vreoă Ň000ă cuă totul.ă Pasiuneaă loră
politic<Ľă înă ciudaă zâzaniiloră careă seă iscaser<ă înă sânulă mişc<riiă […]ă
f<ceaădinăeiăunăgrupădeărefugiaYiămaiăaparteĽămaiăretraşiĽămaiămultădină
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voiaălorădecâtădintr-oăatitudineădeărespingereădinăparteaăcelorlalYi.ă[…]ă
AătreiaăcategorieădeărefugiaYiăeraăformat<ădinăceiăcareăfugeauădinăYar<ă
de (!) la sfârşitulă r<zboiuluiĽă deă laă ocupaYiaă ruseasc<ă şiă progresivaă
sovietizareăaăY<rii.ăValulăeraăcontinuuĽăîns<ăcantitativălimitat”ă(DjuvaraĽă
2002: 31-32).  

Dină acestă primă valĽă ală aniloră ’40Ľă facă parteă numeă sonoreĽă caă
Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Vintil<ă HoriaĽă Aronă
CotruşĽă Constantină Virgilă GheorghiuĽă Pamfilă ŞeicaruĽă Horiaă StamatuĽă
Georgeă Usc<tescuĽă Ştefană BaciuĽă Alexandruă şiă Georgeă Cior<nescuĽă
Virgilă IeruncaăşiăMonicaăLovinescu.ăEiă suntăurmaYiă înăaniiă ’60-’70ădeă
DumitruăXepeneagĽăPaulăGomaĽăPetruăPopescuĽăMateiăC<linescuĽăVirgilă
NemoianuĽăI.ăNegoiYescuĽăVirgilăT<naseĽăI.ăP.ăCulianuĽăS.ăDamianĽăGeluă
IonescuĽă Gabrielaă MelinescuĽă Sandaă GolopenYiaĽă iară înă aniiă ’Ř0ă deă
Normană ManeaĽă Ionă CaraionĽă Dorină TudoranĽă Mateiă VişniecĽă Bujoră
Nedelcovici, Nicolae Balot<ĽăMirceaăIorgulescuăşiămulYiăalYii.ă 

EsteădeădomeniulăevidenYeiăc<Ľăînăaceiăaniătulburiădeădup<ă1ř44Ľă
fiindă dejaă oă figur<ă deă notorietateĽă Mirceaă Eliadeă aă fostă „centrul”ă
spiritualĽăliderulăinformalăalăexilaYilorĽăoăemblem<ăaăeliteiăintelectualeă
româneştiădinăafaraăgraniYelorăY<rii.ăÎnăcorespondenYaăşiăpublicisticaăluiă
esteădetectabilăacelaşiăaspect:ăscrisorileăsauămulteăarticoleădinăperioadaă
respectiv<ă reflect<ă oă febrilitateă aă „organiz<rii”Ľă aă necesit<Yiiă actuluiă
constructivăcuăfinalitateăcolectiv<ĽăraportareaălaăîntregĽăspreădeosebireă
deă rândurileă scriseă înă aniiă ’60-’70-’Ř0Ľă cândă demersulă individualĽă cuă
finalitate profesional-ştiinYific<Ľă esteămaiămultă decâtă evident.ă Înănouaă
paradigm<ĽăEliadeădevineăunăpolăalăacYiunii:ăîiăsuntăprezentateăproiecteĽă
i se cereă p<rereaĽă esteă invitată s<ă seă impliceă înă oriceă nou<ă iniYiativ<ă aă
exilaYilor.ăÎntr-oăscrisoareăc<treăMirceaăEliadeĽădatat<ă„BuenosăAiresĽă7ă
iulieă 1ř4Ř”Ľă scriitorulă Vintil<ă Horiaă îşiă ofer<ă serviciileă culturaleĽă
realizândăoăsintez<ăaăsituaYieiă„româneşti”ădin acea parte de lume, dar 
şiă aă situaYieiă personale.ă Seă reg<sescă aiciă aceleaşiă ideiă peă careă leă
sesizeaz<ă şiă Evaă Behringă înă leg<tur<ă cuă „presiuneaă reorient<rii”:ă
„Exilulă şiă condamnareaă m-auă f<cută s<ă ajungă laă alteă concluzii.ă
Niciodat<ăînăviaYaămeaăn-am lucrat cuăatâtăfolosăpentruămineăşiăpentruă
Yar<Ľă caă înă acestă blagoslovită exilă careăm-aă pusă înă contactă cuă oă lumeă
nou<ă şiăm-aă înv<Yată s<ă privescă realitateaă româneasc<ă printr-oă prism<ă
nou<.ă Amă suferită enormĽă uneoriă şiă deă foameĽă alteoriă şiă deă spaim<Ľă
spectre familiareă omuluiămodern.ăDină toateă asteaă amă ieşită caă dintr-o 
baieădeăaburiă spiritualiĽă ref<cută şiăoptimist.ăAşteptăcuăoăner<bdareăpeă
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careăoăînYelegeYiĽăs<ăm<ăîntorcăînăYar<ăşiăs<ăpunăum<rulălaărefacereaăei.”ă
(„Dosarul…, 2003: 9) 

Luândă înă considerareă criteriulă politic, propunerea de 
cronologizareăaăexiluluiă literarăromânescăf<cut<ădeăcriticulă IonăSimuYă
pareăunaă foarteă rezonabil<:ă „Criteriulădeăperiodizareă aăexiluluiă literară
românescănuăpoateăfiĽăînămodăobiectivĽădecâtăunulăpoliticĽăînăfuncYieădeă
epociĽă deă interdicYiiă şiĽă bineînYelesĽă deă sinuozit<Yileă dictaturiiă
comuniste.ă F<r<ă s<ă amă impresiaă c<ă amăprodusă oă revoluYieă înă aceast<ă
periodizareĽă aşă propuneă unaă maiă exact<Ľă maiă pliat<ă peă realit<Yileă şiă
etapeleăpoliticiiăcomunisteĽădeăfaptăoănuanYareăaăceleiădintâi:ă1.ăexilul 
dină1ř41ăpân<ălaăsfârşitulăanuluiă1ř47ĽăcândăgraniYeleăseăînchidăseveră
şiăermetic;ăŇ.ăblocajulăaproapeătotalăalăexiluluiăînăperioadaă1ř4Ř-1964, 
cuă singurulă evenimentă notabilă (înă domeniulă literar)ă ală fugiiă luiă Petruă
Dumitriu;ăň.ăexilulăprogresivăcrescutăîn perioadaăCeauşescuĽădeclanşată
semnificativă dup<ă 1ř71ă şiă intensificată înă aniiă 'Ř0.ă Celeă treiă perioadeă
sauă valuriă aleă exiluluiă [stabiliteă deă LaurenYiuă Uliciă şiă Evaă BehringĽă
n.n.]ă ară fiĽă deă faptĽă numaiă dou<.ă Cumă înă aniiă '50-'60ă nuă seă întâmpl<ă
ceva semnificativĽă altcevaă decâtă închidereaă ermetic<ă aă graniYelorĽă nuă
v<dădeă ceă amă lipiă aiciă deceniulăurm<torĽă aniiă '70Ľănumaiăpentruă aănuă
înregistraă ună gol.ă PerioadaăCeauşescuă trebuieă discutat<ă înă ansambluĽă
punândăînăevidenY<ăaccelerareaănum<ruluiădeăscriitoriăexilaYiădin 1965-
1ř71ă spreă 1řŘřĽă într-ună fenomenă coerentă deă reacYieă laă dictatur<.”ă
(SimuYĽăŇ017:ă4ŇŘ).ă 

Perioadaă Ceauşescuă r<mâneĽă aşadarĽă ună determinantă masivă ală
auto-exil<rilor.ă Criticulă EugenăNegriciă subliniaz<ă rolulă politiculuiă caă
factor coagulant al grupurilor sauă generaYiiloră deă scriitori:ă „tentativaă
luiă Nicolaeă Ceauşescuă deă reîndoctrinareă ideologic<ă prină lansareaă
Tezeloră dină iunieă (1ř71)ă vaă provocaă apropiereaă şiă regrupareaă
scriitoriloră deă bun<-credinY<Ľă deă oriceă opYiuneă stilistic<ă şiă deă oriceă
vârst<ă (inclusiv ceiă debutaYiă dup<ă 1řŘ0)Ľă înă jurulă ideiiă deă salvareă aă
drepturiloră câştigateĽă deă consolidareă aă autonomieiă esteticuluiă şiă deă
prelungire a procesului de modernizare a literaturii, indiferent ce ar fi 
dorită autorit<Yile.ă Deă cealalt<ă parteĽă aserviYiiă regimuluiĽ înă rândulă
c<roraăseădistingăfiguriămaiăvechiăşiăfiguriămaiănoiĽăs-auăstr<duităînăchipă
ruşinosă (c<ciă nimeniă nu-iă maiă obliga)ă s<ă apereă şiă s<ă ilustrezeă
«principiile»ă obscurantisteă aleă minirevoluYieiă culturaleă ceauşiste.”ă
(Negrici, 2008: 131) Acest factor a acYionatĽădeăfaptĽă„înăoglind<”Ľăatâtă
pentruă ceiă dină Yar<Ľă câtă şiă pentruă ceiă careă auă alesă caleaă exilului.ă
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CondiYiileăfiindădiferiteăfaY<ădeăprimulădeceniuăpostbelicĽăşiă„efectele”ă
înărândulăscriitorilorăsuntădiferite.ă„ÎnăgeneralĽăînăaniiăşaizeci-şaptezeciă
nuă seămaiăpoateăvorbiădespreăoă «grupareădină exil».ăNuă seămaiăputeaă
formaă ună consensă generală (!)Ľă caă înă cazulă emigranYiloră iniYialiă aiă
exiluluiămadrilenĽă dinămomentă ceă eraă vorbaă despreă scriitoriă cuă nişteă
convingeriă eticeĽă literareă şiă esteticeăputernică individualizate. Desigur, 
îiălegaăşiăpeăeiăexperienYaăcomun<ădinătimpulădictaturiiĽădarănuăexistaăoă
leg<tur<ă efectiv<ă întreă generaYiiĽă oă ideologieă comun<Ľă careă s<ă leă deaă
identitateă caă grup.ă Eiă nuă doreauă s<ă seă evidenYiezeă niciă printr-un 
comportament special, nici printr-oă concepYieă comun<ă despreă lume.ă
Refuzaser<ătutelaăpoliticiiăculturaleădinăYar<Ľăîşiăexprimaser<ăîntr-un fel 
sau altul – dară înămodădeschisă– opoziYiaă faY<ădeărealitateaăsocialist<Ľă
c<zuser<ăprad<ăînămareăparteăoptimismuluiăgeneralălaăvenireaălaăputere 
aă luiăNicolaeăCeauşescuă înă anulă 1ř65Ľă convingeriiă c<ă vaă aveaă locă oă
democratizareă aă vieYiiă publiceă şiă oă deschidereă înă politicaă cultural<.”ă
(Behring, 2001: 34) 

Înă cazulă acestoră scriitoriă merit<ă aruncat<ă oă privireă 群iă c<treă
metatextualitateaă exiluluiĽă c<treă felulă înă careă fiecareă intelectualĽă dină
oriceă generaYieĽă seă raporteaz<ă laă aceast<ă experienY<ă 群iă laă rela郡iaă cuă
spa郡iulădeăorigine. 

Maiătineriiăconfra郡iăcareăpleac<ădină郡ar<ădou<ădeceniiămaiătârziuă
auă alteă repere.ă Încadrată deă lucr<rileă deă specialitateă înă categoria 
scriitorilorăcuă„adaptareăneproblematic<”ĽăPetruăPopescuă(n.ă1ř44)ănuă
agreeaz<ăsintagmaă„scriitorăexilat”Ľăcuăprivireălaăcazulăs<uĽăciăprefer<ăoă
formul<ădeăgenulă„scriitorăromânăcuăoăcarier<ăinternaYional<”.ăÎntrebată
despreă „lecYiile”ă peă careă iă le-aă oferită exilulĽă dată fiindă c<ă dep<şireaă
exiluluiă esteă oă tem<ă recurent<ă înă operaă saĽă Mateiă C<linescuă (1řň4-
Ň00ř)ăr<spunde:ă„M<ăoprescăaiciălaăunaădintreăceleăpeăcareăleăconsideră
importante.ă Lectura.ă Veneamă înă Americaă dintr-oă cultur<ă dual<:ă ceaă
public<ă şiă ceaă «subteran<».ă L<samă înă urm<ă oămareă abilitateă secret<Ľă
f<cut<ă dină înYelegereaă reguliloră nescriseă despreă felulă înă careă potă fiă
înc<lcateă regulileă scriseĽă oficialeĽă stricte;ă f<cut<ă dină coordon<riă şiă
coduriăspontaneăîntreăprieteniĽădinăambiguit<Yiăcuăunăsensăprecis, dintr-
unăfelădeăopoziYieătacit<ăfaY<ădeăregimĽăoăopoziYieăcareădiferenYiaăsubtilă
întreăceeaăceăpoateăfiăspusăşiăceeaăceănuătrebuieăspusăcuăniciăunăchipă– 
subăpenalitateaădispreYuluiăînăinteriorulăgrupuluiăt<uădeăprieteni.ăEraădeă
faptăoăsituaYieăschizofrenic<.ăÎnăexilăm-amăsimYităliberă– darăliberăîntr-o 
societateăaleăc<reiăreguliănescriseănuăleăcunoşteamĽăliberădeăoălibertateă
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abstract<.ă Înă acelaşiă timpĽă aceast<ă libertateă eraă vital<ă pentruă gândireĽă
pentruă ceeaă ceă aşă numiă «respiraYiaă minYii».ă Înt<rită astfel, am putut 
exploraăanumiteăzoneă intelectualeă şiă ideologiceă careĽă înă Yar<Ľănuăerauă
propriu-zis interzise, dar erau inimaginabile. Una dintre marile 
descoperiri subiective pe care le-amă f<cută aă fostă lecturaă sauĽă cuă ună
termen pe care l-amăfolosităînăcartea mea Rereading (1993), carte care 
urmeaz<ăs<ăapar<ăînătraducereăromâneasc<Ľă(re)lecturaĽăcititulăcareăesteă
înă acelaşiă timpă recitireĽă careă poart<ă înă sineă recitireaĽă meditaYiaă
retrospectiv<Ľă sauĽă altfelă spusĽă ună modă particulară ală atenYiei.ă Miă s-a 
p<rută c< înăRomâniaă comunist<ă înă careăm-am format eu – împotrivaă
comunismuluiă dară şiĽă dat<ă fiindă relaYiaă mimetic<ă inevitabil<ă cuă
adversarulămaiăputernicĽăcuălimit<rileăimpuseădeăacestaă– se citea, sau 
celăpuYinăeuăciteamĽăsuperficial:ămultăşiăsuperficialĽăadic<ă«evazionist»Ľă
chiarăşiăînăcazulălecturilorăriguroaseădeăfilosofieĽăv<zuteăşiăcaăprilejuriă
deăieşireădinămarxismulăoficialĽăstrâmtĽăsufocant.”ă(C<linescuĽăŇ00Ň). 

Referitoră laă apartenenYaă (sauă nu)ă laă categoriaă exiluluiĽă Sandaă
GolopenYiaă(n.ă1ř40)ădeclar<:ă„AmăplecatădinăRomâniaăînă1řŘ0ăşiăm-
amăreferitălaăacelămomentădinăviaYaămeaĽăîntotdeaunaĽăcuătermenulămaiă
secă şiă maiă neutruă deă «plecare».ă Nuă deă altaĽă dară «exil»ă îmiă pareă ună
cuvântăcuăanumiteăconotaYiiăgreuădeădominat.ăCândăamăplecatĽăaveamă
sentimentulă c<ă momenteă deă revenireĽă caă celă deă faY<Ľă nuă seă voră maiă
produce:ă plecareaă nuă puteaă fiă atunciă decâtă unaă definitiv<.ă Îmiă aducă
aminteă c<Ľă laă felă caă înămomenteleă înă careă – foarte rar – seă plecaă înă
str<in<tateĽădarămultămaiăintensĽăprieteniiăm-auăînsoYităcuăgândulăc<ănuă
neăvomărevedeaăniciodat<.ăPlecareaădeăatunciăaăavutăaşadarăcaracterulă
uneiădesp<rYiriăpeăviaY<.ăMaiătârziuĽăprină1řŘŇ-1řŘňĽăamăsimYitănevoiaă
s<ă scriuă despreă experienYeleă ruperii.ă Amă publicată atunciă înă ziarulă
LuptaĽă editată laă ParisĽă dară aă c<ruiă ediYieă american<ă eraă scoas<ă deă
ConstantinăEretescuĽămaiămulteăarticoleă înăcareă încercamăs<ădauăglasă
intr<riiăîntr-unăspaYiuădeăexistenY<ănou<Ľăschimb<riiăvalorilorădinăjurăşiă
nevoiiă deă adaptare.ă Amă reunită studiileă într-un volum intitulat Mitul 
pagubei, publicat la o editur<ă peă careă oă înfiinYasemă laă Providenceă – 
Hiatus.ăUlteriorĽăcândăclimatulă interioră s-aăschimbată şiă amăamplificată
volumulăînăvedereaăpublic<riiăsaleăînăRomâniaĽăamăal<turatăexperienYeiă
plec<riiĽă aă desfaceriiĽă şiă experienYaă revenirii.ăAmănumit-oĽă înă aceast<ă
nou<ă form<Ľă Cartea plec<riiĽă şiă eaă ap<rutaă laă edituraă Univers.”ă
(GolopenYiaĽă Ň001)ă Înă ceeaă ceă priveşteă paradigmaă exiluluiĽă Virgilă
Nemoianuă (n.ă 1ř40)Ľă oă prezenY<ă constant<ă laă Radioă Europaă Liber<Ľă
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afirm<:ă „Credă c<ă înă cazulă meuă seă poateă vorbiă deă oă expatriere mai 
curândă decâtă deă ună exilĽă iară cuvântulă «profesional»ă oă descrieă maiă
corectădecâtăcelă«cultural»”.ă 

Numitorul comun al acestor figuri remarcabile de intelectuali 
româniĽă privitoră laă problematicaă exiluluiĽă esteă demersulă individualĽă
ştiinYificĽăprofesional.ăEiănuăseăconsider<ănişteăexilaYi. Contactul lor cu 
realit<YileăromâneştiĽăimplicareaălorăînăatragereaăatenYieiăinternaYionaleă
asupraă acestoraĽă auă reprezentată oă realitate.ă Dară dincoloă deă aceast<ă
realitateĽă r<mână cuvinteleă aceluiaşiă Virgilă Nemoianu:ă „Înă pofida 
vorbeloră frumoaseă auziteă deă laă ceiă aflaYiă laă putereĽă înă realitateă
instituYiileăconcreteăm<ăprivescă(peămineăcaăşiăpeămajoritateaăcelorlalYiă
dină aceeaşiă categorie)ă caă peă nişteă str<ini:ă AcademiaĽă Uniuneaă
Scriitorilor, Universitatea, G.D.S.-ulĽă SpaYiul Locativ, Tribunalele, 
Autorit<YileădeăpaşapoarteĽăm<ărogĽălistaăpoateăcontinua.ăCineăeăoădat<ă
plecatĽăeăbunăplecat”ă(NemoianuĽăŇ001). 

Înă spaYiulă francezĽă Dumitruă Xepeneagă (n.ă 1řň7)ă afirm<:ă
„Parafrazându-lă peă HerderĽă îmiă pl<ceaă s<ă spun:ă «Patriaă meaă nuă eă oă
Yar<Ľă patriaămeaăeă limbaă român<».ăCâtvaă timpădeciă exilulămeuăaă fostă
totalĽădeăvremeăceăieşisemăşiădinălimb<ĽănuănumaiădinăYar<.ă IarăacumĽă
întorcându-m<ă înă limb<Ľă revenindă dină cândă înă cândă şiă înă Yar<Ľă deă ceă
oareă nuă m<ă simtă întorsă cuă totulă înă patrie?”ă (Xepeneag, 2000: 130) 
Contrarăp<reriiăaltorăexilaYiĽăD.ăXepeneagăesteădeăp<rereăc<ăadev<rataă
literatur<ăs-aăscrisăînăYar<ăşiănuăînăexil:ă„Literaturaăromân<Ľăaşaăcumăeă
şiă firescĽă s-aă f<cută şiă seă faceă acoloă undeă seă vorbeşteă înă modă curentă
limbaă român<Ľă adic<ă înă România.ă Cuă rareă excepYiiĽă majoritateaă
scriitoriloră dină diaspor<ă intereseaz<ă maiă degrab<ă istoriaă propriu-zis<ă
decâtă istoriaăliteraturii.ăAportulă lorăeă înăprimulărândătematicĽăpolitic.”ă
(Manolescu, 2003: 684) Sanda Stolojan (1919-Ň005)Ľăaăp<r<sităYaraăînă
1961, amintindu-şiăc<ă„NoiăamăplecatăsiliYiădeăevenimente.ăSoYulămeuă
fuseseăcondamnatălaăoptăaniădeăînchisoareĽăcaăhuliganĽăînă1ř5ŘĽăşiăamă
avutănoroculădeă aăputeaă fiă r<scump<raYiĽă şiă cuvântulă «cump<rat»ă esteă
celă careă seă potriveşteă înă sensulă propriuĽă deă c<treă familiaă noastr<ă
francez<Ľăpentruăc<ăsoYulămeuăaveaăaiciărudeĽăînăFranYa.ă[…]ăAmăplecată
dintr-oăRomânieăcareă înămodăevidentănuăaveaănevoieădeănoi.ăNiciădeă
oameniăcaănoiĽăniciădeăculturaănoastr<ĽăniciădeăfelulănostruădeăaăfiĽăniciă
deăconcepYiaănoastr<ădespreăo societateăliber<.ăEramăindezirabiliăşiăcaă
atare, am plecat. Deci, din capul locului ne-amă simYită nuă emigranYiĽă
pentruă c<ă emigranYiiă pleac<ă deă bun<ă voieĽă ne-amă simYită exilaYi.”ă
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(ManolescuĽăŇ00ň:ă6ňř)ă Înă1ř6ŇĽă iă seă aprob<ăcerereaădeă renunYareă laă
cet<Yeniaăromân<.ă 

ŞiăEmilăHurezeanuă(n.ă1ř55)ăseăînscrieăînăaceeaşiăzon<ăcultural<.ă
BursierăHerderă laăVienaă înă1řŘŇĽăseăstabileşteă înă1řŘňă înăRFGĽăundeă
solicit<ă azilă politic.ă Voceă familiar<ă laă microfonulă Europeiă Libereă
(interviuriă înă volumulă Cutia neagr<, 1997), Hurezeanuă publicaă înă
1řŘňĽăînărevistaă„Limite”Ľăoă„scrisoareădeschis<”ăc<treăVirgilăIeruncaĽă
înă careă realizaă ună portretă ală Românieiă dină acelă moment:ă „Cuă foarteă
puYineă excepYiiĽă tineriiă înă blue-ginşiĽă «ciniciă şiă cosmopoliYi»Ľă aflaYiă laă
primeleălorăc<rYiĽăatacaYiădinăfotoliileăideologiceădelaăCasaăScânteiiădeă
pe vremea lui Stalin, de admiratorii lui Eugen Barbu, fac navete 
obositoareĽănuăg<sescălemneăpentruăfocăşiăconserveĽăn’auămaiăv<zutăună
filmă sauă ună ziară caă lumeaă dină copil<rieĽă adic<ă dinainteă deă 1ř71.ă
AceastaăeărealitateaăpentruămajoritateaătinerilorăromâniădeăaziĽăaflaYiălaă
oraă integr<riiă socialeă înăcelămaiăcriticămomentădină istoriaă socialist<ăaă
Y<rii.ă Dac<ă p<rinYiiă auă suferitĽă într’ună felă sauă altulĽă laă CanalĽă laă
Bumbeşti-LivezeniĽă p<strându-şiă speranYeleĽă noi cei tineri, nu mai 
suferimă fizicĽă dară niciă speranYeă nuămaiă avem.[…]ă Iat<ă câtevaă dintreă
motiveleĽă delocă personaleĽă careă potă s<ă determineă ună scriitoră tân<ră s<ă
renunYeă deă aă maiă deveniă ună scriitoră b<trânĽă într’ună sistemă astfelă
rânduitĽăcuătoateăriscurileăşi dezagrementele, de data asta personale, pe 
careăopYiuneaăsaăleăimplic<.”ă(ManolescuĽăŇ00ň:ăňŘŘ) 

CONCLUZII 

DinăexperienYaătr<it<ăpeăcândălucraălaăOrganizaYiaăInternaYional<ă
aă RefugiaYilorĽă istoriculă Neaguă Djuvara.ă faceă „oă observaYieă
preliminar<:ădintreătoateăY<rileădină«lag<rulăsocialist»ĽăRomâniaăeraăceaă
careĽăproporYionalăcuăpopulaYiaăeiĽănum<raăceiămaiăpuYiniărefugiaYiă– de 
departeă ceiămaiăpuYini.ă […]ăEăunăaspectă deă careă trebuieă Yinută seama.ă
V<dă îndeosebiă dou<ă cauze:ă maiă întâiĽă câtă putemă priviă înă trecutul 
nostruĽă românulă n-aă avută tendinYaă deă aă seă expatriaĽă oricareă ară fiă fostă
condiYiileăînăYaraălui.ăOăilustrareăcuăvaloareăstatistic<ăne-o aduc cifrele 
imigr<riiă înă StateleăUniteă pân<ă laă ală doileaă r<zboiămondial:ă cuă circaă
1Ň0ă 000ă deă româno-americaniĽă neă înscriamă proporYională laă coadaă
tuturoră naYiuniloră dină Europa;ă şiă maiă trebuieă ad<ugată c<ă aproapeă
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totalitateaă acestoră româno-americaniăproveneaădină Yinuturileă cuprinseă
înă împ<r<Yiaă austro-ungar<Ľă nuă dinăVechiulă Regat.ă Înă ală doileaă rândĽă
cândăCortinaădeăFierăaăt<iatăEuropaăînădou<ĽăRomâniaăn-a mai avut nici 
oăgraniY<ă comun<ă cuă vreoă Yar<ă liber<Ľă deă undeă şiă num<rulă extremădeă
redusăalăcelorăcareăauămaiăpututăfugiădinăYar<ădup<ă1ř4ŘĽăcândăm<suriă
deăstraşnic<ăpaz<ălaăfrontiereăşiădeădelaYiuneăgeneralizat<ăînăinteriorăau 
f<cută caă evaziuneaă s<ă fieă aproapeă imposibil<.”ă (DjuvaraĽă Ň00Ň:ă Ňř)ă
TotuşiĽăcaăsubstanY<Ľăbeneficiileăculturaleăpeăcareăaceştiăintelectualiăle-
auă generată nuă potă fiă trecuteă cuă vederea.ă Dimpotriv<Ľă eleă reprezint<ă
chiarăună„produsăculturalădeăexport”Ľăunăpaşaport diplomatic de care se 
poateĽă oricândĽă uzaĽă fiindc<ă neă afl<mă înă faYaă unuiă „portofoliu”ă deă
succeseăpeăcareăculturaăromân<ăîşiădoreşteăs<ăleărevendice.ă 

Scriitoriiăexiluluiăromânescăseăconstituieăîntr-o categorie aparte, 
cuă referireă laă problemaă identit<Yiiă culturale:ă percepereaă unuiăCel<laltă
culturalĽălingvisticĽăsocialăchiarĽăpoateăfiăuneoriăviolent<ăsauăinhibant<.ă
ReacYiileă individualeă faY<ă deă noileă paradigmeă existenYialeă suntă dintreă
celeămaiădiverseĽămergândădeălaărespingereăpân<ălaăadaptareaăceaămaiă
„nedemn<”Ľăcareăfrizeaz<ăfacilulăsauăcompromisul.ăFenomenulăexiluluiă
afecteaz<ă scriitorulă înă chiară „miezul”ă identit<Yiiă sale:ă procesulă deă
creaYie.ăSineleăculturalăesteăpusăînăfaYaăunorăprovoc<ri:ăinsinuareaăîntr-
un idiom nou, acomodarea cu un volum considerabil de variabile 
culturale – peăcareăceiădină郡ara-gazd<ăleănumescă„tradi郡ie”Ľăunănouătipă
deă lectoră şiĽă caă oă ap<sareĽă asigurareaă existenYeiă materiale.ă Laă dou<ă
niveluriăseăproduceămetamorfozaă(individualĽădarăşiăcolectiv)Ľăambeleă
reg<sindu-seăînădiscursulăidentitar.ăChiarădac<ăintelectualiiăromâniĽădină
oriceă timpĽă men郡iona郡iă maiă susĽă nuă facă uză explicită deă acestă tipă deă
discursĽă uneleă „paranteze”ă aleăopereiă sauăparcursuluiă lorăpotă fiă astfelă
interpretate.ă Peă lâng<ă eforturileă deă conservareă aă persoaneiĽă scriitorul 
exilată resimteă şiă nevoiaă unuiă discursă deă conservareă aă identit<Yiiă
(naYionale/individuale).ă Seă produceă chiară amesteculă deă discursă
identitară cuă celă politic.ă Canonulă estetică poateă suferiĽă aşadarĽă
modific<ri.ă Fieă c<ă esteă vorbaă deă ună demersă colectivă sauă unulă
individualĽădiscursulădinăexilăfaceăapelălaătotăceeaăceăînseamn<ătradi郡ieă
şiĽă implicitĽă laă istorieĽă solicitândă toateă tipurileă deă memorieă (istoric<Ľă
social<Ľăautobiografic<Ľăsimbolic<Ľăidentitar<ăetc.). 

Faptă esteă c<Ľă utilizândă oă gril<ă grefat<ă peă parametriiă mai sus 
aminti郡iĽă oă istorieă aă culturiiă româneă dină afaraă grani郡eloră înc<ă î群iă
a群teapt<Ľăînc<Ľăautorii.ă 
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Dépassement des frontières du temps  

et des disciplines dans l’œuvre critique 

d’Anton Vantuch 

JŘNŘ TRUHLÁ]OVÁ 

(Bratislava) 

CROSSING THE BOUNDARIES OF TIME AND DISCIPLINES 
IN THE LITERARY AND HISTORICAL WORKS OF ANTON 

VANTUCH 
The aim of this paper is to reveal the interdisciplinary character of 
literary and historical works by Anton Vantuch (1921–2001),  
a Romance studies scholar, literary and cultural historian, and 
translator, whose studies on French literature and thinking has not 
been the object of a comprehensive reflection until recently. In his 
various works, the name of Enlightenment thinker Charles-Louis 
Montesquieu has a special place. His life and work formed a life-long 
interest for Vantuch in a number of studies and a monograph. Vantuch 
devotedăspecialăattentionătoăMontesquieu’sătravelsăandătheăgenesisăofă
his fundamental work De l´Esprit des lois. This article deals with 
Vantuch’să researchă onă Montesquieu’să travels in Upper Hungary 
(today’săSlovakia)ăthatăhelpedăinădiscoveringăaănumberăofănewăissuesă
ină ană internatională context.ă Theă exampleă ofă Vantuch’să in-depth 
analysis and work with sources in archives, combining philological, 
philosophical, and historical knowledge, clearly shows the methods of 
his work, which by crossing the boundaries of disciplines, epochs, and 
geographical spaces, represents the foundations of Romance studies in 
Slovakia.   
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littéraireĽăphilosophieĽănouvellesădécouvertesĽăMontesquieuĽăLumièresĽă
Europe centrale 

 
 
 
L’uneă desă personnalitésă fondatricesă quiă ontă forméă laă

romanistiqueă slovaqueă d’après-guerre est sans aucun doute Anton 
Vantuch (1921-2001), chercheur polyvalent, historien, critique 
littéraireĽă philosopheĽă traducteurĽă pédagogue.ă Ceă romanisteă pară
excellenceăaăécrităunăgrandănombreăd’ouvragesă importantsăsurădiversă
aspectsădeălaăcultureăfrançaiseăenăTchécoslovaquieăetăparăsaăréflexionă
dépassaitănonăseulementălesăfrontièresădesădiciplinesĽămaisăaussiăcellesă
deălaăgéographieăetăduătemps. 

Jusqu’àă l’époqueă trèsă récenteă sonăœuvreă n’étaită reflétéeă pară laă
critiqueă slovaqueă queă deămanièreă trèsă partielleĽă comportantă quelquesă
comptes-rendusăetăarticlesăisolés1.ăCeăn’estăqu’enămarsăŇ01řăqu’àăparuă
leăpremierăouvrageăsynthétiqueăessayantăd’explorerăsystématiquementă
lesă différentsă domainesă deă l’activitéă culturelleă d’Antonă Vantuch2. 
Dansă ceă livreĽă éditéă pară l’auteură deă cetă articleĽă quatreă spécialistesă
analysentă lesă domainesă respectifsă deă saă recherche:ă Katarínaă
                                                           
1  FELIX, Jozef (1971). Anton Vantuch 50- ročný.ă In: Nové SlovoĽă n° 2 13, 15; 
NOVÁKĽăOtokară(1ř7Ř/1ř7ř).ăUnămontesquieuisteătraducteurădeăMontaigne.ăIn:ă
Sborník prací Filozofické fakulty BrnEnské Univerzity, 1978/1979, 137-141; 
NAVRÁTILĽă Igoră (1ř7Ř).ă Nášă hos[ă AntonăVantuchĽă Rozhovor.ă In:ăRevue sve-
tovej literatúryĽă14Ľăn° 1, 174-176;ăFRIMMOVÁĽăEvaă(Ň001).Významnéăživotnéă
jubileum historika Antona Vantucha. In: Historický zborník. Martin, Matica slo-
venskáĽăn° 2, 231-Ňňň;ăTRUHLÁTOVÁĽăJanaă(2017): Dejiny katedry romanisti-
kyă aă výučbaă francúzskehoă jazykaă aă literatúry:ă zakladateliaă aă ichă osudy.ă In:ă
SLOBODNÍKĽăMartinĽăGLOSSOVÁĽăMartaă (eds):ă95 rokov Filozofickej fakulty 
UK.ăBratislavaĽăUniverzitaăKomenskéhoĽăă444-467. 

2  JanaăTruhláUováă(ed.)ă(Ň019): Anton Vantuch (1921 – 2001) – romanista, literár-
ny vedec, kultúrny historik a prekladateI. BratislavaĽăVydavateIstvoăUniverzityă
Komenského.ă Auteurs:ă Katarínaă BednárováĽă Evaă FrimmováĽă Danielă ŠkovieraĽă 
JanaăTruhláUová. 
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BednárováĽăcritiqueălittéraireăetătraductologueĽăanalyseăsesătraductionsă
des textes littérairesă etă philosophiquesă enă seă concentrantă surtoută sură
cellesădeăMontaigneă etă deăBergsonĽăhistorienneăEvaăFrimmováăporteă
attentionă sură sesă travauxă sură l’histoireă etă l’histoireă culturelleĽă
notamment les recherches sur la Renaissance slovaque, Daniel 
ŠkovieraĽăphilologueăclassiqueătraiteăsesătravauxăconcernantăl’antiquitéă
grecqueăetălatineăainsiăqueălesăécritsălatinsădeălaăRenaissanceăetăl’auteură
deă cetă articleă aă entreprisă d’analyseră l’ensembleă desă ouvragesă deă
Vantuchăsurăl’histoireălittéraireăenămettantă l’accentăparticulierăsurăsesă
analysesădeăl’œuvreădeăMontesquieu. 

DansăleăprésentăarticleănousădonneronsĽădansăunăpremierătempsĽă
uneă rapideă approcheă deă cesă différentsă domainesă deă l’œuvreă d’Antonă
VantuchĽăpourănousăconsacrerĽădansăunădeuxièmeătempsĽăsurtoutăà ce 
queă nousă considéronsă commeă l’ună desă meilleursă exemplesă deă laă
méthodeă deă travailă d’Antonă Vantuchă etă deă sonă dépassementă desă
disciplines:ă àă savoiră saă rechercheă sură l’oeuvreă deă MontesquieuĽă
notammentăsaăréconstructionădesărécitsăduăvoyageĽăaujourd’huiăperdus, 
queăleăgrandăpenseurădesăLumièresăavaitărédigésălorsădeăsonăséjourăenă
Europe centrale. Dans ce travail de toute sa vie – forméăparăplusieursă
articles et une monographie – Anton Vantuch joint en effet les 
recherchesă enă matièreă d’histoireĽă deă philosophieĽă deă littératureă etă
mêmeă deă géographieă historiqueă enă apportantă desă nouvellesă
découvertesăsurăl’échelleăinternationale.ă 

1. ANTON VANTUCH – ŒUVREăENTREă
LITTÉRATURE,ăHISTOIRE CULTURELLE  
ET PHILOSOPHIE 

Pourădireăauămoinsăquelquesămotsăsurălaăpersonnalitéăetăl’œuvreă
d’Antonă Vantuchă (1řŇ1-Ň001)Ľă rappelonsă qu’ilă étaită d’origineă
moravienne et il a doncă partagéă sonă intérêtă professionnelă entreă lesă
deuxă paysă deă laăTchécoslovaquie.ă Ilă étaită filologueă etă philosopheă deă
formation:ă ilă aă étudiéă leă françaisă etă laă philosophie, mais connaissait 
d’autresălanguesĽăl’allemandĽăl’italienĽăleăhongroisĽăsansăparlerăduălatină
etă duă grecĽă faisantă partieă intégranteă duă programmeă d’étudesă desă
languesă romanesă deă l’époque.ă Dèsă leă débută deă saă carrièreĽă ilă
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s’intéressaităàăl’histoireăetăàăl’histoireăculturelle.ăllăaăenseignéăpendantă
uneă dizaineă d’annéesă (1Ř4ř-1ř5ř)ă laă littératureă etă laă civilisationă auă
départementă d’Étudesă romanesă deă laă Facultéă desă Lettresă deă
l’Universitéă ComeniusĽă maisă aă euă aprèsă ună sortă difficileă poură desă
raisonsă idéologiques etă politiques.ă Ilă étaită licencié deă sonă posteă àă
l’UniversitéĽă étaită obligéă deă travailleră commeă ouvrieră pendantă deuxă
annéesă (documentaristeă dansă l’Institută desă soudeurs – Zváračskýă
ústavĽă1ř5ř-1ř61)Ľăpoură recevoiră finalementăunăposteădeăchercheură àă
l’Institută d’Histoireă deă l’Académieă slovaqueă desă Sciencesă oùă ilă aă
travailléă commeă historienă pendantă leă resteă deă saă vieă toută enă
poursuivantă sesă recherchesă littérairesĽă sonă travailă deă traducteură etă
partiellementăaussiăsonăenseignementăàăl’Université. 

Malgréă lesă conditionsă difficilesă deă saă vieă professionnelle et 
personnelleĽă ilă aă laisséă uneăœuvreă énormeă etă admirableă quă l’onă peută
diviserăenăquatreăpartiesăconstituantesăd’égaleăimportance.ăÀăsavoir: 

1. Ouvragesăsurăl’histoireădeălaălittérature.3 Articles, postfaces 
etăquelquesămonographiesăsurălaălittérature et la philosophie 
françaises4Ľă enă particulieră sură sesă époquesă favoritesă deă laă
Renaissanceă etă desă Lumièresă (avantă toută sură MontaigneĽă
RousseauĽăVoltaire)Ľămaisăaussiăsurălesăécrivainsădesăsièclesă
XIXe et XXe, surtout Balzac, Stendhal, Zola, Maupassant, 
Musset, Huysmans, et des philosophes Bergson et Sartre 
maisă laăplaceăprivilégiéeă yă appartientĽă commeănousă avonsă
déjàămentionnéĽăàăMontesquieu. 

                                                           
3 PourăplusădeădétailsĽăvoirăleăchapitreădeăJanaăTruhláUová:ăAntonăVantuchă– literár-
nyă historikă aă romanistaă naă rozhraníă disciplín.ă In:ă JanaăTruhláUováă (ed.).ă (Ň01ř)Ľă
op. cit. 13-88. 

4  ÀăpartădeănombreuxăarticlesădansălesărevuesăspécialiséesĽălesăactesăduăcolloqueăetă
des postfaces dans les livres traduits, A. Vantuchăestă l’auteurădesămonographiesă
suivantes: Poeta Saxo a starofrancúzske epické spevy (1959), Homér a homérsky 
svet (1960), Ch.- L. Montesquieu, zápas o dielo (1977), Molière. 30 rokov na 
javisku (1987) et co-auteurădeăl’ouvrageăsynthétiqueăDejiny francúzskej literatúry 
(1řř5)Ľă avecă Š.ă PovchaničĽă K.ă Kenížová-Bednárováă etă S.ă Šimková.ă Laă biblio-
graphieă complèteă desă ouvragesă publiésă deă A.ă VantuchĽă préparéeă pară Veronikaă
ČejkováĽăseătrouveăin:ăJanaăTruhláUováă(ed.)ă(Ň01ř)Ľăop. cit., 317-350. 
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2. Ouvrages historiques5, surtout des recherches sur la Rena-
issanceă etă l’Humanismeă slovaques6 préparéesă poură
l’Institută d’histoireă de l’Académieă slovaqueă desă Sciences.ă
De ceux-ciă seă révèlentă commeă lesă plusă importantsă laămo-
nographieă sură l’humanisteă slovaqueă Jánă Sambucus7 et de 
nombreux articles dans les revues historiques, entre autre 
sură l’histoireă deă l’Universitéă deăTrnavaĽă fondéeă auăXVIIeă
siècle8. 

3.  Ouvragesăconsacrésăàălaălittératureăetălaăcultureăgrecqueăetă
latineăantiquesĽămaisăaussiăàă laăcultureă latineămédiévaleăetă
celle de la Renaissance.9  

4. 4.Traductionsăd’uneătrentaineăd’ouvragesălittérairesăetăphi-
losophiques du XVIeăauăXXeăsiècleĽ10 tels Discours de la 
méthode (RozpravaăoămetódeĽă1ř54) deăRenéăDescartes et 
sesăchefsăd’œuvreă– le choix des Essais de Michel de Mon-
taigne (Eseje, 1975) et Essais philosophiques (Filozofickéă
eseje, 1970) de Henri Bergson; mais aussi des ouvrages de 
l’époqueădesăLumièresăcommeăLes Confessions (Vyznania, 
1964) de Jean-Jacques Rousseau; Lettres Persanes (Perz-
skéălistyĽă1ř6Ř)ădeăMontesquieu; La Princesse de Babylone 
deă Voltaireă (Babylonskáă princeznáĽă 1ř7Ň)ă ouă Dialogues 
philosophiques de Denis Diderot (1984). Il est aussi traduc-
teur de Saint-Beuve ou de Sartre. Parmi ses traductions lit-

                                                           
5  Poură plusă deă détailsă voiră leă chapitreă deă Evaă Frimmová:ă AntonăVantuchă aă jehoă
pôsobenieăvăHistorickomăústaveăSAV.ăIn:ăJanaăTruhláUováă(ed.)ă(Ň01ř):ăop. cit., 
89-138. 

6  A. Vantuch est entre autres l’éditeură etă co-auteur de l’ouvrage synthétiqueă
VANTUCH, Anton – HOLOTÍKĽăHudovítĽăed.ă(1ř67):ăHumanizmus a renesancia 
na Slovensku, Bratislava, Veda. 

7  VANTUCH, Anton (1975): Ján Sambucus. Život a dielo renesančného učenca, 
Bratislava, Veda. 

8  VANTUCHĽă Antonă (1ř71):ă Confessioă Tyrnaviensis?ă Kă dejinámă reformácieă naă
Slovenskuăvă16.ăstoročí. In: Historický časopis, 1řĽăn° 2, 223-236; VANTUCH, 
Antonă (1ř7ň):ă Trnavaă akoă univerzitnéă mesto. In: Historický časopisĽă Ň1Ľă n° 4, 
497-529 et beaucoup d’autres. 

9  Poură plusă deă détailsă voiră leă chapitreă deă Danielă Škoviera:ă Anton Vantuch  
aăMiloslavăOkál.ăIn:ăJanaăTruhláUováă(ed.)ă(Ň01ř):ăop. cit., 233-268. 

10  Poură plusă deă détailsă voiră leă chapitreă deă Katarínaă Bednárová:ă AntonăVantuchă – 
prekladateI.ăIn:ăJanaăTruhláUováă(ed.)ă(Ň01ř):ăop. cit., 139-232. 
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térairesĽă ilă faută mentionneră deuxă livresă deă nouvellesă deă
Maupassant et des romans de Balzac et Stendhal.11 

5. Onăpourraită ajouteră encoreă ună cinquièmeă domaineă deă son 
intérêtĽă liéă avecă tousă lesăprécedentsĽă quiă étaită leă travailă deă
médiateură (parfoisă semi-clandestin) entre les cultures 
tchèqueĽăslovaqueăetăfrançaiseăenăparticipantăàădesăcolloqu-
es scientifiques en France et surtout sa contribution en tant 
qu’histoirenăàă l’établissementădeă laăCommission commune 
franco-tchéco-slovaque des historiens, fondéeăenă1ř6řăpar-
tiellementăaussiăgrâceăàăcesăcontacts.ă 

2. MÉTHODE DE TRAVAIL 

Toută sonă travailă gardaită enă plusă ună esprită libreĽă siă l’onă peută leă
direăainsiĽă tantăqueăcelaă était possibleăàă l’époqueădifficileădesăannéesă
1950 – 1ř70ă duă régimeă socialisteĽă etă cetă esprită etă uneă honnêtetéă
scientifiqueă remarquableă restentă bienă lisiblesă dansă sesă écritsă encoreă
aujourd’huiĽă quandă onă peută lesă compareră avecă deă nombreusesă
nouvelles recherches etă surtoută quandă onă aă l’accèsă illimitéă auxă
sources.ă Sesă textesă étonnentă pară l’exactitudeă desă faitsĽă leă naturelă duă
styleăetă leăpeuădeăpartiăprisăduăpointădeăvueă idéologiqueĽăétantădonnéă
lesăconditionsăcompliquéesădansălesquellesăilsăétaientăconçus.ăOnăpeut 
le constater peut-êtreăparceăqu’ilăs’estăinspiréădeăsesăpenseursăpréférésă
deălaăRenaissanceăetădesăLumièresĽămaisăbeaucoupăplusăprobablementă
parceă qu’ilă s’appuyaită systématiquementă sură lesă sourcesă dansă lesă
archivesĽă sură laă documentationă préciseă etă laă stricteă vérificationă desă
faits.ăCeăprocédéătoutăàăfaităindispensableădesăméthodesămodernesădeă
laă rechercheă étaită pourtantă ună phénomèneă plutôtă rareă à sonă époqueă
chezănosăchercheursăenălittératureăetămêmeăceuxăenăhistoire.ă 

Anton Vantuch a donc beaucoup contribuéăàălaăconnaissanceădeă
diversă époquesă etă deă nombreusesă personnalitésă deă laă penséeă etă deă laă
                                                           
11  Pourăvoiră laă listeăcomplète des traductions d’AntonăVantuchĽăàăconsulter:ăMáriaă

Kusá- OIgaă Kovačičováă (ed.)ă (Ň01Ř):ă Slovník slovenských prekladateIov 
umeleckej literatúry 2 L-Ž, article Anton Vantuch, Bratislava, Veda, 318-320 et 
Laă bibliographieă complèteă desă ouvragesă publiésă deă A. VantuchĽă préparéeă pară
VeronikaăČejkováĽăin:ăJanaăTruhláUováă(ed.)ă(Ň01ř):ăop. cit., 317-350. 
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littératureă françaisesă pară lesă lecteursă slovaques.ă Onă peută mêmeă direă
qu’ilă aăposéĽă ensembleăavecă l’autreă grandă spécialisteădeă laă littératureă
françaiseĽă sonă collègueă et ami Jozef Felix (1913-1977), des 
fondementsădeă laă romanistiqueăenăSlovaquieĽăc’est-à- direădesăétudesă
deă laă cultureĽă littératureă etă langueă françaises.ă Etă toută celaă enă
comprenantă lesă diversesă époquesă commeă desă grandsă ensemblesă
culturelsă étroitementă liésă etă nonă séparés.ă Ceă n’estă pasă enă vaină queă
JozefăFelixăavaităenăhommageădeăsesă50ăansărésuméăsonătravailăainsi: 

DeăformationăromanisteăetăphilosopheĽăparăsonătravailăégalementă
historienă deă littératureĽă historienă spécialiséă dansă leă XVIIIeă siècleĽă
excellent traducteurăetăsurtoutăhommeădeăhauteăéruditionăhumanisteăetă
du savoir profond.12  

3. LE VOYAGE DE MONTESQUIEU EN SLOVAQUIE 
– EXEMPLE DE SYNERGIE SCIENTIFIQUE ET 
DÉCOUVERTE 

Poură montreră plusă précisémentă saă méthodeă pluridisciplinaireĽă
nous avons choisi ses recherches sur Montesquieu qui montrent de 
manièreă pertinenteă commentă ceă dépassementă desă tempsĽă desă lieuxă etă
desă disciplinesă aidaită àă saisiră laă totalitéĽă laă profondeură deă laă
problématiqueăétudiée.ă 

L’œuvreădeăMontesquieuăintéressaităAntonăVantuchătoutăleălongă
deă sonă travailă deă crititiqueă littéraireă etă d’historienĽă ilă luiă aă consacréă
plusieursăarticlesădéjàăauădébutădeăsaăcarrièreădeăchercheur.ă 

En 1955 a paru son premier article Montesquieu – historik 
a revolucionár (M. – historienă etă révolutionnaire)Ľ dans Historický 
časopis (LaăRevueăhistorique)ĽăencoreădeăcaractèreăplutôtăgénéralĽ écrită
poură leă bicentenaireă deă laă mortă deă l’écrivaină (16Řř-1755)13, mais la 

                                                           
12  FELIX, Jozef (1971): Anton Vantuch 50-ročný: Nové SlovoĽă vol.ă 1ňĽă n° 2, 15. 

„ŠkolenímăromanistaăaăfilozofĽăaleăprácouănielenătoĽăajăliterárnyăhistorikĽăhistorik 
špecializovanýănaă1Ř.ăstoročieĽăvynikajúciăprekladateIăaănajmäăčlovekăširokéhoăiă
hlbokéhoă humanistickéhoă vzdelania.“ă S’ilă n’estă pasă indiquéă autrementĽă lesă
citationsăduăslovaqueăversăleăfrançaisăsontătraduitesăparăl’auteureădeăl’article. 

13  VANTUCH, Anton (1955): Montesquieu – historikăaărevolucionár. In: Historický 
časopisĽăňĽăn°ăŇĽă219-232. 
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mêmeă annéeă paraîtă aussiă ună courtă articleă intituléă Montesquieu  
a Slovensko (M. et la Slovaquie)14 oùă Vantuchă retraceă déjàă desă
questionsă liéesă auă voyageă deă Montesquieuă enă Hauteă Hongrieă enă
s’ispirantădesărecherchesăpartiellesăeffectuéesădansălesăannéesă1ř40ăpară
l’écrivaină suisseă etă admirateură desă SlovaquesĽă Williamă Ritteră (1Ř67-
1ř55).ă Enă 1ř5Řă paraîtă l’articleă importantă etă toută àă faită originală
poursuivantă dansă cesă recherchesĽă intituléă Montesquieu na Slovensku 
(Montesquieu en Slovaquie)15, dans lequel Vantuch essaie, en tant que 
tout premier historien culturel slovaque, de reconstruire le voyage de 
Montesquieu en Haute Hongrie – actuelle Slovaquie – et notamment ses 
visitesădesăvillesăminièresăBanskáăŠtiavnicaĽăBanskáăBystricaĽăKremnicaă
etăNováăBaOaă (appeléesăà l’époqueăSchemnitzĽăNeu-Sohl, Kremnitz et 
Königsberg)ăetăhabitéesăsurtoutăparăuneăpopulationăallemande.ă 

Ce voyage, comme nous le savons, a faită partieă duă longă séjoură
deă Montesquieuă dansă lesă paysă deă l’Europeă centraleă (AutricheĽă
Hongrie, Italie du Nord, Allemagne) et dans les Pays-Bas dans les 
annéesă 17ŇŘ-17Ňřă etă deă sonă séjoură deă deuxă ansă (17Ňř-1731) en 
Angleterre. Ce voyage a eu, comme il est bien connu, un important 
impactă sură l’évolutionă deă laă penséeă duă grandă philosopheă etă deă sonă
œuvreăpostérieurĽănotammentăsurălaărédactionădeăsonăouvrageămajeurĽă
l’essaiăpolitico-historique De l’Esprit des lois (1735-1748).  

Les parties du journal que Montesquieu a tenu pendant ce 
voyageăétaientăpubliéesădansăplusieursăéditionsăposthumesăauăcoursăduă
XIXeă siècle:ă Voyage en Autriche, en Italie, en Allemagne, et en 
Hollande en 1894; Notes sur Angleterre en 1818; Mémoires sur les 
mines (1896)16.  

Or, comme nous le savons, le manuscrit du journal qui 
concernaită leă voyageă dansă lesă villesă deă laăHauteăHongrieă étaită perduă
déjàădeălaăvieădeăMontesquieu.ăD’aprèsăleătémoignageădeăsonăfilsăJean-
Baptisteă SecondatĽă publiéă seulementă enă 1Ř7ŘĽă le journal supposait 

                                                           
14  VANTUCH, Anton (1955): Montesquieu a Slovensko. In: Príroda a spoločnos[. 

4Ľăn°ăŇĽă5Ř-60. 
15  VANTUCH, Anton  (1958): Montesquieu na Slovensku. In: Slovenská literatúra, 

5Ľăn°ăňĽăňŇ4-333. 
16  MONTESQUIEU, Ch.-L. (1818): Notes sur Angleterre; MONTESQUIEU, Ch.-

L. (1894): Voyage en Autriche, en Italie, en Allemagne et en Hollande (1894); 
MONTESQUIEU, Ch.-L.(1896): Mémoires sur les mines. 
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s’appeleră Le Voyage en Hongrie etă représenteră plusă deă Ň00ă pagesă
manuscritesăetăécritesăavecăsoin17. 

Leă travailă pionnieră etă minutieuxă d’Antonă Vantuchă dansă cetă
articleă consistaită doncă àă essayeră deă reconstruireĽă àă laă baseă deă laă
correspondance connue de Montesquieu, des fragments dans ses 
Pensées, desă notesĽă mentionsĽă indicesĽă disséminésă dansă sesă autresă
ouvrages, surtout dans De l’Esprit des lois, lesăéchosădeăceăvoyageăetă
enădéduireădesă conséquences.ăCeă travailă étaită d’autantăplusăprécieuxĽă
queălesăchercheursĽăsachantăqueăleăjournalăsoităperduĽăneăluiăontăprêtéă
queăpeuăd’attention. 

Vantuchă écrită àă ceă propos:ă « Déjàă D’Alembertă dansă sonă
panégyriqueă dansă l’Introductionă duă tomeă Vă deă l’Encyclopédie 
mentionne le voyage en Hongrie et constate pour la premièreăfoisăqu’ilă
existaităunăjournalădeăceăvoyage.ăMaisăsonăinformationăestărestéeăsansă
écho. »18 etăajouteăqu’enă1ř04Ľă« abbéăDédieu19 avaităégalementăsaisiă
l’importanceă duă voyageă enă Hongrie ;ă maisă l’explicationă qu’ilă enă aă
donnéĽăbaséeăsurădesăhypothèsesăfragilesĽăn’aătrouvéăaucunăécho. »20 Et 
pour ce qui est les autres recherches:   

Dansă lesă tempsă plusă récentsĽă leă voyageă enă Hongrieă n’aă pasă suscitéă
pratiquementă aucună intérêtă desă chercheurs.ă Dansă laămonographieă deă
Barrière21 deă 1ř46Ľă onă parleă d’“ună détoură enă Hongrie“Ľă etă leă plusă
récentă ouvrageă deă professeură Cottaă deă Turină (deă 1ř5ň)ă règleă touteă

                                                           
17  Mémoires pour servir à  l’éloge de M. de Montesquieu: In: VIAN, Louis: Histoire 

de Montesquieu. Paris, Didier 1878, 100. Voir aussi: VANTUCH, Anton (1963): 
LeăVoyageăenăăSlovaquieădeăMontesquieuăetăl´expérienceăhongroiseădansăL’Esprit 
des Lois.In: Studia historica slovaca, Bratislava, 96.  

18  VANTUCH. Anton (1958): Montesquieu na Slovensku, op. cit., 324: 
„D’AlembertăsaăvoăsvojejăoslavnejărečiăvăúvodeăkăV.ăzv.ăEncyklopédie zmienil aj 
oăcesteădoăUhorskaăaăprvýăpoznamenalĽăžeă jestvujeăstarostlivoăpísanýăcestopisăoă
tejto krajine. Jeho zprávaăvšakăzostalaăbezăohlasu“. 

19  DÉDIEUĽăJosephă(1ř1ň):ăMontesquieu. Paris, Alcan. 
20  VANTUCH, Anton  (1963): Le Voyage en Slovaquie de Montesquieu et 

l’expérience hongroise dans L’Esprit des Lois, op. cit., 96. 
21  BARRIERE, Pierre (1946): Un grand provincial. Charles-Louis de Secondat, 

baron de la Brède et de Montesquieu. Paris, Delmas; COTTA, Sergio (1953): 
Montesquieu e la scienza delle società.Torino, Ramella (pozn. A.V.) 
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l’affaireăcommeăinsignifianteăsurăquelquesălignes.ăOrĽăilăparaîtăqueăceă
n’estăpasăjuste.ăRegardonsălesăfaits.22 

Etăgrâceăà ce travail minutieux, Vantuch a pu montrer, pasăà pas, 
à l’aideădesă sourcesădiversesăetăd’uneămanièreăplausibleăqueă laăvisiteă
deălaăHauteăHongrieăetădesăvillesăminièresăavaităeuĽăenăeffetĽăunăimpactă
décisifă sură l’évolutionă deă penséesă socialesă etă politiques23 de 
MontesquieuăetăsurălaărédactionădeăDe l’Esprit des lois enăreprésentantă
ainsiăuneăétapeăimportanteădansăsaăréflexion. 

L’articleă aă paruă quelquesă annéesă plusă tardĽă enă 1ř6ňĽă aussiă enă
versionăfrançaiseăremaniéeăetăapprofondieĽăenăStudia historica slovaca 
sous le titre Le voyage en Slovaquie de Montesquieu et l’expérience 
hongroise dans l’Esprit des Lois24. Vantuch y abandonne la 
problématiqueă desă minesă etă porteă plusă d’attentionă détailléeă auxă
chapitres de l’Esprit des lois consacréesă à laă Hongrieă ouă liéesă avecă
l’expérienceă deă sonă voyage.ă Dansă laă noteă 5 deă l’article25, Vantuch 
ajouteădesăsourcesăimportantesăsurălaăproblématiqueĽănotammentăcellesă
surălesărecherchesădesăhistoriensăhongroisăBélaăBalkayăetăLajosăRácză
duă débută duă XXeă siècleĽă etă surtoută desă sourcesă toută àă faită récentesĽă
comme la biographie de Montesquieu par Robert Shackelton de 
196126 quiă resteăuneăréférenceăpoură lesămontesquieuistesă jusqu’àănosă
jours.ă C’estă sansă douteă cetă articleă rédigéă enă françaisă quiă aă suscitéă
l’intérêtă favorableăduăpublicăspécialisé:ăcelui-ci le voyait comme une 
découverteĽă commeă élucidationă deă nouvellesă donnéesĽămêmeă siă nousă
n’avonsăpasăàănotreădispositionădesă réactionsăconcrètes.ăNousăsavonsă

                                                           
22  VANTUCH, Anton: Montesquieu na Slovensku, op. cit.ăňŇ5.ă„Neskoršíăbádateliaă

sa temer ani nedotkli cesty do Uhorska. V Barrièrovejămonografiiă z r. 1946 sa 
hovoríă oă „odbočkeă doă Uhier“Ľă najnovšieă dieloă turínskehoă profesoraă Cottuă
odbavujeăcelúăzáležitos[ăakoăbezvýznamnúănaăniekoIkýchăriadkoch.ăZdáăsaăvšakĽă
žeăneprávom.ăVšimnimeăsiăfakty“.ăăăăă 

23  Notammentălesăidéesăsurălaălibertéădeătravailăvsăl’escavage.ăMontesquieuăaăentreă
autresă remarquéă laă différenceă duă travailă « libre » dans les mines de la Haute 
Hongrie par rapport au travail des esclaves dans les mines d’or enă Amériqueă
latine. 

24  VANTUCH, Anton (1963): Le voyage en Slovaquie de Montesquieu et 
l’expérience hongroise dans l’Ésprită desă Lois.ă In:ă Studia historica slovaca I , 
BratislavaĽăHistorickýăústavăSAVĽ 96-110. 

25  Ibidem, 97. 
26  SHACKLETON, Robert (1961): Montesquieu, a critical biography. Oxford.  
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seulementăqueăplusătardĽădansălesăannéesă1řŘ0ăetă1řř0ĽăAntonăVantuchă
étaităconsidéréăcommeămontesquieuisteăinternationalementăreconnuăet 
qu’enă 1řř1Ľă ilă estă devenuă membreă deă laă Sociétéă Montesquieu.ă EtĽă
commeă leă mentionneă Evaă Frimmováă dansă sonă article27 il aurait du 
collaboreră aussiă àă l’éditionă desă Oeuvres complètes de Montesquieu 
sous la direction de Jean Ehrard, notamment par des articles sur sa 
relationăavecăl’Europeăcentrale.ă 

Cesă deuxă articlesĽă rédigésă enă 1ř5Řă etă 1ř6ňĽă devaientă enă plusă
constituerăleănoyauădeălaăthèseăd’habilitationăd’AntonăVantuchĽăquiăneă
s’estăfinalementăpointăréaliséeăàăcauseădesăcontraintesăidéologiquesăetă
politiques subiesă pară l’auteur.ă Ceă n’estă queă beaucoupă plusă tardĽă enă
1ř7ŘĽă queă cesă deuxă textesă ensembleă avecă d’autresă recherchesă sură leă
grandăphilosopheăontăconstituéăsaămonographieăparueăenă1ř7Řăsousăleă
titre Montesquieu – zápas o dielo (1978)28. 

4. ANALYSE DE VANTUCH – PLAUSIBILITÉăETă
CONSISTANCE  

Dans les deux versions de cet article Vantuch montre donc – àă
l’aideădeăsesăprofondesăconnaissancesădeăl’histoireĽădeălaăphilosophieĽă
deă laă littératureă etă enă travaillantă avecă desă sourcesă (correspondanceă
publiéeĽăoriginauxĽăjournaux intimes, mais surtout manuscrits dans les 
archives de Paris, Bordeaux, Budapest29, Bratislava et des villes 
minières)ă– queăc’estăjustementălaădéceptionăparăsonăséjourăenăHongrieă
qui a jouéă ună rôleă décisifă dansă leă changementă desă plansă deă
Montesquieuăainsiăqueădansăsaă réflexion.ăMontesquieuăaă initialementă
entrepris son voyage en Autriche-Hongrie dans la double perspective: 
premièrementĽăilăprétendaitădevenirădiplomateĽăambassadeurădeăFranceă
à Vienneă (ceăquiăneă seă réalisaită pasĽă commeăA.ăVantuchă leămontreă àă
l’aideădeănombreuxăfragmentsădeălaăcorrespondanceăetădesădocumentsă
historiquesă deă l’époque).ă Etă deuxièmementĽă ilă voulaită yă étudieră lesă
                                                           
27  EvaăFrimmováĽăop.ăcit.ăp.ăŘř. 
28  PourăplusădeădétailăsurălesăanalysesădeăMontesqueiuăetăleătravailădeăVantuchĽăvoiră

articleădeăJanaăTruhláUováĽăop.ăcit.ăsous-chapitre Montesquieu, pp. 24-50. 
29  cf.ăNOVÁKĽăOtokar:ăUnămontesquieuisteă– traducteur de Montaigne. In: Brno : 

ZborníkăpracíăFIFUKĽă1ř7ŘĽăs.1ň7-141. 
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« moeursădeălaăvieilleănoblesseădeăl’Europeăcentrale »ăquiăavaităd’aprèsă
sonăidéeăfixeĽăetăd’aprèsălesărumeursărépandues parmi les intellectuels 
éclairésăenăFranceĽălaăréputationădeăvivreăencoreădeămanièreăplusăsaineĽă
moinsă despotiqueă etă moinsă dépravéeă queă laă noblesseă françaiseă deă
l’époque.ă 

Vantuchăciteăl’aveuăinitialădeăMontesquieuĽăqu’ilăavaitălui-mêmeă
formuléădans ses Pensées: « Je disais que je voulais voir la Hongrie, 
parceă queă tousă lesăÉtatsă d’Europeă avaientă étéă commeă estă laăHongrieă
à presentĽă etă queă jeă voulaisă voiră lesă moeursă deă nosă pères. »30 et il 
constate: 

Donc, le voyageur venait vérifier (soulignéăparăA.ăV.) en Hongrie des 
fait qui semblaient exceptionnels et auquels le futur auteur de L’Esprit 
des Lois attachait peut-êtreădeăgrandsăespoirs.ăSansădouteĽăilăneăvenaită
pas seulement pour voir la Hongrie: il voyageait comme Descartes, 
sonămaîtreĽăcommeăabbéăDubosĽă sonă rivalĽă commeă touteăéliteădeăsonă
époqueăavaităvoyagé.ăMaisăceăn’estăpasăparăhasardăs’ilăaăchoisiăVienne.ă
Carăd’abord:ă1.ăIlăneăsongeăpointăauăvoyageăenăAngleterre.ăŇ.ăIlăveută
entrerăauăserviceădiplomatiqueăfrançaisăenăAutriche.31  

D’aprèsă laă correspondance de Montesquieu32, Vantuch 
reconstruităqu’aprèsăsonăséjourăàăVienneĽăMontesquieuăaăpasséăenvironă
1Ňă joursă àă BratislavaĽă oùă ilă aă assistéă auă siègeă deă laă Dièteă (Uhorskýă
snem) entre 28 mai et 9 juin33 et voulait continuer son voyage vers le 
sud de la Hongrie, notamment vers Budapest. Or, ses deux espoirs se 
sontărévélésăcommeădesădésenchantements.ă 

Les entretiens diplomatiques au sujet de son possible poste de 
l’ambassadeură seă sontă arrêtésă (entreă autresă àă causeă desă intriguesă enă
France)ăetălaăréelleăconnaissanceădesăpratiquesădeălaă« vieille noblesse 
hongroise »ă lorsă deă sonă séjoură àă Bratislavaă l’avaită déçueă àă telă pointă
(elleă seămontraită commeă tropăprétencieuseĽă exagéraită l’étiquetteă etă laă
courtoisieă jusqu’auă ridiculeă etă seă comportantă vis-à-vis du peuple de 
manièreă encoreă plusă despotiqueă queă laă noblesseă française)ă – qu’ilă 
                                                           
30  Ch.- L.ăMontesquieu:ă Penséeă n°ă 51/ňňř(ă édă deă laă PléiadeĽă t.ă I.ă p.ă řŘ5)ă citéă In:ă

Anton Vantuch: Le Voyage en Slovaquie de Montesquieu, op. cit., 104. 
31  Ibid., 104. 
32  Avant tout La Lettre au maréchal Berwick de 2 juillet 1728. 
33  Ibid., 107. 
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aă finalementă optéă poură leă changementă deă destinationă deă sonă voyageă
versă lesă villesă minièresă deă laă Slovaquieă etă nonă versă laă visiteă deă laă
Hongrie proprement dite.  

5. RÉFLEXIONăSURăLAăVISITE DES MINES DANS 
LES OUVRAGES DE MONTESQUIEU     

DansălesăvillesăminièresĽăMontesquieuăaăétudiéĽăcommeăVantuchă
leămontreădansălaăversionăslovaqueădeăl’articleĽălesănouveauxăsystèmesă
techniquesă (ilă aă pară exempleă donnéă uneă descriptionă détailléeă deă laă
machineă àă feu d’Isaacă Potteră àă Königsberg-Nováă BaOaă quiă estă
préservée34)Ľă maisă ilă yă aă étudiéă surtoută lesă conditionsă socialesă duă
travailă desă mineursĽă etă aussiă laă positionă desă paysansĽă exploitésă
beaucoupă plusă pară laă noblesseă queă ceuxă deă l’Europeă occidentaleă deă
l’époque.ă Ces notes sur les mines de la Haute Hongrie se trouvent 
dans les parties II et III des quatre parties des Mémoires sur les mines 
publiésăenă1Řř6ăetăpartiellementătraduitsăenăslovaqueădansăl’articleădeă
William Ritter35. 

VantuchăreconstruitădesăréflexionsădeăMontesquieu sur les mines 
etă passeă enă revueă tousă lesă ouvragesă oùă leă grandă philosopheă s’estă
inspiréă pară cetteă visiteĽă notammentă ună courtă essaiă rédigéă justeă aprèsă
sonă voyageă etă publiéă seulementă enă 1ř10Ľă Considérations sur les 
richesses de l’Espagne36 oùăMontesquieuăcompareă lesăminesăd’orăenă
Amériqueă latineăespagnoleăauxăcellesădeă laăHauteăHongrieăenă faveură
desădernièresĽăquiăsontăselonăluiăplusăsainesĽămêmeăsiămoinsărentablesĽă
cară ellesă « augmententă l’évolutionă économiqueă duă pays »37. Vantuch 
analyse aussi ses Réflexions sur la monarchie universelle (1733-
17ň4)ĽăoùăMontesquieuărevientăsurăcetteăcomparaisonăentreălesăminesă
hongroises et espagnoles. Vantuch souligne que la visite des mines lui 
aăsurtoutăfourniăl’idéeăessentielleăqueă« le travail des mineurs libres est 
                                                           
34  Cette description se trouve dans Les Mémoires II sur les mines.    
35  cf. RITTER, William (1948): Montesquieu na Slovensku. In: SlovenskoĽă1ňĽăn° 7 

152-161. 
36  Considérations sur les richesses de l’ Espagne (rédigéesă enă 17ŇŘĽă publiéesă enă

1910) et Réflexions sur la Monarchie universelle (1733-1734).  
37  VANTUCH, Anton (1958): Montesquieu na Slovensku, op. cit., 332. 
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plus productif que le travail des esclaves »38Ľă ă trèsă répanduă dansă lesă
coloniesă auă XVIIIeă siècleĽă etă queă plusieursă deă cesă réflexionsă sontă
entréesăexplicitementădansăL’Esprit des lois, par exemple dans le livre 
XXI, chapitre XXII39 surăl’importanceădesăminesăpourăl’économieădesă
paysăouădansăleălivreăXVĽăchapitreăVIIIăsură« L’inutilitéădeăl’esclavageă
chez nous ».ă 

6. LESăCONSÉQUENCESăDUăVOYAGE EN HONGRIE  

OrĽă àă partă desă informationsă nouvellesă sură laă visiteă desă minesă
slovaques, Anton Vantuch montre surtout, dans ces deux articles, que 
la suite du voyage de Montesquieu a radicalementăchangéădeăbutăetădeă
destination. 

D’aprèsă lesă recherchesădeăVantuchĽăc’estădoncăseulementăaprèsă
s’êtreă renduă compteĽă enă visitantă laăHauteăHongrieĽă queă l’aristocratieă
hongroise ne représentaită nonă plusă ună assainissementă duă systèmeă
monarchiqueĽă commeă ilă leă croyaită avantĽă queăMontesquieuă seădécideă
d’entreprendreă leă voyageă enă Angleterre.ă Voyageă quiă neă figuraită pasă
initialementădansăsonăitinéraire.ăEtănousăsavonsăqueăc’estăexactementă
ce séjourăenăAngleterreăquiăaăsiăconsidérablementăchangéădesăidéesădeă
Montesquieuă sură l’aveniră desă systèmesă gouvernementauxă etă saă
définitionădeălaălibertéădeăl’individu. 

Vantuchă écrită enă trouvantă appuiă dansă lesă textesă postérieursă deă
Montesquieu: 

Le voyage en Hongrieă estă doncă uneă déceptionă etă metă termeă àă uneă
étape.ă Mêmeă siă Montesquieuă neă condamneraă pasă laă noblesseă dansă
l’aveniră– elle restera pour lui le contrepoids du pouvoir du souverain 
– maisă leă systèmeă anglaisă estă capableă d’intégreră deă nouveauxă

                                                           
38  Ibid. 332. 
39  Ibid., 332: 
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élémentsĽă surtout le commerce et les villes, tandis que les vieilles 
aristocratiesădeăl’Europeădeăl’Estăneăfontăqueăl’attarder.40 

Àă l’aideă deă ceă travailăminutieuxĽă comparaisonă etă confrontationă
desă sourcesă etă enă utilisantă àă laă foisă desă faitsă historiquesă etă desă
fragmentsădeăl’ensembleădeăl’oeuvreădeăMontesquieuĽăAntonăVantuchă
prouveă démonstrativementă queă c’estă enă voyageantă àă traversă laă
Slovaquieăqueă leăgrandăphilosopheăs’estă renduăcompteădeădeuxă idéesă
principalesădeăsaăpensé:ăl’idéeădeălaădivisionăduăpouvoirăetăcelleăsur la 
lutteăcontreăl’esclavageăetăpourălaălibertéădeăl’individu: 

EnăHongrieăl’auteurăde L’Esprit des Lois a compris que la monarchie 
duăvieuxătypeĽămonarchieăd’avantăl’absolutismeăn’estăplusăviableĽăcară
elleăvaăà contre-sensădeăl’évolutionăéconomiqueăduăpays.ăCelaăl’avaită
forcéă à chercheră deă nouvellesă solutions:ă àă savoiră laă divisionă duă
pouvoir.ă Saă correspondanceă montreă sansă aucună douteă qu’ilă voulaită
initialementă resteră à Vienne et n´aă pasă penséă auă voyageă enă
Angleterre.41 OrĽă saă déceptionă pară lesă « moeurs de nosă pères »Ľăă
doubléeădeă celleăqu’ilă éprouvaădansă lesă républiquesă italiennesă a sans 
douteă contribuéă nonă seulementă à saă décisionă d’alleră enă AngleterreĽă
maisăaussiăà la voir sous un jour plus favorable.42 Deăl’autreăcôtéĽă laă
visite des mines lui a apportéă ună argumentă précieuxă contreă lesă
« économes »ă quiă s’efforçaientă deă faireă apporteră enă Europeă lesă

                                                           
40  VANTUCH, Anton (1958): Montesquieu na Slovensku. op. cit., 331: „Cestaădoă

Uhorskaă jeă tedaă sklamanímă aă ukončenímă jednejă etapy.ă Montesquieuă síceă aniă
potomănezavrholăšIachtuă– onaăostávaăna@alejăprotiváhouăpanovníckejămociă– ale 
anglickáă sústavaă jeă schopnáă integrova[ă novéă prvkyĽă najmäă obchodĽămestáĽă kým 
staréăvýchodoeurópskeăaristokracieăhoăpriamăhatia.“ 

41  VANTUCH, Anton (1958): Montesquieu na Slovensku, op,. cit. 33: „V Uhorsku 
autoră Duchaă zákonovă pochopilĽă žeă monarchiaă staréhoă typuĽă monarchiaă
predabsolutistickáănieăjeăživotaschopnáĽăleboăhatíăhospodársky rozvoj krajiny. To 
hoăprinútiloăhIada[ăriešenieănové:ărozdelenieămoci.ăZăjehoăkorešpondencieăjeănadă
všetkuăpochybnos[ăjasnéĽăžeăpôvodneăchcelăzosta[ăvoăViedniăaăaniănepomyslelănaă
cestuă doă Anglicka.ă Sklamanieă nadă „mravmiă našichă otcov“ă boloă muă všakă
pohnútkouăkăceste.ăNaădruhejăstraneănávštevaăbaníămuăprinieslaăcennýăargumentă
protiă„ekonómom“Ľăktoríă saă usilovaliădovies[ădoăEurópyăčernochov-otrokov bez 
ohIaduănaăIudskúăčes[ăaădôstojnos[“. 

42  VANTUCH, Anton (1963): Le Voyage en Slovaquie de Montesquieu; op. cit.; 
112. 
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esclavesănoirsăsansăprendreă leămoindreăégardăà laădignitéăetă laăvertueă
humaines43. 

L’apportă desă étudesă d’Antonă Vantuchă sură lesă relationsă deă
Montesquieu et la Slovaquie resteă incontestableă etă àă notreă
connaissanceĽăjusqu’àănosăjoursăaucuneărechercheăplusădétailléeăsurăceă
sujetăn’aăvuăleăjour44. 

Grâceă àă l’usageă desă registresă deă plusieursă disciplinesĽăVantuchă
trouveă desă rectificationsă etă desă explicationsă desă faitsĽă considérées 
avantăcommeăsecondairesăouăinsignifiantes.ăIlătravailleăà peuăprèsădeălaă
mêmeămanièreăqueădesăpenseursădesăLumièresĽădontăilădécrităleătravailă
dans la conclusion de son article de 1963:  

Laă penséeă desă Lumièresă n’étaită pasă uniquementă uneă productionă deă
théories.ă Laă rechercheă desă nouvellesă méthodesă poură lesă sciencesă
socialesă naissantesă devaită êtreă fondéeă sură desă étudesă acharnéesĽă
prouvéesăparăexpériences.45   

7. AUTRES ARTICLES ET OUVRAGES SUR 
MONTESQUIEU 

AntonăVantuchă aă écrită plusieursă autresă articlesă analytiques sur 
diversăaspectsădeăl’œuvreădeăMontesquieuĽăpubliésăenăSlovaquieăouăenă
étrangeră etă appréciésă pară leă publică spécialisé.ă Dansă Les éléments 

                                                           
43  VANTUCH, Anton (1958): Montesquieu na Slovensku, op,. cit.Ľăňň:ă„Naădruhejă

straneă návštevaă baníă muă prinieslaă cennýă argumentă protiă „ekonómom“Ľă ktoríă saă
usilovaliă dovies[ă doă Európyă černochov-otrokovă beză ohIaduă naă Iudskúă čes[ă 
aădôstojnos[“. 

44  NousăneătrouvonsăaucuneămentionădansălesărecherchesărécentesăsurăMontesquieuă– 
voyageur sous la direction de Jean Ehrard, l’ună desă plusă grandsă spécialistesă
contemporains de l’œuvreă deă Montesquieu.ă Cf: http://www.crlv.org/conference 
/montesquieu –voyageur (ŇŘ.4.ă Ň00ř)Ľă voiră aussi:ă Œuvresă complètesă deă
Montesquieu en ligne: http://montesquieu.ens – lyon.fr/IMG. 

45  Ibid., 333:ă „Osvietenstvoă neboloă ibaă jednostrannýmă teoretizovaním.ă HIadanieă
novýchămetódăpreăvznikajúceăspoločenskéăvedyămuseloăby[ăpodloženéăúpornýmă
štúdiomĽăoverovanýmăskúsenos[ou.“  
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personnels dans les Lettres persanes parusă enă 1ř6řă àă Nice46 il 
démontreă queă les Lettres persanes ontă plusă d’éléments 
autobiographiquesăqu’onăneăleăpensaităjusqu’alors.ăDansăLa genèse de 
l’Esprit des lois publiéăenă1ř7047 ilăconstateăenărésumant:ă 

Ceă n’estă pasă l’œuvreă deă logicienă qu’ilă (MontesquieuĽă J.T.)ă aă vouluă
faireĽămaisăl’oeuvreăquiădonneraităleăchocăauălecteurs. Il ne croyait pas 
àă laă logiqueă deă laă sociétéă àă quiă ilă s’adressaitĽă maisă pensaită qu’onă
pouvaităencoreăéveillerălaă« vertu »ădeăl’homme.ăCeăquiăestăimportantă
dans l’Esprit des lois, c’estăplutôtă leărythmeădesă imagesă[…].ăC’estă
qu’ilă viseă surtoută àă atteindreă sonă lecteurĽă àă leă toucheră etă leă
convaincre.48  

Dans un autre article original Les œuvres que Montesquieu n´a 
pas écrites49 publiéă àăBerlinĽăVantuchămontreĽă àă l’aideă deă laămêmeă
méthodeă exacteĽă queă certainsă menusă ouvragesă faussementă attribuésă
à Montesquieu sontă enă réalitéă écritesă pară d’autresă personnes50. Et 
encoreă dansă l’articleăRéflexions sur la noblesse, la bourgeoisie et le 
peuple chez Montesquieu d’après l’expérience de ses voyages publiéă
en 197151 ilă revientă sură l’idéeă queă c’estă enă Angleterreă queă
Montesquieuăaă trouvéă lesăprincipesă fondamentauxădeăsonăsystèmeăenă
confrontantăsesăpropresădécouvertesăavecălaăréflexionătraditionnelleăsură
leăXVIIIeăsiècle. 

 
 

                                                           
46  VANTUCHĽăAntonă (1ř6ř):ăLesă élémentsă personnelsă dansă lesă Lettresă persanes. 

Nice: Annales de la Faculté des lettres des sciences humaines, n°ăŘĽă1Ň7-142. 
47  VANTUCHĽăAntonă(1ř70):ăLaăgenèseădeăl’Esprit des lois. In: Zborník Filologica. 

FilozofickáăfakultaăUKĽăBratislavaĽăř5-131. 
48  Ibid., 129. 
49  VANTUCHĽă Antonă (1ř7Ř):ă Lesă œuvresă queă Montesquieuă n’aă pasă écrites. In: 

Beiträge zur Romanischen Philologie. Berlin XVII/1978, Heft 2, 257-267; 
VANTUCHĽăAntonă(1ř71):ăRéflexions sur la noblesse, la bourgeoisie et le peuple 
chez Montesquieu d’aprèsă l’expérienceă deă sesă voyages.ă In:ă Bulletin Inštitútu 
prekladateIstva a tlmočníctva I., Bratislava: Univerzita 17. novembra, 1971,  
s. 34-42. 

 

51  VANTUCHĽăAntonă(1ř71):ăRéflexionsăsurălaănoblesse, la bourgeoisie et le peuple 
cheză Montesquieuă d’aprèsă l’expérienceă deă sesă voyages.ă In:ă Bulletin Inštitútu 
prekladateIstva a tlmočníctva I., Bratislava: Univerzita 17. novembra, 34-42. 
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Cesă articlesă etă quelquesă autresă ontă étéă àă l’origineă deă saă
monographie Montesquieu – zápas o dielo (M. – la lutte pour 
l’œuvre)52 dansă laquelleăVantuchĽă avecă laămêmeăminutieĽămaisă aussiă
enăseăsouciantăd’attirerăleă lecteură– toutăàăfaitădansăl’intentionădeăsonă
écrivaină– retraceăchronologiquementălesăétapesădeălaăcréationăetădeălaă
vieăduăpèreăduălibéralismeădans uneăsynthèseăéruditeăetăviveăàălaăfois. 
Ilă yăajouteăaussiădesă informationsănouvellesăparăexempleăquantăàăsonă
voyageă àă traversă laă Slovaquieă (chap.ă VIIă Naă cestáchă poă Rakúskuă 
aăUhorskuĽăveIvyslancomăvoăViedni?).53 

CONCLUSION 

Quantăàăl’espritădeăsynthèseĽăVantuchăl’aăbienămontréădansăl’ună
deăsesăderniersăouvragesĽăleăchapitreădansăl’Histoireădeălaălittératureă
française54 (1řř5)ăsurălaălittératureădeăMoyenăâgeăàă17ŘřĽăquiĽămêmeă
siăelleăneăpouvaităpasăêtreăplusăétendueĽămontreăsaăsensibilitéălittéraireĽă
sa capacitéă deă saisiră l’essentielă sansă tropă deă théorisationĽă saă visionă
profondémentă historiqueĽă culturelleă etă europénneă desă faitsĽă etă avantă
toutăsonăespritălibreăetăsaăpenséeăcritiqueădansăuneăinterprétationăclaireă
et naturelle des faits.  

Son approche est donc en quelqueăsorteăprocheădeăl’éruditionădeă
Jozefă Felixă etă deă saă visionă desă étudesă françaises.ăOnă pourraitămêmeă
direă queă leursă conceptionsă etă méthodesă deă penséeă seă complétaientă
parfaitement55.     

                                                           
52  VANTUCH, Anton (1977): Ch.-L. Montesquieu – zápas o dielo. Bratislava, 

Pravda. 
53  Ibid., 122-141. 
54  VANTUCH, Anton (1995): Francúzska literatúra od začiatkov do roku 1789. In: 

VANTUCH, A. – POVCHANIČĽă Š. – KENÍŽOVÁ-BEDNÁROVÁĽă K.ă – 
ŠIMKOVÁĽă S. (1995): Dejiny francúzskej literatúry. Bratislava, Causa editio,  
38-100. 

55  SiăJozefăFelixă s’intéressaităbeaucoupăàă l’evolutionădeă laăpoésieăetă auxăquestionsă
esthétiquesă etă culturellesă liéesă avecă laă littératureĽă c’estă laă penséeă critiqueă etă laă
littératureă d’idéesă inspiréeă pară MontaigneĽă MontesquieuĽă VoltaireĽă Rousseauă etă
autres qui étaită justementă leă champă privilégiéă d’Antonă Vantuch.ă Jozefă FelixĽă
s’intéressantăàăpresqueătoutesălesăépoquesădeălaălittéraureăfrançaiseĽăn’étaităpasĽăonă
leăsaitĽătropăamateurăduăXVIIIeăsiècle. 
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Ceă n’estă pasă enă vaină queă Jozefă Felixă avaită décrită sonă collègueă
encore par ces mots:  

Ceăquiă caractériseă laăpersonnalitéă etă l’œuvreăd’AntonăVantuchĽă c’estă
justementă saă polyvalence.ă J’entendsă pară celaă saă capacitéă deă voiră lesă
faitsă littérairesă etă historiquesă dansă desă rapportsă culturelsĽă dansă leă
contexteă européenĽămondială (…)ăCetteă approcheă seă trouveă dansă tousă
sesăouvragesă(…)ăTousăsesăarticlesăsontălittéralementădesăexemplesădeă
laărigueurăscientifiqueĽăquiăluiăpermetăd’uneămanièreănouvelleăetăplusă
profondeăinterpréterădesăsourcesĽămaisăenămêmeătempsăilădécouvreădesă
nouvelles sources par la recherche dans les archives.56   

Aujourd’huiă onă diraită queă l’approcheă scientifiqueă d’Antonă
Vantuchă ressembleă beaucoupă àă l’histoireă ouă àă l’anthropologieă
culturelles qui sont des disciplines qui ne font que commencer 
à s’épanouirădansănosărégions.ăDansăceăsensĽăl’œuvreăd’AntonăVantuchă
estăl’œuvreăd’unăprécurseurăetăd’unăexempleăà essayer de suivre.  
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Paul Goma. Un Übermensch ۺntre utopia 

copilEriei ;i distopiile disidentului 

MŘRIUS MIHȚa 

(Oradea) 

PAUL GOMA: AN ÜBERMENSCH BETWEEN CHILDHOOD 
UTOPIA AND DISSIDENT DYSTOPIA 

Paulă Gomaă hasă beenă consideredă aă “Romaniană Soljeni郡în”ă sinceă theă
1970s. Although more than four decades have already passed, he did 
not return to Romania and does not intend to do so. This once anti-
communist warrior, who became a star of international dissidence, has 
been working all this time on a seamless piece of writing which is 
harmonious in both meanings and details. But what does the portrait 
of an anti-totalitarian athlete of liberty look like? Like an 
ÜbermenschĽă aă completeă andă polyvalentă individuală thată hasă wonă aă
superior conscience and is capable of making subtle connections. 
Unfortunately, thirty years after the fall of communism in Europe, 
exiles still have reasons to write and fight. The fragility of liberty is 
still a poignant reality.  

KEYWORDS: exile, communism, post-communism, Paul Goma, 
identity 

CUVINTE CHEIE: exil, comunism, post-comunsim, Paul Goma, 
identitate 
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1. ADEV;RULăCAREăDESPARTE 

Înă modă surprinz<torĽă maiă multă decâtă oricareă etichet<ă pozitiv<Ľă
Paul Goma o respinge pe cea de disident. El se vrea un scriitor liber. 
Dup<ă1řř0Ľăelănuămaiăesteăună incomodĽăpentruăc<Ľă înădoarăcâ郡ivaăaniă
dup<ăRevolu郡ieĽă reu群e群teă s<ă fieă înăochiiămultoraăunăprocurorăexcesiv.ă
Un agitatoră gratuit.ă Pentruă mul郡iĽă exilatulă calomniaă nest<pânitĽă
sporov<iaăviolentĽă群iămistificaăînă legeaăunuiăadev<răcareăseădesp<r郡eaĽă
dinănouĽădeăalăcelorlal郡i.ăUnămareăprocesăalăcon群tiin郡elorăvreaăprobabilă
Gomaăs<ăreinstituie.ăDoarăc<ămodaătreceărepede.ăMaiămult ca sigur, i 
seăpareăc<ăoriceăechilibrareăaădiscursuluiăesteăechivalentulăcapitul<rii.ă 

Guerilaădinăcomunismăseătransform<ăînăradiografiaăunuiăcaustică
net<m<duit. 

SeăpreaăpoateăcaĽădup<ă1řř0Ľăscriitoriiăromâniăs<ăfiătrecutărepedeă
înă zonaă ignor<riiă deă tipă nouă înă rela郡iaă cuă Paulă GomaĽă pentruă c<ă
discursulă luiă continuaă nuă doară amplitudineaă contestatar<Ľă 群tiut<Ľă dară
creaă群iăunăfelădeădominare bazat<ăpeăputereaăcelebrit<郡iiădeădinainte – 
careă afirmaăceănuăputeauăceilal郡i.ăNuăexcludăniciă c<Ľă a群aă cumă înă exilă
convie郡uiseăcuăfricaĽăelănuăsuportaăs<ăoăvad<ădeghizat<ăînăaltăsistemădeă
valoriĽălaăfelădeăimatureă群iăfragileă– cum fusese discursul postcomunist. 
訓tiaămultăpreaăbineăc<ă libertateaănuăasigur<ă群iăadev<rulăgol-golu郡.ăDeă
fapt, el se comporta ca un Übermensch.  

Mareaă luiăeroareĽăconfundat<ăcuă intransigen郡aĽăaă fostăc<ănuă群i-a 
recalibrată discursulă opozantă dup<ă 1řř0.ă Alergiaă luiă func郡ionaă ca Кi 
cum totalitarismulăînc<ărespir<.ă 

Mitraliindă camă peă toat<ă lumeaĽă însingurându-se din nou, Paul 
Gomaă aă r<masă robulă uneiă justi郡ii vl<guitoare.ă Nuă po郡iă s<ă prezin郡iă
acelaКi discursĽă pentruă c<ă inamiculă 群tiută nuă maiă exista.ă Fire群teĽă nuă
disp<ruseădeătot.ă 

Dară vehemen郡aă luiă Paulă Gomaă cre群teaă directă propor郡ională cuă
dispari郡iaăobiectuluiădemonizat.ă 

Dispropor郡ionalitateaă s-aă inflamată pân<ă ce, pe scena lumii noi, 
deă laă în<l郡imeaă c<reiaă exilatulă igienizaă societateaă post-comunist<ă – 
societateă dină careĽă eă dreptĽă uitaser<ă s<ă pleceă to郡iă indezirabiliiă –, 
scriitorul s-aătrezită群iăsingurĽă群iăf<r<ăpublic.ă 

Radicalizareaăluiăsunaăînăgol.ăRegeleădisiden郡eiăesteă群omer.ă 
Înălocăs<ăseăîntoarc<ălaăscrisă群iăs<ădeaăunăroman-parabol<ăsauăoă

satir<ă aă transferuluiă deă putereĽă elă prefer<ă înă dezbatereaă public<ă s<ă
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investeasc<ăînătomuriădeăjurnale.ăLimpedeăeăc<ăPaulăGomaăcadeăprad<ă
disper<riiă într-oă competi郡ieă devenit< personal<.ă Cuă propriaămemorie.ă
Verdictul e unul pentru el: CNSAS-ulă esteă minciun<Ľă Jurnalul e 
depozitarulăunicăalădosarelorăadev<rate.ă 

Ceeaăceătrebuieăsubliniatăhot<râtă郡ineădeărealitateaăc<ănuăexist<ă群iă
Paulă Gomaă niciă nuă poateă vedeaă vreoă fiin郡<ă providen郡ial<.ă Pentruă elĽă
minunileă nuă exist<.ă Suntă doară precau郡ii.ă Securiz<ri.ă Sauă ună felă de-a 
pricepe lumea prin intuiМia r<ului – domeniuăînăcareăscriitorulăromânăaă
devenită ună profesionistă deă talieămondial<.ă C<ă r<ulă s-aă diluată camă înă
acelea群iă solu郡iiĽă eă alt<ă povesteĽă careă 郡ineă deă imaginarulă s<r<c<ciosă ală
exilatuluiĽă careă nuă seă poateă mutaă cuă toateă camereleă evaziuniiă înă
discurs.ăA群ăziceăc<ăelăscrieăcuăpicioareleăînăciment.ăAdic<Ľă înăpropriaă
memorieĽă inepuizabil<.ă Peă spiralaă eiă alunec<Ľă totă maiă vehementă sauă
poetic, cândăavansândăînădirec郡iiămiticeă群iăparaboliceĽădarămereuăspreă
un sine totalizator.  

Paulă Gomaă func郡ioneaz<ă cuă dou<ă memorii:ă unaă r<sucit<ă
nostalgicĽă uneoriă chiară virândă melancolică spreă copil<rieă 群iă
adolescen郡<.ă Procesulă rememor<riiă prindeă tura郡iiă liriceĽă cap<t<ă
maxim<ă fluiditateĽă frazaă luiă caut<ă exprimareaă idilic<Ľă energizeaz<ă
imaginarulă 群iă evit<ă locurileă comune.ă Cealalt<ă memorieĽă civic<Ľă
apar郡ineă unuiă indignat pe viaМ<:ă experien郡eleă maturuluiă exilată
imprim<ă ună discursă t<iosĽă cuă adaosuriă deă mali郡ieĽă f<r<ă un interes 
aparteă pentruă stilĽă alungândă oriceă form<ă deă poetizareă totalizatoare.ă
CândăoăfaceĽăseăaplic<ănumaiăpeăspa郡iiămici.ăSarcasmulăprolifereaz<Ľă
uneori, umorul negru, alteori, parodicul.  

Crea郡ieă propriu-zis<ă realizeaz<ă numaiă înă primaă categorie.ă Înă 
cea de-a doua, romanele acestei memorii a impulsului, dintr-un  
timpă numaidecâtă agresivĽă suntă depozi郡iiĽă rechizitoriiă ceă potă fiă cititeă 
caă romaneă teatrale.ă Peă scriitoră îlă intereseaz<ă semnifica郡iaĽă nuă 
forma.  

Întreagaă proz<ă aă luiă Paulă Gomaă respect<Ľă involuntar, o lege 
inconturnabil<:ăDeălaăutopiaăcopil<rieiălaădistopiaădisidentului.ă 

Ambeleăcategoriiăprivescăunădiscursăintrospectivăceăprivilegiaz<ă
dou<ă ra郡iuniă opuse.ăUnaă umanist-contemplativ<Ľă cealalt< – justi郡iar<.ă
Idealitateă群iărevolt<.ă Indignareăconciliant<ă群iăindignareănihilist<.ăCeăleă
une群te?ăSentimentulăistoricit<郡ii.ăS<ănuăui郡iĽăs<ănuăplângiĽăs<ănuărenun郡iă
esteă crezulă luiă Paulă GomaĽă deă reg<sită înă toat<ă operaă saă – literar<Ľă
memorialistic<ă群iăpublicistic<. 
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2. ÎMPOTRIVAăCONSENSULUI 

Dar ce nu amă în郡elesă noiă din atitudinile excesive, uneori chiar 
absurdisteĽă aleă luiă Paulă Goma?ă Poateă chiară esen郡ialul.ă Dincoloă deă
cuvinteleĽădeămulteăoriăexagerateĽăne郡inândăseam<ădeăcump<tareaăsauă
eticaă dialoguluiĽă Paulă Gomaă conserv<ă mereuă ună discursă cuă multipleă
sedimente.ă F<r<ă excep郡ieĽă puterniceĽă ultimative:ă maiă întâiĽă traumaă
copil<rieiĽă cuă refugiileă ceă pară nesfâr群iteĽă cuă absen郡aă luiă „acas<”Ľă cuă
deprindereă unuiă exilă devenită totă maiă esen郡ial.ă ApoiĽă înă zoriiă
adolescen郡eiĽă cândă p<rin郡iiă suntă aresta郡iĽă r<mâneă singură întâiaă dat<.ă
Lipsit de acas<Ľă odat<ă cuăabsenМa p<rinМilorĽă elă tr<ie群teăprimaădram<ă
total<Ľăaăsingur<t<郡iiĽăînainteădeăvreme.ăă 

Îlă salveaz<ă faptulă c<-群iă idolatrizeaz<ă tat<l.ă Încearc<ădeă timpuriuă
s<-iă imiteă demnitateaĽă nuă s<-iă demonstrezeă b<rb<郡ia;ă înă fineĽă primul 
adolescent faceă dină r<sp<ră ună felă de-a fi. Maturul preia prigoana 
p<rin郡ilorĽădeăpeăalteăpozi郡ii.ăLaăfelădeăriscante.ă 

TotulĽă înă via郡aă luiă Paulă GomaĽă esteă oă reluareă aă traumeiă 群iă aă
promisiuniiă c<ă nuă vaă tr<daămo群tenireaă etic<ă dină familie.ăOă transmiteă
mai departe familiei noi.  

RezumândĽă iat<ă biografiaă luiă Paulă Goma:ă început<ă caă traum<Ľă
urmat<ă caă voca郡ieă 群iă definitivat<ă caă destin.ă Eroareaă noastr<ă esteă c<-l 
vedemă 群iă citimă doară peă celă dină urm<Ľă peă maturĽă uitândă masivaă
mo群tenireăaăeduca郡ieiăeticeăpeăcareăoăpoart<ăcuăsine.ă 

Cândătoat<ălumeaăcredeaăc<ăpolemicileă郡intescăunămomentăistorică
sau un principiu, derapajele veneau pe fondul unei lupte personale, ce 
seăsuprapuneăcuădestinulăînsu群i.ăNuĽăPaulăGomaănuăesteăună„Soljeni郡înă
român”ĽăcumăîlănumeaăEugenăIonescuăînăurm<ăcuă40ăde ani. Nu doar 
atât.ăEsteăunăcet<郡eanăalienatăală secoluluiĽă careăaă luptată cuăadversarulă
din prezentul lui: totalitarismul.  

Un copil rebel al veacului totalitar.  
Nuăparăinfantileăreac郡iileăluiăcalomnioaseădinăpostcomunism?ăBaă

da. De multe ori. De la prima singur<tateĽă pân<ă laă ceaă dină urm<Ľă
scriitorulă 群i-aă urmată ună felă deă jur<mântă secret:ă s<ă p<strezeĽă
necompromisĽăacestăaltarăalădemnit<郡iiăumane.ă 

Destinulă luiă Paulă Gomaă esteă s<ă r<mân<Ľă pentruă totdeaunaĽă înă
opozi郡ie.ăDeă cealalt<ă parteĽă eaă nuă areă sens.ăConsensul, de asemenea, 
pareăimposibil.ăPân<ălaăcap<tĽăvia郡aăluiăGomaăseăpoateărezumaă群iăprină
sintagma împotriva consensului.  
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ÎnăalădoileaărândĽămarginalizareaăluiăGomaăseăsus郡ineaăpeăfaptulăc<ă
disidentulănuăesteăunăscriitorădeăcalibru;ăc<Ľăînălocăs<ăscrieĽăseăr<zboie群te.ă
Dup<ă 1řř0Ľă majoritateaă criticiloră serio群iă auă preluată argumentul.ă Dină
nefericireĽăpentruăc<ăargumentulăfuseseădejaăfabricatădeăSecuritateăînc<ă
deă laă apari郡iaă romanuluiăOstinato 群iă propagaă ideeaă scriitoruluiăminorĽă
careăjoac<ăînăzadarărolulădisidentului.ăFaptăesteăc<ăniciunămomentĽăpân<ă
laă fineleă aniloră Ň000Ľă Paulă Gomaă nuă î群iă ignor<ă crea郡ia.ă Scrieă multĽă
adaug<ă群iĽămaiăalesĽărescrieĽăderutândăcititoriiă群iăcercet<torii.ăMaiămulteă
romaneănuă doară c<ă voră fiă îmbun<t<郡iteă dup<ă apari郡ieĽă dară eleă voră fiă 群i 
rescrise.ăAstfelă încâtă vomă citiădefinitiv abiaă edi郡iileă târziiĽă indicateă deă
autorulăînsu群i.ă 

Dublaăderut<Ľă aăbiografieiă neîn郡eleseăpân<ă laă cap<tă 群iă aă crea郡ieiă
perfec郡ionisteĽă auă întârziatĽă f<r<ă nicioă surpriz<ă – sauă auă frânată – 
adev<rataăevaluareăcritic<.ă 

Ună ală treileaă impedimentă îlă ofer<ă monografiileă dedicateă
scriitorului.ă F<r<ă excep郡ieĽă eleă p<c<tuiescă prină inexisten郡aă spirituluiă
critică群iăprinăneputin郡aăechidistan郡ei.ăEleăsuntăscriseănumaiăcuăgândulălaă
autor.ă訓iă laăopiniaă lui.ăAbuzivăempaticeĽănuăeădeămirareăc<Ľăoricâtădeă
elaborateă 群iă atenteă laă detaliulă simbolicĽă monografiileă n-auă reu群ită s<ă
contrabalansezeă opiniaă negativ<ă generalizat<ă cuă greutateaă sus郡ineriiă
esteticeăaăoperei.ăCuăatâtămaiăpu郡inăeleănuăauăimpusăcititoruluiăunăPaulă
Goma integral, numai bun de valorizat.  

3. PRIMUL GOMA. PE VALUL TIMPULUI 

Ostinato (1ř71)ă aveaă oă arhitectur<ă elaborat<Ľă înă 郡es<turaă c<reiaă
Ilarieă Langaă tr<iaă oă dubl<ă non-existen郡<:ă aceeaă deă asistentă ală mor郡iiă
mameiă suferindeă 群iă deă pu群c<ria群ă laă Jilavaă 群iă prizonieră laă Canal.ă AiciĽă
Gomaăf<ceaăîntâiădeătoateăliteratur<Ľăchiarădac<ăstrecuraăbiografemeădină
experien郡aă personal<ă aă deport<riiă înă B<r<gan1.ă Al<turiă deă romanulă
social-psihologicĽă Paulă Gomaă nuă l<saă deoparteă schemaă estetic<ă aă
                                                           
1  Trimisă înăB<r<ganĽă întâlne群teăpeăal郡iă indezirabiliăaiămomentului. Printre ei, Ale-
xandruă Ivasiucă (dină cauzaă sus郡ineriiăRevolu郡ieiă dinăUngariaă prină proteste)ă 群iăN.ă
Carandino.ăProbabilădeăaiciă群iăprieteniaĽăprelungit<ăînărela郡iaăcuăTitaăChiperĽăso郡iaă
lui Al. Ivasiuc. Ea este cea care-lăîndrum<ĽăînăromanulăSoldatul câineluiĽăs<ămear-
g<ălaărevisteleăliterareăpentruăc<ăvaăaveaăîn郡elegere.ăNaratorulăluiăGomaăapreciaz<Ľă
darăe群eculăîiăconfirm<ăironicăc<ănimeniănuăvreaăs<ăaib<Ľăpeăfa郡<Ľărela郡iiăcuăel.ă 
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pseudo-evaziuniiă peă filier<ă existen郡ialist<.ă Nuă neap<rată oă tez<ă
soteriologic<Ľăcâtăunăadjuvantăalăsensuluiăvie郡ii.ăCuăalteăcuvinteĽăprozaă
luiă seă înscriaă înă respira郡iaă romanuluiă neomodernist.ă Totă ceă elaboraă
Ostinato minimalizeaz<ăautofic郡iunileălui.ăă 

Privită ast<ziĽă subiectulă apareă actual.ă De群iĽă laă primaă vedere, se 
poateăspuneăc<ăGomaăbrodeaz<ăunăthrillerăpoliticăînăjurulăStr<inului de 
Camus.ăIlarieăLangaăeăunăMeursaultăîntr-un labirint carceral. Mai real 
群iă maiă pu郡ină existen郡ial.ă Pentruă c<ă nu-群iă plângeă mamaĽă Meursaultă eă
condamnată laă moarteă deă întreagaă societate.ă Langaă condamn<ă
incorectitudineaă vie郡iiă 群iă ajungeă victimaă unuiă sistemă deă careă n-avea 
habar.ăUnănaivăcareăprefer<ăs<ăacuzeăabstrac郡iunileĽă ignorândăcuătotulă
realitatea ce-oăluaseăînainteăspecula郡iei.ăModelulăvaăfiăpreluatădeăPredaă
înăCel mai iubit dintre p<mânteni.ăFire群teĽănenumindăinfluen郡eleĽăniciă
posibilaătradi郡ieădinăprozaăromâneasc<.ă 

Ună Mariană CusaĽă prozatoră disidentĽă dină acela群iă romanĽă sauă
OscarĽă maestrulă careă maiă sper<ă înă validitateaă arteiĽă GulimanĽă
autodidactulăfic郡ionarădinăînchisoareăsauăpoetul Bazilănuăseăvorăg<siăînă
alt<ăparte.ăÎnăcelămaiăbunăcazĽăscriitorulăseăobiectiveaz<ăîntr-un Marian 
Cusaă distribuită înă maiă multeă roluri.ă Niciă sugestiileă fantasticeĽă niciă
critica comunismului stalinist – înainteaăluiăPreda.ăDarĽămaiăpresusădeă
orice, interesulăfa郡<ădeălimbaj.ăÎnăOstinatoĽăPaulăGomaăexperimenteaz<ă
f<r<ăre郡ineriĽăcuătalentĽăcuăextinderiăstilisticeĽăutilizândăoăîntreag<ăgam<ă
deă procedeeămoderniste.ăDiscursulă s<uă renun郡<ă laă efortulămig<losă deă
semnifica郡ie.ă Esteă produsulă naturală ală topiriiă fic郡iuniiă înă
memorialistic<.ăF<r<ă群anseădeăîntoarcere.ă 

Darărescriindăacela群iădestin.ăMereuăegalăcuăsineăînsu群i.ăR<mâneă
moralistulĽă centrândă toateă energiileă înă elaborareaă unuiă sistemă deă
evaluareăetic<.ă Intereseaz<ă romanulă 群iădinăaltăpunctădeăvedere:ăavândă
nara郡iuneaă ceaă maiă reu群it<ă înă secven郡eleă rememor<riiă copil<rieiĽă eleă
anun郡<ăromanul-emblem<ăalămemorieiăidentitare:ăDin Calidor (1987). 

4. FIC軍IUNEAăCONSPIRA軍IONIST;ă 

Ceă frapeaz<ă înă Soldatul câinelui (1991) este naivitatea 
scriitorului de-aă nuă seă încredeă înă cuvintele profetice ale propriilor 
personaje.ăÎnăOstinato, Ilarie spunea resemnat:  
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„Aceea群iăspaim<?...ăCumplit<ăpedeaps<Ľălibertateaăs<-郡iămaiăfieă
închisoareă decâtă închisoarea...ă Sauă nu.ă Altfel:ă libertateaă s<-mi fie 
pentruă totdeaunaă amenin郡at<Ľă s<ă con郡in<ă – 群iă la vedere – viitoarea 
închisoare!ă Libertateaă s<ă nuă fieă decât...ă uverturaă închisorii”.ă
Cuvinteleăprofeticeăaleăpropriuluiăpersonajăcap<t<ăconturădac<ăavemă
înă vedereă toateă trepteleă devenirii.ă Chiară 群iă libertateaă deă dup<ă 1řř0ă
esteă v<zut<ă deă GomaĽă dină unghiulă eticii personale, tot ca o 
închisoareĽăunaănou<.ă 

Libertateaăcaăuvertur<ăaăînchisoriiătreceădincoloădeătextĽăînăvia郡aă
unuiăindividăcople群itădeăcuvinteĽădarăignorându-le realitatea.  

Romanulă luiă Paulă Gomaă esteă oă proz<ă aă circumstan郡eloră
traumatice.  

Principalul deficit din Soldatul câinelui esteă lipsaă densit<郡ii.ă
Scriitorulă jongleaz<ă stridentă cuă retrospec郡iileĽă deă laă ună altă atentată
simbolic din prezent, la un trecut resemnificat cu episoade despre 
disiden郡<ă 群iă ipocriziaă scriitorilorĽă despreă familieă 群iă interogatoriile 
celebruluiă Ple群i郡<.ă Toateă începă dină trunchiulă uneiă metaforeă
thomasmanniene – aă „fântâniiă trecutului”ă (dină Iosif Кi fraМii s<i). 
Lectur<ăantidepresiv<ă群iăfocarăcontemplativătotodat<.ă 

Citimă ună romană autobiografică numaiă înă m<suraă accept<riiă
conven郡ieiă narative.ă C<ciă numaiă fic郡iuneă nuă e.ă Gomaă dezvolt<ă
episoadele-sceneăînăjurulărememor<rilor.ăMaiăîntâiĽăunăprezent-prolog, 
înă careă Securitateaă îiă trimiteă protagonistuluiă cuă biografiaă autoruluiă oă
carte;ăînăfaptĽăoăfars<Ľăcareătrebuieăs<ăcronicizezeăparanoiaăurm<ritului.ă
Revela郡iaă nuă întârzie:ă victoriaă „lor”ă înseamn<ă a-l obliga pe exilatul-
h<ituită s<-群iă construiasc<ă singură ziduriă Кi înă str<in<tateĽă dup<ă ceă nuă
reu群iser<ăînă郡ar<.ăPentruăc<ăfricaăesteă„celămaiăînaltĽămaiăgrosĽămaiădeă
netrecutăzidădeăincint<Ľăde celul<.ăLaăurmaăurmelorĽăc<lu群ul”.ăDup<ăceă
seădumire群teădeăsabotajulăpsihologicĽăconchide:ă„astaăurm<rescăei:ă s<ă
m<ăsperieă群iăs<ăm<ăpun<ăs<-miăpunăeuămieăbombeăpesteătotĽăcaăs<ănuă
maiăfacăunăsfertădeăpasăf<r<ă frica-de-bomb<.ă訓iĽămaiăalesăs<ăm<ăpun<ă
s<-mi vârăsingurăînăgur<ăoăbomb<-c<lu群”.ă 

Ca pansament psihologic, naratorul personaj face pasiune pentru 
h<r郡iĽăsperândăc<ăaceast<ă„cartoterapie”ăajut<.ăÎnăprimaăparteĽăSoldatul 
câinelui esteă jurnalulă uneiă fiin郡eă fragileĽă agonizândă anti-paranoică înă
imediata banalitateăcotidian<.ă 

Asist<mă(neputincio群i)ălaăîndelungateă群iăsecven郡ialeămonologuriă
despreă tentativeleă precedenteĽă reconstituindă câtămaiă fidelă dialogurile.ă
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Celăcareă郡ineăjurnalăcuăacribieĽătoarn<ăînăromanătoat<ăinforma郡ia.ăPu郡ineă
medita郡iiĽăniciodat<ăspecula郡iiĽăniciăfantaz<ri.ă 

Paul Goma are doar certitudini.ăDinătrecută群iăprezent.ă 
Rareleă prezen郡eă aleă familieiă – cuă AnaĽă so郡iaă puternic<Ľă

sus郡in<toareĽă 群iă FilipĽă careĽă laă 群aseă aniă 群iă jum<tateă calc<ă peă urmeleă
tat<luiĽă visândădoară s<ă fieă l<sată s<ă povesteasc<ă – sunt doar pretexte 
pentruănoiăamintiriă群iăepisoadeăîntreărevenirileădeăsuspans politic. Din 
fericireĽăGomaăfixeaz<ănucleulăfugindădeămelodramatic.ă 

Înă ală doileaă rândĽă al<turiă deă prologulă prezentului-sabotatĽă s<-i 
zicemĽă retrospec郡iileă amintescă dezbaterile din familie pe temele 
apartenen郡eiĽă fatalit<郡iiă 群iă tradi郡iiloră – aă rituriloră (deă înmormântare)ă
supersti郡ioase.ăNuăaltfelăaparăscriitorii.ăDeă laăNicolaeăBrebanĽăC.ăV.ă
GheorghiuĽă Dană CristeaĽă Al.ă I.ă 訓tef<nescuă 群iă Ninaă CassianĽă laă
Ioanichie Olteanu, Pop Simionă 群iă Jancsiă Szasz.ă Procesulă morală
intentată scriitorimiiă readuceă tareă vechiă înă prim-plan. Pentru Paul 
Goma, numai adeziunea la adev<r conteaz<.ăÎncoloĽăelănuăfaceărabată
deă laă nimic.ă Deă aceeaĽă numaiă so郡iiă IeruncaĽă cuă avertismenteleă loră
justificateĽă î群iă p<streaz<ă oă aur<ă pozitiv<.ă Fire群teă c<ă ancheteleĽă cuă
generalulă Grenad<ă 群iĽă multă maiĽă celebrulă Ple群i郡<Ľă suntă mostreă deă
teatru absurd.  

Unicaă secven郡<ă dină carteă înă careă autorulă scrieă f<r<ă presiuneaă
revendicativ<ă eă acelaă ală copil<riei.ă Fluid<ă 群iă închegat<Ľă dens<ă 群i 
expresiv<.ă Înă restĽă discursulă eă scenic.ă Ună basso ostinato cuă repeti郡iiă
fr<mântateăpeăaceea群iătem<.ă 

Aătreiaăsecven郡<ăaăc<r郡iiăoăparabol<ăaăcinismului.ăSecuristulărasatĽă
„exemplar”Ľă Mo郡uă Haiducă (aliasă agentulă Mihaiă Haiducu)Ľă a群teapt<ă
victimele posibile la oă împ<careă cinic<.ă Afl<mă c<ă atentateleă 群iă
calomniileă suntă executateă doară deă ceiă dină afaraă 郡<riiĽă caricaturizândĽă
astfel, profesionalismul serviciilor de securitate Occidentale. Cu alte 
cuvinteĽă înc<ăoăconfirmareăaăsingur<t<郡ii.ăUnicaăr<zbunareĽădefinitiv<, 
sigur<Ľăesteăm<rturiaăscris<: 

„EiăbineĽăoăs<ăv<ăîngropăeuĽăîntr-oăcript<ătransparent<Ľăcareănuăv<ă
vaăferiĽănuăv<ăvaăcru郡aădeăuitare:ăoăs<ăv<ăînzidescăeuĽăcaăpeăni群teăinsecteă
într-unăblocădeăchihlimbarĽăoăs<ăv<ăneuităeuĽăîntr-oăcarte”. 

PaulăGomaăîncearc<ăs<ăp<strezeă– 群iăc<r郡ileăluiăconfirm<ăr<spicată
– oă luciditateăcople群itoare.ăPentruăc<ănumaiăastfelăpoateădaăseam<ădeă
trecut. 
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Muzicalitateaă vitalist<ă dină Ostinato întâlne群teă înă Soldatul 
câinelui revan群aă obsedant<.ă Deă laă omulă dină subteranaă totalitar<Ľă laă
noulăomăalăsubteraneiădinălibertate.ăParadoxulăîlăvomăîntâlniĽăpoateănuă
întâmpl<torĽă laă al郡iă scepticiă exila郡iĽă precumă Vintil<ă Horiaă 群iă C.ă V.ă
Gheorghiu.  

Soldatul câinelui esteăoăsonat<ăpentruăunărecviemăamânat. 
Carteaă esteă confec郡ionat<ă dint-un fals thriller ce deschide 

romanulăpolitică群iăseătransform<ăîntr-unăjurnalăalăadversit<郡ilorĽăf<r<ăaă
pune presiune pe expresivitate. De altfel, Paul Goma nici nu pare 
interesat.ăAfar<ădeăredareaăunorădialoguriăcareăs<ărefac<ăscenicăistoriaă
disiden郡eiăulterioare. 

Romanul seă poateă citiă caă oă pies<ă deă teatruă despreă via郡aă unuiă
urm<rită politică înă câtevaă acte.ă Personajulă luiăGomaă esteă ună alter-ego 
careănuăcredeăînăcoinciden郡e.ă 

Soldatul câinelui esteădepozi郡iaăunuiăscepticăniciodat<ământuit.ă 
Romanul-teatralălas<ălocă群iăunuiăroman documentar. Un scenariu 

parabolică despreă nuan郡eleă lipseiă libert<郡iiă dină democra郡ieĽă continuândă
traumaă dină totalitarism.ă Pentruă autorĽă carteaă esteă nuămaiă multă decâtă
atât:ă ună „roman-reportaj”ă despreă evenimenteleă dină Parisulă deă laă
începutulădeceniuluiăopt.  

CumăspuneamĽănuăexist<ă incertitudineă înăprozaă luiăPaulăGoma.ă
PierzândĽă astfelĽă avantajeleă uneiă lecturiă multietajate.ă Nuă vomă fiă
surprin群iădac<ĽăpesteăunătimpĽăromaneleăluiăGomaănuăvorămaiăfiăcititeă
caă noteă despreă ună procesă ală conspira郡iilor.ăDoară toat<ă lumeaă aă v<zută
rela郡iaădintreăindividă群iăSecuritateĽădintreăemisariiăsecuri群tiă群iăcelăcareă
nuăeăsalvatăniciă înăexil.ă Îns<Ľădincoloădeăromanulăpolitică群iăcelăsatirică
din Soldatul câineluiĽă re郡inemă literatura.ă 訓iă genulă romanescă careă
rezist<ăaiciăesteăcelăpoli郡ist.ăÎntâiădeătoateăesteăunăromanădeăsuspansĽăcuă
unăapatridăcareăseălupt<ă群iăconfrunt<ăuciga群iiădinăumbr<ăpentruăaăsfidaă
concretizareaălor.ăNumaiăc<Ľăaceast<ălupt<ăpsihologic<ăseăpoart<ălaăună
momentă dată numaiă laă nivelă institu郡ional.ă Leg<turileă întreă secven郡e, 
trecerileă bru群teă dintr-ună regimă dinamică într-ună discursă revan群ardĽă
sl<bescă unitateaă c<r郡ii.ă Gomaă livreaz<ă autenticitateă 群iă prină procesulă
con群tiin郡elorăviiĽăsl<bindăambiguitateaă群iă interogareaăcititorului.ăDeălaă
roman la proces-verbalănuăeădecâtăunăpas.ă 

Personajele lui Paul Goma de aici vorbesc prin automatisme. 
Iară cândă tensiuneaă deă thrilleră leă faceă palpabileĽă eleă revină curândă laă
minorat.ă AltminteriĽă scriitorulă gânde群teă personajeleă binar:ă eroiă
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pozitiviă 群iă negativiĽă caă înă romantismĽă ceă trebuieă s<ă compar< la 
judecataămoral<.ă 

PaulăGomaănuăareăr<bdareăs<ădeaăconsisten郡<ăpersonajelorăprintr-
oă alur<ă biografic<ă sauă m<cară social<.ă Personajeă auă func郡iiă foarteă
exacte.ă Nicioă imixtiuneĽă nicioă topireă într-oă umanitateă câtă deă câtă
omogen<ă nuă înal郡<ă prozaă luiă Paulă Goma. Familia, prietenii vechi, 
prieteniiă tr<d<toriĽă amiciă conjuncturaliĽă exila郡iă victimiza郡iă sauă
interesa郡iĽăexila郡iăcuăvoca郡ieĽăsecuri群tiădiaboliciă群iăsecuri群tiăprogresi群tiĽă
agen郡iă naiviă occidentali – slujind alte interese, pe linia socialismului 
francez.ăÎntreăacesteăseriiăfoarteăexacteĽădoarăAnaă群iăFilipă– so郡iaă群iăfiulă
– surprindăluminaăvie郡iiăînălibertate.ăUnicaăposibil<. 

Eroiiă luiăGomaă seă legitimeaz<ă numaiă prină ceă spună înă dialoguriă
sauă prină eticheteleă gr<biteă aleă naratorului.ă Conteaz<ă ună singură eu:ă
vocea celuiăcareătope群teătotulăînădepozi郡iaălui. 

 Înă Soldatul câineluiĽă Paulaă Gomaă seă autoinstitu郡ionalizeaz<.ă
„Dac<ăniciăpeădumneataăn-orăs<ăteăcread<Ľăatunciănuămaiăesteădreptateă
peălume!”ĽăiăseăspuneălaăcelebrulăprocesădinăGermaniaăînăcazulă„Emilă
Georgescu”Ľă unde personajul-Gomaă vineă s<ă depun<ă oă m<rturieă
informativ<.ă Ceeaă ce-lă irit<ă pesteă m<sur<.ă C<ciĽă ceă seă întâmpl<ă luiă
Georgescuă seă poateă întâmplaă oric<ruiă disidentă amenin郡at.ă Atitudineaă
esteă precump<nitoare.ă Nuă altfelă seă adreseaz<ă poli郡i群tiloră 群iă agen郡iloră
francezi.ăCorsicanulĽă群efulălorĽăeăunăindividăcuăcareădiscu郡iileădep<群escă
problemele judiciare. Este orbitoare poza personajului: el nu vine doar 
caă martorĽă ciă reprezint<ă instituМia vie aă disiden郡eiă anticomuniste.ă Deă
careăeăcon群tientă群iăpeăcareăvreaăs-o impun<.ă 

ÎnăSoldatul câinelui nuăexist<ăjocuriădeăluminiă群iăumbre.ăTotulăeă
limpede.ă Înăprocesulămorală intentatăSecurit<郡iiă 群iă regimuluiă comunistă
seă 群tieă exactă cineă suntă de-oă parteă 群iă cineă deă alta.ă Numaiă pentruă
intermediariiăjudiciariăfranceziăpotăexistaă群iăzone de clarobscur.  

Supra-intrigaă romanuluiă seă formeaz<ă dină contradic郡iileă înc<ă
netensionateădintreădisidentulăaflatăsubăprotec郡ieă群iăchiarăsistemulăcarel  
protejeaz<.ă Sceneleă deă laă tribunalulă dinăMünchenă 群iă celeă dină sediulă
ofi郡erilorădeăsecuritateăfranceziăsuntăgr<itoare.ă 

PaulăGomaăilustreaz<ăînăSoldatul câinelui unăindividăcareălupt<ă
singură cuă întreagaă lume.ă Propuneă ună erouă înă conspira郡iiă ideologiceĽă
deopotriv<ădinăcomunismulăromânescă群iădinăstângaăfrancez<.ă 

Curat<ă fic郡iuneă conspira郡ionist<!ă Primaă dină prozaă noastr<ă
neomodernist<. 



 MáRIUS MIHEȚ 117 

 Paul Goma. 
 Uﾐ ÜHWヴﾏWﾐゲIｴ 尭ﾐデヴW ┌デﾗヮｷ; IﾗヮｷﾉBヴｷWｷ ズｷ SｷゲデﾗヮｷｷﾉW SｷゲｷSWﾐデ┌ﾉ┌ｷ 
  

TreptatĽă temaă careă domin<ă prim-planul suspansului este 
expunereaăc<l<ului.ăStrategieăsauătr<dare?ăScepticulănuăaccept<ăniciună
felă deă metamorfoz<.ă Pentruă c<ă adev<rulă eă doară unul.ă Titlulă edi郡ieiă
franceze a romanului, Chassé-croisé, s-ară traduceă prină „drumuriă
încruci群ate”Ľă sauĽă înă cazulă nostruĽă sensulă esteă acelaă deă destineă
întret<iate:ăaleăurm<ritoruluiă群iăurm<ritului.ăConfruntareaăîncruci群at<ăară
fiăfostăunătitluăadecvatăînăromân<.ă Îns<ăGomaăprefer<ăoăinversiuneăcuă
substrat politico-alegoric foarte evident. 

ÎnăsubtextĽăcitimănaivitateaăpolitic<ăaăOccidentalilor.ă 
Temaăunificatoareănuăpoateăfiădecâtădeconstructivist<.ăSubtextulă

contradic郡iilorĽă opozi郡iileă concludenteĽă m<ă rogĽă ideeaă uneiă lecturiă
apropiateăcareăînregistreaz<ăopozi郡iileăbinareăesteămultămaiăproductiv<ă
decâtăprivireaădeădeparteĽăgeneralizat<ăînăreceptareaăcritic<.ăDiferen郡eleă
radicaleă 群iă mesajulă dină spateleă opereiĽă reluateă obsesivĽă nuă schimb<ă
nimic. Transmite Soldatul câinelui 群iă ună sensă secund?ă Dincoloă deă
suprafa郡aă istoric< aă întâmpl<rilorĽă dină nefericireĽă nuă g<simă preaămultă
indicii.ăR<mâneădoarăsupratemaĽăcumăoănumeam.ă 

Aceea de congruenМ< paradoxal< întreă regimulă totalitară 群iă celă
democraticĽăpactizândădinădiploma郡ieă(ideologic<)ăde-oăparteă群iădeăalta.ă 

Paul Goma se obiectiveaz<ă înă romaneleă saleă politiceă într-un 
übermensch.ă Adic<ă într-un individ polivalent, cu extraordinare 
capacit<郡iĽă adaptată ac郡iuniloră solicitante.ă Oă con群tiin郡<ă superioar<ă
capabil<ăs<ălegeăspontanădezacordurileăconspira郡ioniste.ă 

ÎnăSoldatul câineluiĽăagen郡iiăsuntăuimi郡iăcândăprotagonistulăsimteă
c<ă„B<rbosul”ăesteăagentulăstr<inĽăcândăesteăurm<rităsauăcândădiscursulă
esteă unulă „structurală necinstit”.ăEroulă percepeă b<taiaă lung<Ľă presimteă
leg<turileănev<zute.ăRela郡ioneaz<ăcuă群efiiăcaă群iăcumăarăaveaăexperien郡aă
politiciiă interna郡ionaleă laă nivelă înalt.ăCeămi-eăPle群i郡<Ľă ceă pre群edinteleă
tribunaluluiă germanĽă ceă ziari群tiiă franceziă sauă 群efiiă informa郡iiloră
franceze!ă BaĽă cândă Mo郡uă Haiducă îiă spuneă c<ă elĽă GomaĽă eă inamiculă
num<rulăunuăpentruăCeau群escuĽădară群iănum<rulăunuăpentruăeiĽăsecuri群tiiă
anti-ceau群i群tiă – deciĽă posibilă conduc<toră plantată înă cazulă unuiă atentată
intern – Goma-personajulă nuă eă delocă surprins.ă Leă 群tieă peă toateĽă leă
prev<zuseădeja.ă 

El vine, ca un übermensch, dintr-unăsurvolăală experien郡eiĽădac<ă
nu chiar un viitor predictibil, din care toate ce tocmai se petrec i se par 
redundan郡e.ă Eviden郡eă 郡ip<toare.ă Deă aceeaă eă exasperată cândă 群efulă
agen郡ieiă francezeĽăCorsicanulăRossiĽănuăpricepeă limbajulăduplicitarăală
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luiă Haiduc.ă To郡iă îlă respect<ă pentruă experien郡aă trecutuluiĽă îns<ă
protagonistulă recunoa群teă ceă seă petreceă dejaĽă dintr-un viitor al 
contempla郡ieiăfricii.ă 

Numaiă c<Ľă laă nivelulă adev<ra郡iloră conduc<toriĽă ună vizionară
superioră caă acestă exilată specialistă înă limbajulă securistică eă
nesemnificativ.ă Fic郡iuneaă conspira郡ionist<ă dină Soldatul câinelui iese 
înving<toare.ă 

Interoga郡iaă luiă Gomaă dină Soldatul câinelui vizeaz<ă sistemeleă
compliceĽădinăinteriorulăc<roraĽăoriceăerouănuăpoateăschimbaămaiămultă
decâtăilizibilulăînăclaritate.ăMinciunaăînăadev<r.ă 

Lipsită deă densitateĽă dară excelândă în dispuneri ingenioase de 
mesaje simbolice, Soldatul câinelui deschideă înă literaturaă luiă Paulă
Gomaău群ileă închiseă aleă unuiămesajă universală ceă poateă s<ă ajung<ămaiă
bineălaăcititorulăstr<in.ă 
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Palabras que designan  

objetos y conceptos típicos españoles  

en diccionarios húngaros 

ILDIKÓ SZIJJ 

(Budapest) 

WORDS THAT DESIGN TYPICAL SPANISH OBJECTS  
AND CONCEPTS IN HUNGARIAN DICTIONARIES 

My aim is to observe within two Spanish-Hungarian dictionaries how 
words that indicate typical Spanish objects or concepts are translated 
into Hungarian. According to the semantic category of the word, there 
are different solutions in the dictionaries: the same Spanish word can 
appear in Hungarian, and it is possible to give a unique Hungarian 
word or an explanation. The explanation may explicitly contain a 
mention that the object or concept is typical of Spain. The dictionary 
can have typographic solutions in order to indicate some special 
condition of the meaning of the word. The two dictionaries can 
present different solutions. At the end of my text, I will observe 
whether the same words appear like translations in the target language 
in two Hungarian-Spanish dictionaries. 

KEYWORDS: Spanish, Hungarian, bilingual dictionary, typical 
Spanish objects and concepts, biunique correspondence between 
source language and target language, paraphrase  

PALABRAS CLAVE: españolĽă húngaroĽădiccionarioăbilingüeĽăobje-
tosăyăconceptosătípicosădeăEspañaĽăcorrespondenciaăunívocaăentreălen-
gua de partidaăyălenguaămetaĽăparáfrasis 



120 ILDIKÓ S)IJJ 
 Palabras que designan objetos y conceptos 

 デｹヮｷIﾗゲ Wゲヮ;ﾓﾗﾉWゲ Wﾐ SｷIIｷﾗﾐ;ヴｷﾗゲ ｴ┎ﾐｪ;ヴﾗゲ 

  

INTRODUCCIÓNă 

SegúnăHaenschă(1řř7Ľă1řň)ăelă“culture-specificăvocabulary”Ľăesă
decirĽăelăconjuntoădeăpalabrasăqueădesignanăobjetosăoăconceptosătípicosă
deă unaă culturaă esă prácticamenteă intraducibleĽă poră loă tantoă suponeă ună
reto paraă losă lexicógrafosă queă pretendenă confeccionară diccionariosă
bilingües.ăEnăesteă tipoădeădiccionariosă seă suelenă indicarăequivalentesă
en la lengua meta de las palabras de la lengua de partida, pero en el 
casoă deă lasă palabrasă queă designană objetosă oă conceptosă típicos de la 
lenguaădeăpartidaăestaă soluciónănoă siempreă esăposibleă yă seă tieneăqueă
recurrir a otras estrategias.  

Enă esteă trabajoă intentoă reuniră unaă serieă deă palabrasă españolasă
queă designană objetosă oă conceptosă típicosă deă Españaă yă veră lasă
soluciones que aparecenă enă dosă diccionariosă español-húngaroĽă elă deă
Györgyă DorogmanĽă Spanyol-magyar kéziszótár, publicado en 1992 
porălaăeditorialăAkadémiaiădeăBudapestăyăelădeăKálmánăFalubaĽăKárolyă
MorvayăeăIldikóăSzijjĽăSpanyol-magyar szótár, publicado en 2008 por 
la misma editorial. Voy a referirme a los dos diccionarios usando las 
abreviaturas diccionario D y diccionario FĽă segúnă laă letraă inicialădelă
autor y del primer autor, respectivamente. Para saber a ciencia cierta 
elăsignificadoădeălasăpalabrasăespañolasăusoăelădiccionaroămonolingüeă
Clave (1řř7Ľă SMĽă Madrid)ă yă paraă losă significadosă húngarosă yă paraă
comprobarăsiăunaăpalabraăexisteăenălaălenguaăhúngaraăestándarĽăusoăelă
diccionarioă monolingüeă Magyar értelmezQ kéziszótár (2003, 
AkadémiaiăKiadóĽăBudapest). 

He escogido palabrasăqueădesignanăobjetosăoăconceptosă típicosă
deăEspañaĽăsinădedicarăatenciónăaăpalabrasăusadasăenăHispanoamérica.ă 

Las palabras que he tenido en cuenta son las siguientes: bota, 
cocido, Cortes, chufa, churro, falla, flamenco, flan, gazpacho, 
horchata, jerez, jota, madroño, málaga, paella, rioja, roscón, 
sanfermines, sangría, sardana, sereno, siesta, sobrasada, talgo, tapa, 
tuna, turrón, tambiénă dosă otrasă palabrasă deă ună campoă semánticoă
especial, seseo, ceceo. Las palabras aparecen en ambos diccionarios, 
con la excepciónădeă flamenco, rioja y sanfermines, que no vienen en 
el diccionario D, mejor dicho flamenco noăapareceăenăsuăacepciónădeă
baile.ă Enă elă últimoă puntoă trataréă ună pară deă nombresă geográficos:ă
Castilla, Cataluña, Aragón, Andalucía. Como se puede comprobar, 
lasă palabrasă pertenecenă aă camposă semánticosă concretos:ă fiestasĽă
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costumbresĽă bailesĽă objetosă popularesĽă plantasĽă comidasĽă fenómenosă
lingüísticosĽă regionesă españolas.ă Elă grupoă deă palabrasă esă bastanteă
heterogéneoĽăelăpuntoăcomúnăesăqueăsonăobjetosĽăconceptos o lugares 
típicosă deă España.ă Confeccionéă laă listaă a base de los elementos que 
encontréăenălosădosădiccionariosăenămisăindagacionesăprevias.ă 

Paraă concluirĽă observaréă losă diccionariosă deă sentidoă inversoă
correspondientes a los dos diccionarios que uso: Magyar-spanyol 
kéziszótárĽă eds.ă Károlyă AgócsĽă Györgyă DorogmanĽă Emeseă EngiĽă
Katalină JancsóĽă Dianaă Krekovicsă (Ň006Ľă Grimmă KiadóĽă Szeged)ă yă
Magyar-spanyol szótárĽăautores:ăKálmánăFalubaăeă IldikóăSzijjă(Ň00ŘĽă
Akadémiaiă KiadóĽă Budapest).ă Voyă aă usară lasă abreviaturas D2 y F2 
para referirme a estos diccionarios. Me interesa comprobar si las 
palabras de la lista anterior aparecen como equivalentes en el 
diccionarioăcuyaălenguaădeăpartidaăesăelăhúngaroăyălaălenguaămetaăesăelă
español. 

1.  POSIBLES ESTRATEGIAS  
DE LOS DICCIONARIOSăBILINGÜES 

Haensch (1997, 193) escribe lo siguiente sobre las palabras que 
designanăobjetosăoăconceptosătípicosădeălaălenguaădeăpartida: 

“Comoă estasă unidadesă léxicasă noă tienenă equivalentesă enă otrasă
lenguasĽăloămejorăesărepetirălaăunidadăléxicaăde la lengua de partida y, 
para diferenciarla de los verdaderos equivalentes, ponerle comillas 
(…)ă añadiendoă unaă definiciónă oă explicaciónă enă laă lenguaă metaĽă
diferenciandoă éstaă tambiénă tipográficamenteĽă poră ejemploă poră letraă
cursiva.” 

Encontramos la misma propuesta en otra obra anterior del 
mismo autor (Haensch – Wolf – Ettinger – Weiner 1982, 292). 

Losă dosă diccionariosă español-húngaroă queă observéă noă adoptană
estaă dobleă soluciónĽă esă decirĽă noă hacenă constară comoă equivalenteă 
laă mismaă palabraă delă español.ă Utilizan una de las siguientes 
estrategias:  

1.  Enăhúngaroăapareceă laămismaăpalabraădelăespañolĽăperoăconă
ortografíaăhúngaraĽăyaăqueăelăhúngaroătomóăcomoăpréstamoălaă
palabraăespañola;ă 
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2.  Seă daă unaă palabraă húngaraĽă comoă siă hubieraă unaă
correspondenciaăunívocaăentreăelăobjetoăoăconceptoăespañolăyă
elăhúngaro; 

3.  Se explica la palabra o concepto, es decir, se da una 
paráfrasisĽă loă cuală sugiereă queă seă trataă deă ună objetoă oă
conceptoătípico/especialădeălaăculturaăespañola; 
3.1.  Enă laă explicaciónă seă especificaă queă seă trata de algo 

típicoădeălaăculturaăespañola; 
3.2.  Enă laă explicaciónă seă especificaă laă regiónădeă laă cuală esă

típicoăelăobjetoăoăconcepto. 
SegúnăHaenschă– Wolf – Ettinger – Weineră(1řŘŇĽăŇřŇ)ă“…ăenă

muchosă casosă noă resultaráă fácilă decidiră siă paraă unaă unidadă léxica se 
podríaădarăunăequivalenteădeătraducciónăoăno.ăAquíănoăhayălímitesămuyă
claros…”.ă Poră consiguienteă noă hayă límitesă evidentesă entreă lasă
estrategiasăŇăyăňĽălaădecisiónăestáăenămanosădelălexicógrafoăyădependeă
de las palabras concretas. 

Aăcontinuaciónăvoyă aăagrupară lasăpalabrasădeămiă listaă segúnă laă
estrategiaăqueălosălexicógrafosăsiguieronăalădarăelăequivalenteăhúngaro. 

1.1.  En la lengua meta aparece la misma palabra de la 
lengua de partida 

Laăúnicaăpalabraădeămiălistaăqueăhaăentradoăenăelăhúngaroăcomoă
préstamoă yă queă apareceă enă diccionariosă húngarosă monolingüesă esă
siesta (H szieszta).ăQuizásăelăsignificadoădeălaăpalabraăespañolaăyădeălaă
húngaraă noă seaă exactamenteă igualĽă segúnă podemosă comprobară
comparandoălasădefinicionesădeălosădiccionariosămonolingüesăqueăuso, 
yaăqueăenăespañolălaăpalabraăsignificaăunăbreveăsueñoĽăespecíficamenteă
despuésă deă comerĽă mientrasă enă húngaroă estaă circunstanciaă apareceă
entreăparéntesisăenălaădefiniciónĽăesădecirĽătambiénăseăpuedeăaplicarălaă
palabraăaăunăsueñoăqueăseăechaăenăcualquierăparteădelădía.ăEnălosădosă
diccionarios aparece como equivalente szieszta. 

Laăverdadăesăqueăenăhúngaroătambiénăseăconocenăyăseăusanălasă
palabras flamenco, sangría, incluso paella y tapa (en menor medida), 
pero estas voces no aparecen en el diccionario monolingüeĽă (aún)ănoă
hanăllegadoăaălaămismaăfaseădeăadaptaciónăqueălaăpalabraăsiesta. Son 
palabrasăqueălosăhúngarosăusanărefiriéndoseăalăobjetoăespañolĽăp.ăej.ăenă
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una fiesta se puede hacer sangría aălaăespañolaăoăpuedeăhaberăcursosăoă
espectáculosădeăflamenco, enăestosăcasosăseăusaríaăsistemáticamenteălaă
palabraăespañola.ăEnălosădosădiccionariosăbilingüesănoăaparecenăestosă
préstamosăocasionalesăcomoăequivalente. 

1.2.  Correspondenciaăunívocaăconăunaăpalabraă 
húngara 

En el caso de los siguientes elementos se da una palabra 
húngaraĽă aunqueă elă objetoă españolă seaă típicoă delă paísă yă obviamenteă
presenteă característicasă especialesă enă comparaciónă conă elă objetoă queă
seăusaăoăexisteăenăHungríaăsegúnălasăcostumbresăgenerales:ăbota, tapa. 
Para bota los dos diccionarios indican (boros)tömlQĽăesădeciră’odreă(deă
vino)’Ľă mientrasă paraă tapa aparece en ambos diccionarios 
borkorcsolya, literalmenteă ’patínă deă vino’Ľă esă deciră algoă paraă picară
paraăacompañarăelăvinoă(uăotraăbebidaăalcohólica).ăNoăseăhaceăalusiónă
aă queă enă Españaă lasă tapas se sirven a determinadas horas, en 
determinadas condiciones. 

Por otro lado, en el caso de madroño, chufa, horchata, se dan en 
húngaroăpalabrasăcompuestasăformadasăporăelementosăconocidosĽăperoă
comoăunidadesămultilexicalesă indicană categoríasă pocoă conocidas por 
losă húngaros.ă Lasă solucionesă deă losă dosă diccionariosă coincidenă
básicamente.ă Paraă madroño apareceă ’árbolă occidentală deă fresa’ă 
(H nyugati szamócafa / szamócabokor)ĽăelădiccionarioăDădaătambiénăelă
nombre latino (Arbutus unedo). Para chufa seă indicaă ’almendra 
terrestre’ă (Hă földimandula) en ambos diccionarios. En el caso de 
horchata enă losă dosă diccionariosă apareceă ’lecheă deă almendra’ă 
(H mandulatej)ĽăelădiccionarioăFăespecificaăqueăseăhaceădeă’almendraă
terrestre’Ľăesădecirădeăchufa. Se trata de plantas (madroño, chufa) y de 
un producto hecho de una planta concreta (horchata), o sea son 
objetos de significado exacto, las soluciones indicadas por los dos 
diccionariosă debenă seră losă términosă húngarosă consensualesă queă
aparecenăenălaăterminologíaăcientífica.ă 

En el caso de las palabras jerez, málaga y rioja los dos 
diccionarios presentan soluciones variadas. Para jerez y rioja la 
soluciónă delă diccionarioă Fă esă ’vinoă deă Jerez’Ľă ’vinoă deă Laă Rioja‘ă 
(H jerezi bor, riojai bor). Para málaga los diccionarios indican 
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malaga(bor), con una palabra compuesta ’vinoă deă Málaga‘.ă Elă
diccionario D no incluye la entrada rioja, para jerez daăcomoăsoluciónă
sherryĽă queă enă húngaroă efectivamenteă designaă ’vinoă deă postreă algoă
dulceă deă España’ă (kissé édes spanyol csemegebor)ă segúnă elă
diccionarioă monolingüeĽă poră loă tantoă pareceă unaă buenaă solución.ă Elă
diccionarioăDădaăademásăunaăexplicación:ă<fehérborfajta Jerez de la 
Frontera spanyol város vidékérQl> ’tipoădeăvinoăblancoădeă laă regiónă
deăJerezădeălaăFrontera’. 

1.3.  Paráfrasis 

Otra posibilidad es definir/explicar la palabra, con unos signos 
tipográficosă especialesĽă losă paréntesisă angularesă (Ţ…>).ă Esă loă queă
hemos visto en el caso de jerez (en el diccionario D). Encontramos la 
mismaăsoluciónăenălaăentradaăgazpacho en los dos diccionarios. P. ej. 
elă diccionarioăDădice:ă ’sopaă fríaă oă ensaladaă hechaă deă trozosă deă panĽă
cebollaĽă tomateĽă aceiteĽă ajoĽă vinagreĽă etc.’ă (Hă Ţhideg leves v saláta 
kenyérdarabkákból, hagymából, paradicsomból, olajból, 
fokhagymából, ecetbQl stb.>)ăNoăseăespecificaăenălaădefinición que se 
trataădeăalgoătípicamenteăespañolĽăperoăelăhechoădeădarăunaădefiniciónă
aludeă aă queă noă seă puedeă dară unaă únicaă palabraă húngaraă comoă
equivalente. 

Otroă símboloă tipográficoă esă elă corcheteă ([]).ă Apareceă enă elă
diccionario F cuando se indica alguna circunstancia especial, 
importanteăparaăubicarăelăobjeto/conceptoăespañol.ăVeamosăelăcasoădeă
falla: [a spanyolországi Valenciában] 1. <népi kartonfigura> 2. t sz 
<március 19-i népünnepély kartonfigurák égetésével>’[enă laă ciudadă
españolaădeăValencia]ă1.ăŢfiguraăpopularădeăcartón>ăŇ.ăpluralăŢfiestaă
populară elă díaă 1řă deă marzoă queă consisteă enă quemară figurasă deă
cartón>’.ăEnăestosăcasosălaăcircunstanciaăespecialăapareceăjuntoăaăunaă
paráfrasis. 

Elămismoăsímboloăpuedeăaparecerăacompañandoăunăequivalenteă
concreto, p. ej. volviendo a uno de los ejemplos ya mencionados en el 
punto anterior, para la palabra horchata encontramos lo siguiente:  
F mandulatej [földimandulából], ’lecheă deă almendraă [de chufa]’. 
Apareceălaămismaăsoluciónăenălaăentradaăroscón: [karika alakú, nagy] 
perec ’bolloă[de forma circular, grande]’. 
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El diccionario D, del mismo modo que el diccionario F, usa este 
símboloăparaădară laă formaăcompletaădeă lasă siglasĽăp.ăej.ăTALGOărövă
[tren articulado ligero Goicoechea Oriol] (röv significaă’abreviatura’).ă
En el diccionarioăFălaăpalabraăespañolaăapareceăconăminúsculasĽăcomoă
en el diccionario Clave. 

1.3.1.  Seăespecificaăelăorigenăespañol 

Laă definiciónă puedeă incluiră queă seă trataă deă algoă típicamenteă
español.ăEnălaădefiniciónădeăturrón aparece en los dos diccionarios que 
es ună dulceă típicamenteă españolă (p.ă ej.ă diccionarioă D:ă Ţjellegzetes 
spanyol édesség pörkölt mandulából/dióból/mogyoróból, mézbQl stb.> 
’dulceătípicamenteăespañolăelaboradoăconăalmendras/nueces/avellanasă
tostadasĽămielĽăetc.’).ăLasădefinicionesădeălosădosădiccionarios no son 
idénticas:ăenăelădiccionarioăFăapareceăqueăesă típicoădeă laăépocaădeă laă
navidad.ăSiăvemosăelădiccionarioămonolingüeăClaveĽă enă laădefiniciónă
noă constaă estaă circunstanciaă (“dulceă elaboradoă principalmenteă conă
frutosă secosă yămiel”)Ľă peroă enă laă fraseă ejemploă síă (“Elă turrónă esă ună
dulceătípicoănavideño”).ă 

Para tuna el diccionario F dice que se trata de personas vestidas 
enă ropaă típicaĽă loă cuală aludeă aă queă seă trataă deă ună grupoă deămúsicosă
típicoădeăEspaña. 

Para sereno el diccionario D dice que es un ’guardaă nocturnoă
español’ă(Hăspanyol utcai éjjeliQr). 

Para sangría losădosădiccionariosădanălaăpalabraăhúngaraăbólé, el 
diccionarioă Fă añadeă ademásă elă adjetivoă español. Cabe decir que las 
palabras sangría y bóléĽă segúnă lasă definicionesă deă losă diccionariosă
monolingüesănoăsonăexactamenteăequivalentesĽă laăsangría se hace de 
vino, bólé deă bebidasă alcohólicasĽă oă seaĽă noă tieneă queă seră
obligatoriamente vino, puede usarse otro tipo de bebida, por ello 
pareceă justificadoă especificară queă laă maneraă deă preparaciónă esă
típicamenteăespañola. 

Enă otrosă casosă apareceă enă laă definiciónă queă seă trataă deă ’unaă
especieăde’ă(Hăféleség).ăAsíĽăparaăsobrasada el diccionario D dice que 
esă’unaăespecieădeăchorizo’ă(Hăkolbászféleség), lo cual sugiere que es 
diferente de lo que se conoce por chorizo enăHungría.ăElădiccionarioăFă
utiliza este mismo recurso en el caso de flan (H pudingféleség ’especieă
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deă pudín’)Ľă losă dosă diccionariosă presentană laă mismaă soluciónă enă elă
caso de churro (H fánkféleség). 

Perteneceă aă ună campoă semánticoă diferenteă laă palabra (las) 
Cortes.ă Losă dosă diccionariosă discrepană enă laă soluciónă tipográfica:ă elă
diccionarioă Dă daă ’elă parlamentoă español’ă (Hă a spanyol parlament), 
mientras el diccionario F usa corchetes: [spanyol]  parlament, 
országgy_lés.  

1.3.2.  Seăespecificaălaăregión de origen 

Determinadosă objetosă oă conceptosă sonă típicosă deă ciertaă regiónă
española yăestaăcondiciónăpuedeăaparecerăenălaădefiniciónăhúngara.ăSină
embargoăenăalgunosăcasosălosădiccionariosăhúngarosăsonăpocoăexactosĽă
alămenosăpresentanăunaăsoluciónăqueănoăcorresponde a lo que indica el 
diccionario Clave. Al buscar las palabras en este diccionario 
monolingüeĽăporăunăladoăheămiradoălasădefinicionesĽăporăotroălasăfrasesă
ejemploăqueăseădanăparaălasăpalabrasăenăcuestión.ăă 

Para sardana ambos diccionarios indican que es un baile 
catalán, lo cual es correcto y corresponde a lo indicado por Clave 
(primeraă acepción:ă “composiciónă musicală típicaă deă laă tradiciónă
catalana”;ă segundaă acepciónĽă fraseă ejemplo:ă “Enă muchasă fiestasă
catalanasăseăbailanăsardanas”). 

Para paella los dos diccionarios dicen que se trata de una 
comida valenciana. Clave noă incluyeă enă suă definiciónă estaă
circunstanciaă („comidaăelaboradaăconăarrozăyă conăotrosă ingredientesĽă
esp.ăcarneĽămariscosă yă legumbres”)ă yăenă laă fraseă ejemploă tanăsoloă seă
dice que es una comida de origen valenciano, pero no una comida 
valencianaă(“Laăpaellaăesăunăplatoădeăorigenăvalenciano”).ăă 

Para jota el diccionario D dice que es un baile aragonés, el 
diccionario F indica que es un baile español.ăSegúnăClave laăjotaăesătípicaă
de diferentes provinciasă españolasă (“composiciónă musicală populară deă
variasăprovinciasăespañolas”)Ľăenălaăfraseăejemploădelădiccionarioăapareceă
la jota segoviana (“Meăgustaălaăletraădeăestaăjotaăsegoviana”). 

Para sobrasada el diccionario F indica que es un producto de 
Mallorca. Clave noădaăestaăinformaciónăenăsuădefiniciónă(“embutidoă
deăcarneădeăcerdoămuyăpicadaăyăsazonadaăconăsalăyăpimentón”)Ľăperoă
enălaăfraseăejemploăsíă(“LaăsobrasadaăesătípicaădeăMallorca”).ă 
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Para cocido elă diccionarioă Fă diceă queă esă unaă comidaă típicaăde 
Madrid. Como en el ejemplo anterior, Clave no especifica esta 
condiciónă (“guisoă preparadoă conă garbanzosĽă carneĽă tocinoă yă
hortalizas”)Ľă peroă laă fraseă ejemploă síă queă incluyeă estaă informaciónă
(“Cuandoă fuimosă aă Madridă tomamosă cocidoă madrileñoă paraă probară
unaăcomidaătípica”). 

Segúnă elă diccionarioă Fă elă flamenco es un baile andaluz y los 
sanfermines son una fiesta de Pamplona. En el diccionario D no 
aparecen estas palabras. Clave dice que el flamenco es de origen 
andaluz. 

1.4.  Fenómenos lingüísticos 

He dejado paraăelăúltimoăpuntoă lasăpalabrasăseseo y ceceo, dos 
conceptosălingüísticos.ăParaăseseo el diccionario D dice <z [し] helyett 
sz ejtése>Ľă esă deciră ’laă pronunciaciónă sz en vez de z [し ]’>.ă Enă laă
definiciónă noă seă usaă deă formaă coherenteă laă ortografíaă yă laă
pronunciaciónă yă seă mezclaă laă ortografíaă españolaă yă laă húngara.ă Elă
dígrafoă sz delă húngaroă esă laă grafíaă paraă laă consonanteă sibilanteă
predorsodentalĽă poră loă tantoă aquíă seă indicaă laă ortografíaă (húngara)Ľă
mientras [し] esă unaă transcripciónă fonéticaĽă queă enă laă definiciónă
apareceă despuésă deă laă grafíaă z. La correspondencia entre 
pronunciaciónă yă ortografíaă esă insuficienteĽă yaă queă ademásă deă z, la 
grafíaă delă mismoă sonidoă tambiénă puedeă seră c antes de vocales 
palatales. 

El diccionario F dice: F <a c-vel, z-vel és az s-sel írt sziszegQ 
hang magyar sz-nek való ejtése>Ľă esă deciră ’modoă deă pronunciarlaă
sibilante grafiada como c, z y s comoăsiăfueseăelăsonidoăhúngaroăsz’.ă
Estaă definiciónă pareceă muyă correcta.ă Incluyeă lasă tresă consonantesă
c/z/sĽă laăúltimaădeălasătresăparaăindicarăque elăseseoăsignificaătambiénă
que la s apicalădeălaănormaă“madrileña”ăseăpronunciaăcomoăpredorsalĽă
comoăenăhúngaro. 

Para ceceo el diccionario D dice selypítés; a spanyol s-nek a z 
hanghoz hasonló ejtése. La palabra selypítés no es correcta en este 
caso, ya queă enă húngaroă significaă ună defectoă deă pronunciaciónĽă queă
consiste en pronunciar la sibilante predorsodental como apical. La 
palabraăcorrectaăseríaăpöszeségĽăqueăesăotroădefectoădeăpronunciaciónĽă
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cuando la sibilante predorsal se pronuncia como fricativa interdental 
sorda.ă Laă definiciónă posterioră (’pronunciaciónă deă laă s españolaă
parecida a la del sonido z’)ă tampocoăesămuyă satisfactoriaĽă porqueă seă
refiereă aă sonidosĽă peroă indicaă letras.ăAdemásă noă apareceă laă soluciónă
tipográficaădeălosăparéntesisăangulares.ăă 

En el diccionario F no consta la palabra ceceo, solo el  
verbo cecear.ă Laă soluciónă paraă esteă verboă esă Ţaz s-sel írt hangot 
pöszén ejti>ă財pronunciară elă sonidoă grafiadoă comoă s con el defecto 
pöszeség’ă(verălaădefiniciónăenăelăpárrafoăanterior).ăEstaădefinición es 
correcta. 

2.  NOMBRESăGEOGRÁFICOS 

En este caso no se trata de palabras que designen objetos o 
conceptosă típicosă deă laă lenguaă deă partidaĽă peroă lasă solucionesă queă
encontramos en los diccionarios pueden ser similares. En los dos 
diccionariosă bilingüesă soloă aparecenă losă nombresă geográficosă queă
tienen una forma diferente en la lengua meta. 

Para Cataluña, Andalucía y Aragón existen nombres 
geográficosă húngarosĽă queă aparecenă enă losă dosă diccionarios:ă
Katalónia, Andalúzia, Aragónia. Castilla tambiénă tieneă unaă forma 
húngaraĽăKasztília, que aparece en el diccionario F; el diccionario D 
daăademásăunaăexplicación:ă<középkori grófság, majd királyság a mai 
Spanyolország középsQ és északi részén> ă 財condado medieval, 
posteriormenteăreinoăenălaăparteăcentralăyănorteñaădeălaăactualăEspaña’.ă
Esăcuriosoăqueăsoloăaparezcaăestaăacepciónăhistóricaădelătopónimoăqueă
designaă unaă realidadă geográficaă yă administrativaă plenamenteă vigenteă
hasta hoy (cf. Castilla-LeónĽăCastilla-La Mancha). 

3.  DICCIONARIOS DE SENTIDO INVERSO 

Observaréălasăpalabrasăsegúnăelăordenăenăqueăhanăaparecidoăenă
losăpuntosă anteriores.ăLaăpalabraăhúngaraăszieszta solo aparece en el 
diccionarioăFŇĽăelăequivalenteăespañolănaturalmenteăesăsiesta.   
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Paraă laă palabraă húngaraă tömlQ aparece bota en el diccionario 
F2. Para borkorcsolya y sörkorcsolya aparece tapa en el diccionario 
D2. En el diccionario F2 no vienen estas palabras, lo cual es 
aceptableĽă yaă queă estasă palabrasă húngarasă sonă muchoă menosă
frecuentesă queă laă palabraă españolaă tapa. Madroño no aparece en 
ninguno de los dos diccionarios, ya que la planta no es conocida en 
Hungría.ă Lasă palabrasă mandulatej y földimandula (equivalentes: 
chufa y horchata) aparecen en el diccionario D2, a pesar de que estas 
palabras no se usan, al menos no son en absoluto frecuentes en 
húngaro. Földimandula noă apareceă enă elă diccionarioă húngaroă
monolingüeĽă mandulatej síĽă peroă significaă unaă bebidaă hechaă deă
almendra (y no de chufa). 

Las palabras gazpacho, falla, talgo no aparecen como 
equivalentes en ninguna entrada de los diccionarios. Las palabras 
turrón, tuna, sobrasada, sardana, paella, jota, cocido, flamenco, 
sanfermines tampoco aparecen como equivalentes de palabras 
húngarasĽăporăserăobjetosĽăinstitucionesăuăotrasăcategoríasătípicamenteă
españolas.ă 

Flan, sangría y Cortes aparecen en ambos diccionarios como 
equivalentes de puding, bólé y parlament. 

Sereno aparece en el diccionario D2, en la entrada éjjeliQr 
’guardaă nocturno’Ľă entreă paréntesisă constaă ’españolĽă callejero’:ă
(spanyol utcai). 

Churro no aparece como palabra de la lengua meta, puesto que 
esăalgoătípicamenteăespañol. 

Las palabras jerez, rioja y málaga tampoco aparecen como 
palabras de la lengua meta. La palabra sherry no viene en los 
diccionarios como palabra de la lengua de partida. 

En el caso de Cortes y sereno encontramos la especificaciónădeă
español.ăEstaăsoluciónăesămásă lógicaăenăelăcasoădeăCortes, ya que el 
parlamentoăesăunăórganoăqueăexisteăenănumerososăpaísesĽăCortes es el 
nombreă deă esteă tipoă deă instituciónă enă Españaă yă ală usară laă lenguaă
españolaăpodemosănecesitarăestaăpalabra.ăEn cambio sereno es un tipo 
específicoă deă guardaă nocturnoă enă Españaă yă ună extranjeroă soloă vaă aă
usară estaă designaciónă cuandoă yaă haă conocidoă laă categoríaă enă laă vidaă
real y por consiguiente ya sabe probablemente su nombre. Es poco 
probable que alguien busque en elădiccionarioăunaăpalabraă siă aúnănoă
sabe que existe ese concepto o objeto. 
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Veamosăelăcasoădeălasăpalabrasăespañolasăseseo y ceceo. Para el 
verboă húngaroă selypít (ună defectoă deă pronunciaciónă queă consisteă enă
pronunciar la sibilante predorsodental en una parte posterior de la boca, 
generalmente como alveolar) los dos diccionarios dan cecear, para 
pösze (otroă defectoă deă pronunciaciónă queă consisteă enă pronunciară laă
sibilante predorsodental en una parte anterior de la boca, generalmente 
como interdental o labiodental)ă losă dosă diccionariosă dană tambiénă
ceceante.ă Laă correspondenciaă correctaă seríaă sesear: selypít, cecear: 
pöszén beszél. Por consiguiente creo que hacer corresponder cecear a 
selypít noă esă adecuado.ă Poră otroă ladoĽă laă connotaciónă deă losă verbosă
húngarosă es negativaĽă yaă queă denotană defectosă deă pronunciaciónĽă
mientrasăenăespañolăseătrataădeăvariacionesăfonológicas.ă 

CONCLUSIÓN 

En el caso de las palabras que designan objetos o conceptos 
típicosăespañolesălosălexicógrafosăhúngarosăenălaămayoríaădeălosăcasosă
dan unaăparáfrasisĽăenăalgunosăcasosăhacenăcorresponderăaălaăpalabraă
españolaă ună equivalenteă húngaro.ă Losă dosă diccionariosă examinadosă
tienen soluciones parecidas, lo cual se debe, en parte, a laă tradiciónă
lexicográficaăhúngara. 

He examinado 33 palabras, entre las cuales 30 aparecen en 
ambosădiccionarios.ăLaătipologíaădeălasăcorrespondenciasăentreălenguaă
deă partidaă yă lenguaămetaă esă paralelaă enă lasă dosă obrasă lexicográficasă
paraă laămayoră parteă deă losă elementosă léxicosă examinados.ă Podemosă
destacar las palabras jerez y ceceo, para las cuales uno de los 
diccionariosă indicaă equivalentesă húngarosĽă mientrasă elă otroă daă unaă
definición.ă 

Naturalmente las definiciones dadas por los dos diccionarios 
varíanăligeramente.ă 

Losă dosă diccionariosă presentană pequeñasă diferenciasă ală dar 
informaciónă sobreă laă regiónă deă laă cuală sonă típicosă losă objetosă
o conceptos. (P. ej. para jota un diccionario indica que es un baile 
aragonésĽăsegúnăelăotroăesăsimplementeăespañol.) 

Lasă indicacionesă tipográficasă puedenă discrepară enă pequeñaă
medida entre los dos diccionarios. (P. ej. el corchete en un diccionario 
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indicaăunaăcircunstanciaădeălaădefiniciónĽăenăelăotroăseăusaăparaădarălaă
forma completa de las siglas.) 
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Libuša Vajdová  Jana Páleníková   
Eva Kenderessy (2017):  

Dejiny rumunskej literatúry 

Bratislava, AnaPress, 491 s. ISBN 978-80-89137-96-1 

RumunskoĽăkrajinaăjuhovýchodnejăEurópyĽăčastoămylneăpovažo- 
vanáă zaă súčas[ă BalkánuĽă ostávaă v povedomíă väčšinyă európskehoă
obyvateIstvaă ajă na@alejă zafixovanéăakoăchudobnýă a zaostalýă štátă ne- 
slávneă známyă preă túlavéă psyĽă vreckárovĽă neprispôsobivýchă občanovĽă
Ceau群escovu vláduăa tajomnúălegenduăo Drakulovi.ăNaš[astieĽăpostup- 
ne sa na povrch vyplavujúă ajă pozitívneă skúsenostiă Iudíă s otvorenou 
mysIouĽă ktoríă siă napriekă všeobecnémuă stereotypuă trúfliă navštívi[ă
krajinuă să pitoresknouă prírodouĽă srdečnýmiă obyvateImiĽă rozmanitýmă
reliéfomă a bohatýmiă tradíciamiă ovplyvnenýmiă rozvetvenýmiă chod- 
níkmiă histórieĽă naă ktoréă juă zavialiă miestamiă neIútostnéă vetryă osudu.ă
Maliă možnos[ă odhali[ă skrytéă krásyă KarpátĽă drevenýchă kostolíkovĽă
exotickejă zmesiă kultúrĽă architektúryă vă „Leă Petită Paris“ă a jedinečnejă
fauny a flóryăvădelteăDunaja.ă 

Rovnakoă jedinečnouă jeă publikáciaăDejiny rumunskej literatúry, 
ktoráăjeăv celomăčesko-slovenskomăprostredíăúplneăprváăsvojhoădruhuă
a jejă cieIomă jeă rozšíri[ă obzoryă záujemcomăo Rumunsko, jeho dejiny 
a najmäă literatúru.ă Jejă vznikă nieă jeă ažă takýă prekvapujúciĽă ke@žeă
rumunistikaăakoădisciplínaămáănaăSlovenskuădlhoročnúă tradíciuă a ru- 
munčinaă bolaă historickyă prvýmă románskymă jazykomĽă ktorýă saă začală
vyučova[ănaăFilozofickejăfakulteăUniverzityăKomenského.ăStaloăsaătakă
v rokuă 1řŇŇă zásluhouă Jindryă Huškovej-FlajšhansovejĽă rumunistkyă
z Karlovej univerzity v PraheĽă kdeă rumunčinaă figurovalaă akoă vyučo- 
vacíăpredmetăužăštyridsa[ărokov. 

Zaă ideouă vyda[ă podobnéă dieloă určiteă stojíă ajă skutočnos[Ľă žeă
Slovensko a RumunskoăsúăkrajinyĽăktoréăsiănieăsúăažătakéăvzdialenéĽă
práveănaopakĽămohliăbyăsmeăpoveda[ĽăžeăsúăsiăveImiăblízke a podob- 
néă a v istomă historickomă obdobíă dokoncaă maliă spoločnúă hranicu.ă
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Nespájaă násă všakă lenă susedstvoă v rokoch 1918 – 1939, ale aj 
mnohoročnéăspolunažívanieăv tomăistomăštáteă– SedmohradskoĽăčižeă
severnáăčas[ăRumunskaăznámaăajăpodănázvomăTransylvániaĽ patrilo 
rovnakoăakoăSlovenskoădoăUhorskéhoăkráIovstvaĽăneskôrădoăRakús- 
ko-Uhorskej monarchie a napokonăopä[ădoăuhorskejăčastiămonarchieĽă
čoă saă doterază odrážaă naă podobnostiă sedmohradskejă architektúryă soă
stredoeurópskou.ă 

AkoăsaădozvedámeănaăprvýchăstránkachăknihyĽăslovenskíăčitate- 
liaămaliăužăv rokuă1ŘŘ5ămožnos[ăprečíta[ăsiăv Slovenských pohIadoch 
článokă ĽĽMalýăParíž“ă odă slovenskéhoănovináraăGustávaăAugustínyhoă
pôsobiacehoă v Sedmohradsku.ă Približovală vă Oomă nielenă rumunskéă
hlavnéă mestoă ĽĽBukuriaš[“Ľă aleă aj dejiny, geografiu, jazyk a spôsobă
životaă obyvateIstvaă rumunskéhoă štátuĽă ktorýă vznikolă spojenímă knie- 
žatstievăMoldavskaăa Valašska.ăVăúvodnejăkapitoleăsiăpreănásăautorkyă
pripraviliăprehIadnýăprierezărelevantnýmiăinformáciamiăa zaujímavos- 
[amiăzoăspoločných rumunsko-slovenskýchădejínĽăpričomănevynechaliă
skutočnos[Ľăžeăv Rumunskuădoterazăexistujeăpočetnáăslovenskáămen- 
šinaă(najmäăv Banáte)Ľăa zároveOăčitateIovăoboznamujúăsoăzákladnýmiă
geografickýmiăa historickýmiăfaktamiĽăktoréăsaăvoăveIkejămiereăpriči- 
nili o vývojăa charakterărumunskejăliteratúry. 

Spoločensko-historickýă a politickýă kontextă skutočneă tvoríă
neoddeliteInúă súčas[ă dejínă akejkoIvekă národnejă literatúryĽă a preto je 
chvályhodnéĽă žeă jeă zahrnutýă vă úvode každejă kapitolyĽ ponúkaă námă
kultúrneă pozadieă nevyhnutnéă preă orientáciuă v analyzovanýchă literár- 
nychă smerochĽă ideovýchă prúdochă a vă celkovejă aktuálnejă sociálnejă
situáciiă aă mentaliteă odrážajúcejă saă v tvorbeă rumunskýchă autorov.ă
VysvetIujeănámă tiežĽăprečoăbolaă rumunskáă literatúraăoprotiăostatnýmă
európskymă literatúramă takă pozaduă a čímă bolaă v@akaă svojejă pozíciiă
v priestoreă kultúrnejă interferencieă západnejĽă východnejă a strednej 
Európyătakáăvýnimočná. 

Odăprvéhoădokumentuăv rumunčineăcezăprvéăpísomnostiăv staro- 
slovienčineăsaădostávameăk jednotlivýmăliterárnymăobdobiamăpočnúcă
humanizmomĽăktorýămalĽăprirodzeneĽă tiežăšpecifickúăpodobuĽăpretožeă
bolăovplyvnenýăpobytmiărumunskýchăintelektuálovăv cudzine, a tak sa 
vyznačovalăprvkamiăzápadoeurópskehoăhumanizmuĽăgréckejăa rímskejă
antikyĽă byzantskejă tradícieĽă východnejă ortodoxieĽă orientálnychă kultúră
a tureckéhoăislamu.ăAutorkyăpribližujúăprekladovúăajăpôvodnúăcirkev- 
núăa svetskúăliteratúruĽăktoráăv tomăčaseăvznikalaăv rumunskýchăknie- 
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žatstváchĽă obohatenúă o úryvkyă a zaujímavostiă odhaIujúceă pravýă
charakterăvtedajšejătvorby.ăPonúkajúăviaceréăuhlyăpohIaduănaăniektoréă
historickéă situácieĽă akouă bolaă napríkladă vládaă fanariotovă (odă 1711ă
v MoldavskuĽă odă 1715ă voă ValašskuĽă ažă doă 1ŘŇ1)Ľă ktoráă bolaă síceă
veImiă nestabilnáă a rumunskáă historiografiaă juă vnímaă skôră negatívneĽă
ale mala aj svojeăsvetléăstránky.ăAkoăsaădočítameăv príslušnejăkapitoleĽă
prínosă saă prejavilă najmäă v šíreníă osvietenskýchă ideíĽă vzdelaniaă
a zrušeníănevoIníctvaĽăpričomă fanariotskáăvládaă ă zároveOădopomohlaă
rumunskýmăkniežatstvámĽăabyăsaăotvoriliăzápadnémuăsvetu. 

DozvedámeăsaătiežĽăakoătoăboloănaărumunskomăúzemíăs roman- 
tizmomĽăčiăhoămôžemeăporovna[ăs obdobnýmiădielamiăz inýchăeuróp- 
skychă krajínă aă čímă bolaă ovplyvnenáă a akoă saă vyvíjalaă tvorbaă
najvýznamnejšiehoărumunskéhoăromantikaăMihaiaăEminesca.ăHarmo- 
nickéă súžitieăklasicizmu a romantizmu a neskorýă nástupă románovéhoă
žánruă súă taktiežă javyĽă ktoréă ozvláštOujúă dejinyă rumunskejă literatúryĽă
rovnako jej cesta z koncaă1ř.ăstoročiaĽăke@ăprešlaăodăbiedermeieruăceză
tragickýă romantizmusă ažă k realizmu. Pridanou hodnotou tejto publi- 
kácieă súă tiežă informácieă o rumunskejă literárnejă kritikeĽă ktoráă doă
značnejă mieryă formovalaă a usmerOovalaă literárnejă dianieă v krajine 
a bez nej by obraz o vývineă dejínă národnejă literatúryă nemoholă by[ă
kompletný.ă 

Najväčšíă priestoră jeĽă pochopiteIneĽă venovanýă literatúreă Ň0.ăsto- 
ročiaĽăktoráă jeăpreănásănajrelevantnejšiaăa v konečnomădôsledkuă jeăajă
najplodnejšia.ăMôžemeă siă všimnú[Ľă žeă aniă rumunskúă spoločnos[ă ne- 
obišielă konfliktă medziă protipólmiă tradičnýă vs.ă modernýĽă ktorýă jeă
značneă citeInýă v literárnychă hnutiachă naă začiatkuă storočiaĽă a autorky 
nezabúdajúă poukáza[ă naă paralelyă medziă jednotlivýmiă smermiă a ten- 
denciami a slovenskýmă čiă československýmă literárnymă dianím.ă Naj- 
väčšiuă podobnos[ă môžemeă pobada[ă práveă v obdobíă komunistickéhoă
režimuĽă počasă ktoréhoămuseliă rumunskíă autoriă znáša[ă podobnéă ideo- 
logickéă tlakyăakoănaši.ăPreăvytvorenieă siă celkovéhoăobrazuăo rumun- 
skejă literatúreă jeă veImiă dôležitáă ajă kapitolaă o exilovej tvorbe, kde 
nájdemeă najrelevantnejšieă menáĽă ktoréă boliă z rôznorodýchă dôvodovă
nútenéă presadi[ă sa zaă hranicamiă svojejă rodnejă zemeĽă niektoréă ažă doă
takejămieryĽăžeăichădnesăpovažujemeăzaătzv.ăsvetovýchăautorovă(Eugenă
Ionesco, Mircea Eliade). 

Ke@žeă pojemă rumunskáă literatúraă nezahSOaă lenă dielaă napísanéă
rumunskýmiă autormiĽă aleă všetkuă literatúruă napísanúă v rumunskom 



 KLAUDIA GAGOVÁ 135 

 LｷH┌ジ; V;ﾃSﾗ┗= に J;ﾐ; P=ﾉWﾐｹﾆﾗ┗= に Eva Kenderessy (2017ぶぎ DWﾃｷﾐ┞ ヴ┌ﾏ┌ﾐゲﾆWﾃ ﾉｷデWヴ;デ┎ヴ┞ 
 Bratislava, AnaPress, 491 s. ISBN 978-80-89137-96-1 

  

jazykuĽăprirodzeneădoănejăpatríăajătvorbaămoldavskýchăspisovateIovĽăčiă
užăbolaănapísanáăv azbukeăaleboălatinke.ăOăliterárnomădianíănaăúzemíă
BesarábieăaleboădnešnejăMoldavskejărepublikyăsaădočítameăv závereč- 
nejă častiă knihyĽă ktoráă námăvýstižneă prezentuje rozdiely a podobnosti 
medziă rumunskýmăa moldavskýmăpísomníctvom.ăPribližujeănámă tiežă
špecifikáĽăvýznamnéăčrtyĽănajrelevantnejšieămenáăaăzaujímavostiă lite- 
rárnejă tvorbyĽă ktoráă vzniklaă medziă riekamiă Prută a DnesterĽă vrátaneă
nevyhnutnéhoăsociálno-historickéhoăa politickéhoăkontextu.ăă 

Autorkyă námă všetkyă vyššieă spomínanéă informácieă podávajúă
chronologicky a s použitímă prehIadnéhoă a logickéhoă deleniaă naă
kapitoly a podkapitolyĽă pričomă v jednotlivýchă obdobiachă vyčleOujúă
individuálnyă priestoră preă dramatickúĽă básnickúă a prozaickúă tvorbu.ă
Celkovýă dojemă a didaktickýă charakteră publikácieă jeă podčiarknutýă
príjemnýmă naratívnymă štýlomĽă ktorýă všakă oplývaă vysokouă mierouă
odbornostiĽămnožstvomărelevantnýchăcitáciíă a odkazovănaă literárnychă
kritikov a historikov.  

I ke@ăsúăDejiny rumunskej literatúry prvouăpublikáciouă svojhoă
druhu, na ceste k jejă vznikuă stáliă viaceréă dôležitéă míIniky.ă Prvýmă
z nichă jeă jednoznačneă publikáciaă Libušeă Vajdovejă s názvomă
Rumunská literatúra v slovenskej kultúre (Ň000)ămapujúcaăslovensko- 
rumunské kultúrneă vz[ahyă v rokochă 1Řř0ă ažă 1řř0ă soă zameranímă naă
prekladovúă činnos[Ľă a druhýmămonografiaă Janyă PáleníkovejăRumun- 
ský medzivojnový román (Ň011)Ľă ktoráă násă sprevádzaă tzv.ă zlatýmă
vekomă románovéhoă žánruă v Rumunsku.ă Okremă spomenutýchă synte- 
tizujúcichăprácă smeă saănaăSlovenskuămohliă stretnú[ă s veIkýmămnož- 
stvomăodbornýchă štúdiíă analyzujúcichă rôzneă aspektyă rumunskejă lite- 
ratúryĽă a tiežă s celýmă radomă časopiseckýchă a knižnýchă prekladovĽă
ktoréăpostupneăpripravovaliăslovenskéăčitateIskéăpublikumănaărecepciuă
li terárnejă tvorbyă takejă „exotickej“ă krajiny.ăNapriekă tomuĽă žeă saă dnesă
u násă neprekladáă z rumunskejă literatúryă toIkoĽă koIkoă v minulosti, 
iniciatívaăa záujemăpretrváva.ăV rokuăŇ010ăvyšielăv slovenčineărománă
Malíčky odă Filipaă FlorianaĽă jednéhoă z najtalentovanejšíchă súčasnýchă
rumunskýchă autorovĽă a v rokuă Ň016ă smeă saă konečneă dočkaliă dlho- 
očakávanéhoă prekladuă ašpirantaă naă Nobelovuă cenuă zaă literatúruĽă
Mirceu C<rt<rescaĽ a jeho diela Nostalgia.ăNajčerstvejšímăprírastkomă
doă rumunskejă literatúryă v slovenskom jazyku je preklad troch diva- 
delnýchăhierăvýznamnejăbukureštskejă režisérkyăa dramatičkyăGianinyă
C<rbunariuĽăktorýăvyšielăv rokuăŇ01řăpodănázvomăHry. 
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Z uvedenéhoăvyplývaĽăžeărumunistikaăsaănaăSlovenskuăstáleătešíă
aktivite a obIubeĽă rumunisti preto s rados[ouă privítali rozsiahlu 
publikáciuă Libušeă VajdovejĽă Janyă Páleníkovejă a Evy Kenderessy, 
ktoráă námă konečneă akoă prváă predstavujeă celkovýă vývojă rumunskejă
literatúryăodă jejăpočiatkovăažăpoăsúčasnos[.ăKnihaăslúžiăakoăvýbornýă
študijnýă materiálă preă študentovă rumunčinyĽă akoă užitočnýă zdrojă
informáciíă preă romanistovĽ literárnychăkritikovĽă historikovă ajă nadšen- 
cov a jeă dôkazomă stáleă narastajúcehoă záujmuă o kultúruă tajuplnejă
krajinyănaăjuhovýchodeăEurópy. 

KlaudiaăGagová 
Katedra romanistiky 

FilozofickáăfakultaăUniverzityăKomenského v Bratislave 

GondovaăŇĽăŘ14ăřřĽăBratislavaĽăSlovenskáărepublika 
gagova3@uniba.sk 
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v Uherském Hradišti, 2018. (Rebus linguae).  
ISBN 978-80-907179-7-8 

RecenzovanáămonografiaăjeăvýsledkomăspolupráceămedziăVyso- 
kouăškolouăJagielloMskouăvăToruniă (zastúpenouăFakultouăveUejnoprá- 
vníchă aă ekonomickýchă studiíă vă Uherskémă Hradišti)ă aă Univerzitouă
Komenskéhoă vă Bratislaveă (zastúpenouă FilozofickouĽă Pedagogickouă 
aăLekárskouăfakultou).ăJejăhlavnýmăcieIomăjeăpoukáza[ănaătranslatolo- 
gickéăaspektyă(prekladăaătlmočenie)ăăodbornejăkomunikácieăvăkontexte 
Európskehoăparlamentuăaăvrcholovejăpolitiky. 

Interkultúrnaă komunikáciaă vă rámciă Európskejă únieă bezpro- 
stredneă súvisíă să potrebouă prekladuă aă tlmočenia.ă Vă súčasnostiă máă
štatútă oficiálnehoă úradnéhoă jazykaă Európskejă únieă Ň4ă národnýchă
jazykovă aă všetkyă právne dokumentyăEurópskejă únieămusiaă existo- 
va[ăajăvăpríslušnýchă jazykovýchămutáciách.ăDominantnýăvplyvăpriă
formuláciiă aă pojmovomă uchopeníă skutočnostiă vă týchtoă dokumen- 
tochămáăbritskýăprávnyăsystémăaăangličtinaăslúžiăakoăkomunikačnáă
platformaăpreăvšetkyăzúčastnenéăstranyĽăčímăvytváraăakýsiăspoločnýă
jazykovýămodelĽă ktorýă síceă nieă jeă samostatnýmă jazykomĽă aleămeta- 
jazykomă používanýmă vă európskomă priestore.ă „Euro-angličtinaĽă akoă
hybridnáă formaă jazykaĽă ktoráă plníă síceă komunikačnúă funkciuĽă aleă
nenapGOaăfunkciuă identifikačnúĽăsaăprostredníctvomăprekladuăpriamo 
premietaă doă národnýchă kultúră jednotlivýchă členskýchă štátov.“ă
(Résumé, s. 138)  

Ză tohtoă dôvoduă jeă I.ă sta[ă publikácieă să názvomă European 
Legal Language and Translation (autorkaă E.ă Nikolajováă
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Kupferschmidtová)ă venovanáă problematikeă hybridnýchă textovă
v rámciăEurópskehoăpriestoruĽăpričomăosobitneăpoukazujeănaăzlo- 
žitýă procesă ichă vznikuĽă pretožeă v sebeă kombinujúă prvkyămedzi- 
národnýchĽănárodnýchĽăregionálnychăa európskychădokumentov.ă 

II.ă sta[ă monografieă nazvanáăThe Language of Politics and 
Interpretation saĽă preă zmenuĽă zaoberáă translatologickýmiă špecifi- 
kamiă jazykaă politikyă ză pohIaduă simultánnehoă tlmočníka.ă Autoriă 
(P.ă ŠtubOaĽăA.ăKučmováăLenzi)ă poukazujúă naă potenciálneă lingvis- 
tickéăaăvybranéăextralingvistickéă(sociálneĽăkultúrneĽăpsychologické)ă
[ažkostiăvătlmočníckomăvýkoneĽăaătiežănaăvhodnéăstratégieăichăzvlá- 
dania.ăProblematikaătlmočeniaăprejavovătalianskychăpolitickýchăreč- 
níkovăjeăilustrovanáănaăkonkrétnychăvýrokochăaktívnychăpolitikov. 

Súčas[ouă tejtoăčastiăpublikácieă jeăajăprípadováăštúdiaăzis[ujúcaă
mieruă ekvivalencieă priă tlmočeníă ză taliančinyă doă slovenčiny.ă Autoriă
v nejă podrobneă opisujúăprácuă să odbornýmiă textamiă ajă soă skúmanýmiă
subjektmi v rámciă experimentu simulovanejă konferencieĽă čímă uve- 
denáă publikáciaă získavaă ajă pedagogickýă aă didaktickýă rozmer.ă Záve- 
rečnáă podkapitolaă predstavujeă systematickýă aă komplexnýă prehIadă
tlmočníckychă prekážokă aă chýbă – lingvistickýchĽă extralingvistickýchĽă
metalingvistickýchăaăpragmalingvistickýchă– vyskytujúcichăsaăvăpro- 
cese (simultánneho)ătlmočenia. 

Recenzovanáă publikáciaă podávaă špecifickúă odpove@ă naă jednuă
z hlavnýchă translatologickýchă otázokĽă aă toă čiă jeă ză hIadiskaă kvalityă
translátuăvhodnejšieĽăabyăsaăprekladomăaătlmočenímăodbornýchătextovă
zaoberaliăškoleníă tlmočníciă(bezăvedomostnejăbázyăvăpríslušnomăsek- 
tore)ă aleboăprofesionáliă ză danéhoăodboruĽă ktoríă siă dodatočneă osvojiliă
translatologickéă kompetencie: translatológovă totižă oboznamujeă soă
špecifikamiă právnejă aă politickejă komunikácieĽă aă súčasneă odborníkovă
z oblastiă právaă aă politických vied să príslušnýmiă translatologickýmiă
aspektmi. 

MichalăLukáč 
Fakultaăsociálnychăviedă 
UCM v Trnave 

Bučianskaă4/AĽă 917 01 Trnava 

michal.lukac@ucm.sk 
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María del Carmen Méndez Santos   
María del Mar Galindo Merino (coord.) 

(2017): Atlas de ELE. Geolingüística  

de la enseñanza del español en el mundo. 

Volumen I. Europa oriental 

Madrid, enClave-ELE, 441 s., ISBN 978-84-16108-99-2 

Každoročneăopúš[aăŠpanielskoĽăaleăajă@alšieăhispanofónneăkra- 
jinyĽă veIkéă množstvoă učiteIovĽă abyă napomáhaliă šíreniuă španielčinyă
a hispánskejă kultúryă v zahraničí.ă V krajináchĽă kamă prichádzajúĽă ichă
okremăjazykaĽăktorýăčastoăneovládajúĽăčakáăodlišnáăkultúraĽămentalitaĽă
sociálnyĽăhistorickýăiăpedagogickýăkontextĽătedaăfaktoryĽăktoréăpriamoă
čiănepriamoăvplývajúănaăpodmienkyăa dynamiku vyučovaniaăi práceăsoă
žiakmi.ăHociăexistujúăviaceréăpublikácieĽăktoréăpribližujúă stavăa pod- 
mienkyăvyučovaniaăšpanielčinyăv rôznychăkrajináchă (napr.ăEl mundo 
estudia españolĽăktoréăodărokuăŇ005ăvydávaăv dvojročnýchăintervalochă
MinisterstvoăškolstvaăŠpanielskehoăkráIovstvaăa ktoréăobsahujeăstruč- 
núăcharakteristikuă jednotlivýchăštátovĽădoăktorýchăŠpanielskoăvysielaă
učiteIovăšpanielčinyĽăa toăzăhIadiskaăvzdelávaciehoăsystémuĽăvyučova- 
niaă cudzíchă jazykovă všeobecneă i konkrétneă španielčinyă i pôsobenia 
MinisterstvaăškolstvaăŠpanielskehoăkráIovstvaăv danej krajine), tieto sa 
zameriavajúăpredovšetkýmănaăencyklopedickéăresp.ăštatistickéăúdaje.ă 

UčiteI-cudzinecăjeăvšakăkonfrontovanýăajăs kultúrnymiăaspektmiă
a s nimiă spojenýmiăotázkamiĽă akoănapríkladĽă akéă témyănieă jeă vhodnéă
naăvyučovaníăotvára[Ľăakéăotázkyămôžuăznepokoji[ăštudentovăčiăspô- 
sobi[ăkonfliktĽăakoăsaăpostavi[ăk niektorýmătémamăčoănajefektívnejšie.ă
TotoăsiăuvedomiliăMaríaădelăCarmenăMéndezăSantosăaăMaríaădelăMară
GalindoăMerinoăzăUniverzityăvăAlmeríiă(Španielsko)Ľăktoréăsa rozhodli 
zostavi[ă akýsiă atlasă vyučovaniaă španielčinyă akoă cudziehoă jazykaĽă
ktorýă byă okremă dokumentovaniaă prítomnostiă španielčinyă v jed- 
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notlivýchă štátochă charakterizovală ajă dôležitéă aspektyă jejă vyučovaniaă
ako cudzieho jazyka v tej ktorej krajine.ăPrvýădielă tohtoăatlasuĽăktorýă
máă ambíciuă obsiahnu[ă všetkyă štátyă svetaĽă vyšielă knižneă v roku 2017 
pod menom Atlas de ELE. Geolingüística de la enseñanza del español 
en el mundo. Volumen I. Europa oriental. Venuje sa spolu 26 kraji- 
námăvýchodnejăčastiăEurópyĽăodăArménskaĽăGruzínskaĽăRuskaĽăBielo- 
ruska a Ukrajinyă počnúcă ceză pobaltskéă krajinyĽă PoIskoĽă SlovenskoĽă
Ma@arskoĽă RumunskoĽăMoldavskoĽă BulharskoĽă Gréckoă i Tureckoă ažă
poă AlbánskoĽă Severnéă MacedónskoĽă Čiernuă HoruĽă SrbskoĽă KosovoĽă
Bosnu Hercegovinu, ChorvátskoĽă SlovinskoĽă Rakúskoă a Českúă
republiku.   

KaždejăzoăspomenutýchăštátovăjeăvenovanáăsamostatnáăkapitolaĽă
pričomăsaădodržiavaăvždyă rovnakáăštruktúra.ăPoă stručnomăúvodeăna- 
sledujeăkontextualizáciaăproblematikyĽăktoráăobsahujeăkrátkeăpriblíže- 
nie geografieĽă dejínĽă zloženiaă obyvateIstvaă a školskéhoă systémuă da- 
néhoă štátu.ă Nosnáă čas[ă saă skladáă zoă štyrochă častí.ă Prváă saă venujeă
rôznymăformámăprítomnostiăšpanielčinyăv krajineĽăakoăajăšpecifickýmă
oblastiamăšpanielskehoăjazykaĽăktorýchăosvojenieăzvykneăpreăučiacichă
saă spôsobova[ă problém.ă Druháă a tretiaă saă zameriavajúă naă praktickéă
otázkyă skôră administratívno-organizačnéhoă charakteruĽă ktoréă môžuă
by[ăpreăučiteIa-cudzincaăobzvláš[ăzaujímavéăa prínosnéă(systémăhod- 
noteniaĽădostupnos[ăučebnícĽămetódyăvyučovaniaĽă postavenieăučiteIaĽă
prístupă študentovă k štúdiuĽă podmienkyă výkonuă povolaniaă učiteIaĽă
výškaă platuă a pod.).ă Nemenejă cennáă jeă poslednáă čas[Ľă v ktorej autor 
opisujeă tieăkultúrneăaspektyĽăktoréăpovažujeăzaăvýrazneăodlišnéăv po- 
rovnaníă soă zvyklos[amiă v Španielsku.ăNaă záveră jeă uvedenáă základnáă
bibliografia i zoznamă vybranýchă štátnychă inštitúciíĽă akoă ajă škôlĽă naă
ktorýchăsaăvyučujeăšpanielčina.ă 

Jednotlivéă kapitolyă napísaliă učiteliaă s praxou v danomă štáteĽă
spravidlaă ŠpanieliĽă ktoríă takă ă sprostredkúvajúă svojeă cennéă autentickéă
skúsenostiă a postrehy.ăNaă druhejă straneă všakă nieă vždyă dokážuă úplneă
preniknú[ădoăniektorýchăotázokĽăaătakăuvádzajúăniekedyăajănieăcelkomă
presnéăinformácie.ă 

AutoromăkapitolyăvenovanejăSlovenskuăjeăFermínăDomínguezĽă
ktorýă v časeă vydaniaă knihyămală viacročnúă skúsenos[ă s vyučovanímă
španielčinyă naă SlovenskuĽă ke@žeă odă rokuă Ň01Ňă pôsobilă naă biling- 
válnomăgymnáziuă văŽiline.ă Pretoă saă ajă jehoă textă zameriavaă skôră naă
strednéă školstvoă s dôrazomă naă špecifickúă situáciuă bilingválnychă



 MÁRIá MEDVEC)KÁ 141 

 M;ヴｹ; SWﾉ C;ヴﾏWﾐ MYﾐSW┣ S;ﾐデﾗゲ に M;ヴｹ; SWﾉ M;ヴ G;ﾉｷﾐSﾗ MWヴｷﾐﾗ ふIﾗﾗヴSくぶ ふヲヰヱΑぶぎ 
 Aデﾉ;ゲ SW ELEく GWﾗﾉｷﾐｪ┑ｹゲデｷI; SW ﾉ; WﾐゲWﾓ;ﾐ┣; SWﾉ Wゲヮ;ﾓﾗﾉ Wﾐ Wﾉ ﾏ┌ﾐSﾗく 
 Volumen I. Europa oriental Madrid, enClave-ELE, 441 s., ISBN 978-84-16108-99-2 

gymnáziíĽă i ke@ă tlmočíăajă informácieăo ostatnýchăstupOochăa typoch 
škôlĽă ktoréă získală sprostredkovane.ă Jehoă hlavnýmă informátoromă
v oblastiă vysokéhoă školstvaă bolă pedagógă z Ekonomickej univer- 
zity, v dôsledkuă čohoă prevládajúă v tejtoă témeă informácieă charak- 
teristickéă preă tútoă inštitúciu.ă Domíngueză zhromaždilă ajă množstvoă
štatistickýchăúdajovĽănaăzákladeăktorýchăilustrujeăsituáciuăšpanielčinyă
na Slovensku.  

Z hIadiskaă slovenskéhoă čitateIaă považujemeă zaă najprínosnejšíă
jehoăpohIadănaăotázkyăspätéăs praxouăvyučovaniaăšpanielčiny.ăHlavnéă
problémyă slovenskýchă študentovăpriă osvojovaníă siă tohtoă románskehoă
jazykaăvidíănaăzačiatočníckejăúrovniăpriăpísmenáchĽăktoréăreprezentujúă
v španielčineă inúă hláskuă akoă v slovenčine.ă V oblastiă morfológieă po- 
ukazujeă naă absenciuă určitéhoă členaă v slovenskom jazyku (jeă zaují- 
mavéĽă žeă saă oă absenciiă neurčitéhoă členaă nezmieOuje)ă čiă naă rozdielyă
medziă slovesnýmă systémomă v týchtoă dvochă jazykoch.ă Všímaă siă ajă
problémyă v oblastiă lexikálnejă rovinyĽă konkrétneă slováĽă ktoréă súă voă
východiskovomăa cieIovomăjazykuăformálneăpodobnéĽăaleăvýznamovoă
odlišné.ă Nezabúdaă aniă naă rozdielyă v pravopiseĽă predovšetkýmă priă
písaníăčiarokĽăúvodzoviekăa podobne.  

ZaujímavéăjeĽăakoăvnímaăslovenskýchăžiakovĽăi ke@ăjeăjehoăvní- 
manieăpravdepodobneăsilnoăovplyvnenéătypomăškolyĽănaăktorejăzískală
skúsenos[. PodIaă Domínguezaă súă slovenskíă žiaciă veImiă pracovitíĽă
vytrvalíă a čestníĽă majúă tendenciuă memorova[ă a majúă istýă problémă
improvizova[Ľă pričomăpráveă ichă veIkýă zápală preă štúdiumă spôsobujeĽă
žeă očakávajúă výbornéă aleboă veImiă dobréă hodnotenieă a cítiaă saă by[ă
ukrivdeníĽăke@ăjeăhodnotenieănižšie.ăă 

ZoznamăškôlĽă naăktorýchă saăvyučujeă španielčinaănaăSlovenskuĽă
uvedenýă v závereă kapitolyĽă muselă autoră vzhIadomă naă rozsahă práceă
značneăobmedzi[.ăZahSOaăvšetkyăbilingválneăgymnáziáăa tri univerzity 
(UniverzituăKomenskéhoă văBratislaveĽă Ekonomickúă univerzituĽăUni- 
verzitu Mateja Bela v BanskejăBystrici)Ľă žiadalaăbyă saăvšakă ajă infor- 
máciaă o UniverziteăKonštantínaă Filozofaă văNitreĽă ktoráă pripravujeă ajă
budúcichăučiteIovăšpanielčiny.ă 

Napriekă niektorýmă nepresnostiamă obsahujeă textă venovanýă
Slovenskuă množstvoă praktickýchă a zaujímavýchă informáciíă preă
čitateIaĽă ktorémuă jeă primárneă určený, a môžeă saă sta[ă výbornýmă
sprievodcomăpreăučiteIovĽăktoríăprichádzajúădoănašejăkrajinyăvyučova[ă
španielčinu. 
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Atlas de ELE saăneobmedzujeă lenănaă formuă tlačenej knihy, ale 
máăambíciuă sta[ă saă interaktívnymăprojektom.ă Jeă pretoă zverejnenýănaă
portáliăkomunityăučiteIovăšpanielčinyăakoăcudziehoăjazykaăTodoELEĽă
kdeă jeămožnéă jednotlivéă kapitolyă komentova[.ă PredpokladámeĽă žeă ajă
v@akaă tejtoădostupnostiăpreăširokúăverejnos[ăvoăvirtuálnomăsveteămáă
potenciálăsta[ăsaăreferenčnýmăbodomăpreăvšetkýchăzáujemcovăo prácuă
učiteIaăšpanielčinyămimoăhispanofónnychăkrajín. 
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