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JazYkoveDa





PHILOLOGIA, vol. XXIII, n°2 (2013): 7-20

FranCÚzskY WebovÝ korPus 
FRANCOGALLICUM

Vladimír Benko
Univerzita Komenského v Bratislave

abstract: our paper describes the process of creation and morphological annotation of a French 
web corpus using free tools, and its subsequent processing by the noskech engine corpus 
manager. By several examples, we demonstrate the possibilities of its use for looking for answers 
to questions on the behaviour of lexical units in text.
key words: DDL, web corpora, FLT

abstrakt: príspevok opisuje postup vytvorenia a morfologickej anotácie francúzskeho 
webového korpusu pomocou voľne dostupných nástrojov a jeho spracovanie korpusovým 
manažérom nosketch engine. na niekoľkých príkladoch demonštruje možnosti použitia pri 
hľadaní odpovedí na otázky o fungovaní lexikálnych jednotiek v texte.
Kľúčové slová: DDL, webové korpusy, výučba cudzích jazykov

1  ÚvoD

Textové korpusy majú mnohoraké využitie v rôznych oblastiach jazyko-
vedného bádania, pri tvorbe výkladových a prekladových slovníkov, termino-
logických databáz, či ako nástroj pre prekladateľov na overovanie fungova-
nia lexikálnych jednotiek v cudzom jazyku. ich použitie vo výučbe cudzích 
jazykov spadá pod didaktickú paradigmu nazývanú Data-Driven Learning 
(DDL), ktorej priekopníkom bol koncom 80. rokov minulého storočia Tim 
johns. jej hlavná myšlienka je vyjadrená takto:

[...] the task of the learner is to “discover” the foreign language, and the task of the 
language teacher is to provide a context in which the learner can develop strategies for 
discovery – strategies through which he or she can “learn how to learn”. (johns, 1991)

[...] úlohou učiaceho sa je „objavovať“ cudzí jazyk a úlohou učiteľa je poskytovať 
kontext, v ktorom si učiaci sa môže vytvárať stratégie pre objavovanie – stratégie, 
pomocou ktorých sa môže „naučiť, ako sa učiť“.
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Tim johns bol (spolu s mikom scottom1) autorom jedného z prvých masovo 
používaných konkordančných programov MicroConcord (johns, 1986), ktorý 
v ére operačného systému ms-Dos a pri neexistencii internetu veľmi dobre 
dokázal využiť možnosti vtedajších počítačov používaných učiteľmi cudzích 
jazykov.

paradigma DDL má dnes veľa prívržencov najmä medzi učiteľmi angličtiny 
a nemčiny, čo je dané predovšetkým existenciou veľkých korpusov pre tieto 
jazyky, ktoré sú obyčajne dostupné cez internet na didaktické účely bezplatne. 
situácia pre románske jazyky je však omnoho menej priaznivá, veď napríklad 
pre francúzštinu neexistuje (podľa našich vedomostí) žiaden bezplatne prís-
tupný veľký textový korpus.

V súvislosti s neustále narastajúcim množstvom jazykového materiálu na in-
ternete sa samozrejme ponúka možnosť využiť na skúmanie jazykových javov 
prostriedky, ktoré ponúkajú internetové vyhľadávacie služby. zadaním slova 
alebo slovného spojenia do vyhľadávača Google (s prípadným obmedzením na 
určitú internetovú doménu) získame údaj o frekvencii jeho výskytu a niekoľko 
kontextov jeho použitia. Treba však hneď povedať, že Google je veľmi zlý kon-
kordancer – neumožňuje totiž hľadať slová a slovné spojenia vo všetkých mor-
fologických tvaroch, ani nájdené výskyty následne spracovať (napr. usporiadať 
abecedne podľa ľavého alebo pravého kontextu, vypočítať frekvencie kolokácií, 
či požadovať vyhľadávanie na základe morfologických kategórií). používanie 
internetových vyhľadávačov na jazykovedné účely sa niekedy trochu pejora-
tívne označuje ako „Google linguistics“ (porov. Kilgarriff, 2007).

situácia s neexistenciou veľkých korpusov pre mnohé jazyky sa však v pos-
lednom období začala riešiť pomocou tvorby tzv. webových korpusov. Takéto 
korpusy sa vytvárajú z textov stiahnutých z internetu pomocou automatizo-
vaných procedúr, vyčistených od duplicít a textov s chýbajúcou diakritikou 
a následne spracovaných štandardnými prostriedkami korpusovej lingvistiky 
(tokenizácia, morfologická anotácia a indexovanie pomocou príslušného kor-
pusového manažéra). Keďže všetky potrebné nástroje na tvorbu webového kor-
pusu sú dnes už k dispozícii v open-source2 alebo inej bezplatnej licencii, stalo 
sa vytvorenie webového korpusu dostupným aj pre naše univerzitné pracoviská.

V ďalšom texte opíšeme experiment, ktorého výsledkom bolo vytvorenie 
stredne veľkého francúzskeho webového korpusu.

1 mike scott je zároveň autorom iného – dodnes vyvíjaného – konkordancera Wordsmith Tools, 
http://www.lexically.net/wordsmith 

2 Licencia open-source (s otvoreným zdrojovým kódom) umožňuje programy nielen bezplatne 
používať, ale aj modifikovať a upravené ďalej šíriť. 
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2  FranCogalliCum

Keďže sa nazdávame, že každý korpus si zaslúži „pekné“ meno, rozhodli 
sme sa pre latinský názov Francogallicum.

Bezprostrednou motiváciou k nášmu experimentu bolo nedávne zverejnenie 
nástroja spiderLing3 určeného na sťahovanie textových dát z internetu, ktorý 
bol vytvorený na Fakulte informatiky masarykovej univerzity v Brne (sucho-
mel a pomikálek, 2012). program pracuje pod operačným systémom Linux, 
ktorý máme nainštalovaný aj na našom serveri elena. jeho vstupom je súbor 
internetových adries (tzv. násada) označujúcich webové stránky, na ktorých 
sa začne prehľadávanie. spiderLing najprv stiahne obsah týchto stránok  
a v ďalšom kole bude pokračovať so sťahovaním z adries, ktoré sa nachádzajú 
vo forme odkazov na stiahnutých stránkach. Tento proces sa potom iteratívne 
opakuje vždy s novonájdenými adresami a v teoretickom prípade by skončil 
prehľadaním „celého internetu“. V praxi však samozrejme čas behu programu 
obmedzujeme podľa toho, koľko textu stiahnutého z internetu potrebujeme. 
sťahovanie prebieha (v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia a počtu 
procesorov na serveri) veľmi rýchlo, takže obyčajne získame dostatok dát za 
niekoľko dní činnosti programu.

spiderLing je optimalizovaný na sťahovanie textov a obsahuje modul auto-
matického rozpoznávania jazyka dokumentu a tiež nástroj na odstraňovanie 
šablón a navigačných prvkov (tzv. „boilerplate“) z webových stránok, ktoré 
nie sú z jazykového hľadiska zaujímavé (pomikálek, 2011). stiahnuté dáta 
umožňuje zároveň deduplikovať na úrovni dokumentov, čím sa zabezpečí, že 
každý text sa vo výstupe objaví len raz.

2.1  Sťahovanie dát

V našom experimente sme spiderLing nainštalovali na server elena (2-ja-
drový intel Xeon 1,86 GHz, 2 GB ram, Ubuntu 11.04) a spustili sme ho s dvo-
mi paralelným procesmi pomocou 100 násadových adries získaných pomo-
cou vyhľadávača Google. V parametroch programu sme nastavili obmedzenie 
na prehľadávanie internetu len v hlavných frankofónnych (.fr, .be, .ch a .ca)  
a  generických (.eu, .com, .edu, .info, .net a .org) doménach. po 172 hodinách  
(7 dňoch) behu programu sme získali 6,6 GB čistých textových dát, ktoré po-
zostávali z takmer 1,6 milióna dokumentov. podiel jednotlivých domén v doku-
mentoch je zobrazený v tabuľke (v poradí podľa klesajúceho podielu):

3 http://nlp.fi.muni.cz/trac/spiderling



10

Vladimír Benko

doména dokumenty
(v tisícoch)

dokumenty
(v %)

.com 604,1 38,1

.fr 533,1 33,6

.org 158,9 10,0

.net 87,1 5,5

.ca 80,7 5,1

.be 48,5 3,1

.ch 34,1 2,1

.info 25,1 1,6

.eu 14,5 0,9

.edu 0,9 0,1

spolu 1587,1 100,0

zaujímavým zistením je to, že napriek očakávaniu nemá doména .fr najväčší 
podiel v stiahnutých dokumentoch. Táto skutočnosť si zaslúži v budúcnosti 
hlbšiu analýzu.

získaný textový súbor v kódovaní UTF-8 už mal vonkajšiu anotáciu vo 
formáte XmL, ktorý sa požaduje pre ďalšie spracovanie, čiže bol segmento-
vaný na dokumenty štandardnými značkami <doc ...> a </doc> a na odseky 
značkami <p ...> a </p>. pomocou jednoduchého programového filtra sme sú-
bor ešte rozsegmentovali na vety. použili sme pri tom len najzákladnejší algo-
ritmus: ak po malom písmene nasleduje bodka, otáznik alebo výkričník a potom 
veľké písmeno, ide o koniec vety. na vety sme opäť použili štandardné značky  
<s ...> a </s>. po tejto procedúre korpusový súbor obsahoval 22,4 milióna 
odsekov a 47,6 milióna viet.

2.2  Vnútorná anotácia
 
na morfologickú anotáciu sme použili nástroj TreeTagger4 (schmid,1994)

vytvorený v Ústave počítačového spracovania jazyka na Univerzite v stuttgarte. 
pre francúzštinu tento analyzátor používa jednoduchý súbor morfologických 

4  http://www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/ressourcen/ werkzeuge/treetagger.html
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značiek5 achima steina, ktorý pri autosémantických slovných druhoch obsa-
huje podkategórie len pre verbá a pronominá (a nie pre substantíva a adjektíva). 
prvým krokom pred vlastnou morfologickou anotáciu je však tzv. tokenizácia 
textu, t. j. jeho rozklad na textové slová (tokeny), pričom interpunkčné zna-
mienka sa považujú za samostatné tokeny. Vo francúzštine sú samostatnými 
tokenmi navyše všetky proklitiky typu c’, d’, qu’ a enklitiky -ce, -moi, -t-elle 
a pod. Výstupom procesu tokenizácie je súbor v tzv. vertikálnom formáte, kde 
každý token je umiestnený na samostatnom riadku. napríklad veta:

<s>Mais l’autre camp a également d’excellents arguments à faire 

valoir.</s>

bude po tokenizácii prekonvertovaná na tvar:

<s>

Mais

l’

autre

camp

a

également

d’

excellents

arguments

à

faire

valoir

.

</s>

morfologický analyzátor priradí ku každému tokenu dva parametre – mor-
fologickú značku (atribút tag) a lemu – základný slovníkový tvar (atribút lem-
ma). naša veta bude potom vyzerať takto:

<s>
Mais  KON  mais
l’  DET:ART  le
autre ADJ  autre
camp  NOM  camp
a  VER:pres avoir
également ADV   également
d’  PRP  de

5  http://www.ims.uni-stuttgart.de/institut/mitarbeiter/schmid/french-tagset.html
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excellents  ADJ  excellent
arguments NOM  argument
à  PRP  à
faire	 VER:infi		 faire
valoir	 VER:infi		 valoir
  SENT

</s>

ako vidíme, výstup je opäť vo vertikálnom formáte, teraz však v troch 
stĺpcoch. jednotlivé morfologické značky sú trojpísmenovými skratkami 
názvov slovných druhov6, podkategórie sa uvádzajú za dvojbodkou. V posled-
nom stĺpci sa môžeme presvedčiť, že morfologický analyzátor nemal s našou 
vetou problémy a priradil všetky základné tvary správne.

je zrejmé, že morfologický slovník analyzátora nemôže pokryť úplnú slovnú 
zásobu nachádzajúcu sa v textoch na internete. TreeTagger v prípade, keď nara-
zí na neznáme slovo (situácia označovaná ako out of vocabulary – OOV), mor-
fologickú značku odhadne podľa kontextu a ako lemu voliteľne použije priamo 
tvar nájdený v texte, alebo v príslušnom stĺpci zapíše hodnotu <undefined>.

Vzhľadom na jednoduchosť súboru morfologických značiek celá procedúra 
morfologickej anotácie trvala len približne 7 hodín, pričom celkovo bolo ano-
tovaných 1,07 miliardy tokenov.

2.3 Spracovanie korpusovým manažérom

zdrojový súbor budúceho korpusu je vstupom do ďalšieho produktu Fakul-
ty informatiky masarykovej Univerzity v Brne – korpusového manažéra mana-
tee/Bonito, ktorý bol nedávno uvoľnený s open-source licencou a názvom nos-
ketch engine7 (rychlý, 2007). ide vlastne o zjednodušenú verziu komerčného 
korpusového manažéra sketch engine, ktorý pre platiacich záujemcov pre-
vádzkuje firma Lexical Computing v britskom Brightone8.

nosketch engine poskytuje základné vyhľadávanie v korpuse pomocou 
konkordancera podľa slovného tvaru (Word Form), lemy (Lemma), slovného 
spojenia (Phrase) alebo morfologickej značky (Tag), komplexné vyhľadávanie 
pomocou jazyka CQL9 a regulárnych výrazov, abecedné usporiadanie výsledku 
vyhľadávania podľa kontextu a výpočet kolokácií pomocou štatistických fun-

6  skratka Kon pre spojku poukazuje na nemecký pôvod súboru značiek.
7  http://nlp.fi.muni.cz/trac/noske
8  http://www.sketchengine.co.uk
9  http://www.fi.muni.cz/~thomas/corpora/CQL/
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kcií lexikálnej asociatívnosti (T-score, MI, log Dice10 a pod.). systém pracuje  
v režime klient/server, v ktorom je korpus a vyhľadávací systém nainštalovaný 
na serveri (manatee) s operačným systémom Linux a jednotliví používatelia sa 
naň pripájajú pomocou klientskeho programu Bonito prístupného z ľubovoľného 
internetového prehliadača (bez ohľadu na operačný systém).

pri spracovaní korpusu korpusovým manažérom ide najmä o vytvorenie 
potrebných indexových štruktúr, ktoré následne umožnia rýchle vyhľadávanie 
v korpuse. Vstupom do tohto procesu je okrem vlastného zdrojového súboru 
korpusu ešte množina parametrov definujúca jeho štruktúru (poradie stĺpcov vo 
vertikálnom súbore, atribúty vonkajšej anotácie, meno korpusu a pod.). Čas in-
dexovania závisí od veľkosti korpusu i rýchlosti použitého počítača a obyčajne 
trvá niekoľko hodín. V našom prípade to prebehlo vcelku rýchlo za 5 hodín  
a 40 minút.

3  PrÁCa s korPusom

V rámci obmedzeného rozsahu nášho príspevku môžeme prezentovať len 
niekoľko málo ukážok použitia korpusu na získanie odpovedí o fungovaní ja-
zyka v textoch veľkého rozsahu. na troch príkladoch ukážeme prácu s progra-
mom Bonito a naším francúzskym korpusom Francogallicum.

V prvom príklade zisťujeme spájateľnosť substantíva amour. na úvodnej 
obrazovke zadáme dané slovo do vyhľadávacieho políčka:

Konkordancer nám nájde v korpuse všetky jeho výskyty a poskytne pr-
vých 20 kontextov vo forme konkordancií typu KWIC (KeyWord In Context), 
v ktorých je hľadané slovo v strede obrazovky a z ľavej a pravej strany sa zobrazí 

10  https://trac.sketchengine.co.uk/attachment/wiki/ske/Docsindex/ske-stat.pdf
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kontext v rozsahu danom voľným miestom v riadku. naľavo pri každom riadku 
je navyše uvedený identifikátor, ktorým je v našom prípade číslo dokumentu. 
ak naň klikneme, dostaneme úplnú adresu stránky, z ktorej text pochádza.

Vidíme, že slovo amour sa v našom korpuse vyskytuje 139 148-krát a ak 
by sme si chceli prečítať kontexty všetkých jeho výskytov, museli by sme 
prelistovať takmer 7 000 obrazoviek. To je, samozrejme, nereálne.

na zisťovanie kolokácií však program Bonito poskytuje pohodlný nástroj. 
predpokladajme, že nás zaujíma, aké slovo sa vyskytuje najčastejšie ako pravá 
strana kontextu (pravdepodobne to bude prívlastok v podobe adjektíva). akti-
vujeme si výpočet kolokácií:
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V parametroch sme nastavili, že chceme hľadať kolokácie v rozsahu „1 až 1“, 
 t. j. len prvé slovo sprava, a pri výpočte chceme použiť štatistickú metódu log 
Dice (je to metóda odporúčaná autorom programu). Výsledok danej operácie 
potom bude nasledujúci:

Výpis nám zobrazuje kolokáty slova amour zoradené v poradí podľa klesa-
júcej hodnoty štatistického parametra log Dice. Táto štatistická metóda spravi-
dla dáva vyššie hodnoty koeficientu pre kolokáty, ktoré samy osebe nemusia byť 
veľmi frekventované, ale keď sa už vyskytnú, tak obyčajne v spojení s daným 
kľúčovým slovom. V predposlednom stĺpci sú zároveň uvedené frekvencie 
výskytu jednotlivých kolokácií. Vidíme, že napr. spojenie amour sincère má 
nižšiu frekvenciu výskytu ako amour véritable, ale vo výpise sa vyskytuje na 
vyššom mieste, pretože má vyššiu hodnotu log Dice.

Celkovo možno konštatovať, že naša intuícia nás nesklamala a väčšina 
štatisticky významných pravostranných kolokátov sú skutočne adjektíva.  
K tomuto zisteniu sme navyše dospeli bez nutnosti čítať všetky obrazovky  
s konkordanciami.

ak by sme si chceli zobraziť príklady pre niektorú konkrétnu kolokáciu, 
napr. amour courtois, klikneme na písmeno „p“ vľavo od príslušného kolokátu. 
Výpis bude potom vyzerať takto:
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V druhom príklade si ukážeme, ako môžeme vypočítať frekvenčnú distribú-
ciu slovných tvarov určitého slova, napr. slovesa aimer. najprv si už známym 
spôsobom vytvoríme príslušné konkordancie:
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Frekvenčnú distribúciu všetkých tvarov daného slova vytvoríme 
jednoduchým kliknutím na príslušnú funkciu v ponuke programu na ľavej 
strane. Keďže frekvencia slovných tvarov patrí medzi základné funkcie 
programu, nie je potrebné nastavovať žiadne parametre.

Vo výpise uvádzame len riadky, ktoré sa vošli na prvú obrazovku:

Táto štatistika nie je úplne presná, keďže pri výpočte frekvencie slovných 
tvarov sa osobitne započítavajú slová písané s veľkým začiatočným písmenom. 
napriek tejto menšej nepresnosti je zrejmé, že najčastejším tvarom slovesa ai-
mer v korpuse je prvá osoba jednotného čísla prítomného času a až s veľkým 
odstupom za ním nasledujú tvary v minulom čase a v neurčitku.

ako poslednú ukážku uvádzame vyhľadávanie pomocou regulárnych výra-
zov. predpokladajme, že by sme chceli nájsť slová obsahujúce prefix éco-,  
u ktorých predpokladáme, že budú súvisieť s ekológiou. použijeme na to funk-
ciu vytvorenia zoznamu slov:
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Bez vnárania sa do podrobností syntaxe regulárnych výrazov a jednotlivých 
parametrov povieme, že hľadáme všetky lemy v korpuse začínajúce daným 
reťazcom éco, za ktorým môže nasledovať ľubovoľný počet ľubovoľných zna-
kov (čiže aj žiadne). Vypisovať sa budú len nájdené slová s frekvenciou výs-
kytu vyššou ako 5 a vo výpise sa uvedie okrem daného slova frekvencia jeho 
výskytu. Výstup potom vyzerá takto:
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Uviedli sme len prvé tri obrazovky výstupu. Dostali sme trochu „zašumený“ 
zoznam – prenikli nám doň nielen nami očakávané slová súvisiace s ekológiou, 
v ktorých ide naozaj o prefix éco-, ale aj slová, kde éco- je súčasťou koreňovej 
morfémy. napriek tomu však ide o zaujímavý materiál poukazujúci napr. na 
konkurenciu tvarov typu écotourisme/éco-tourisme, pričom pri niektorých slo-
vách je frekventovanejší tvar so spojovníkom a pri iných zase tvar bez neho. 
Keďže ide o veľmi dynamickú vrstvu slovnej zásoby, lingvistická analýza 
uskutočnená bez korpusového materiálu (napr. len pomocou slovníkov) by bola 
určite neúplná a neobjektívna.

Všetky tri uvedené príklady demonštrujú jednoduchosť používateľského 
rozhrania programu Bonito. nazdávame sa, že takéto a podobné sondy do 
fungovania cudzieho jazyka je možné (a užitočné i vhodné) uskutočňovať so 
študentmi na hodinách v rámci jednotlivých jazykovedných disciplín (napr. 
lexikológie).

4  ZÁVER A ĎALŠIA PRÁCA

V príspevku sme ukázali postup tvorby francúzskeho webového korpusu 
pomocou voľne dostupných nástrojov a príklad jeho používania pomocou pro-
gramu Bonito. Vzhľadom na dostupnosť všetkých potrebných programov trval 
celý experiment približne dva týždne pracovného času. prvé skúsenosti s prá-
cou s ním naznačujú, že korpus je naozaj použiteľný pri hľadaní odpovedí na 
otázky o fungovaní jazyka, ktoré možno využiť pri výučbe francúzštiny.

V úvode sme napísali o našom zámere vytvoriť korpus stredného rozsahu. 
náš korpus sa však veľkosťou (vyše miliardy tokenov) radí skôr k veľkým. 
prejavilo sa to už aj na práci s ním – odozva korpusového manažéra pri niek-
torých operáciách bola dosť dlhá. pre prácu so študentmi bude pravdepodobne 
výhodné korpus zmenšiť, možno až na veľkosť 100 miliónov tokenov (čo je 
napr. veľkosť Britského národného korpusu). Ďalším krokom ku skvalitneniu 
korpusu bude jeho filtrácia, pri ktorej sa odstránia nekvalitné texty z technické-
ho hľadiska (nesprávne kódovanie, bez diakritiky), ďalej texty „nediskurzívne“ 
(napr. obsahujúce príliš dlhé „vety“ bez slovies), texty s vulgárnym obsahom 
a pod.

Chceme ďalej pokračovať v tvorbe webových korpusov aj pre iné jazyky, 
predovšetkým románske, takže ďalšími možnými korpusmi budú taliansky Ita-
licum a španielsky Hispanicum (pravdepodobne s dvomi verziami – ibérijskou 
a latinskoamerickou).
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tenDenCie PravoPisu a vÝslovnosti 
FranCÚzskYCh vlastnÝCh mien 

v PreklaDoCh Do slovenského JazYka 
A AnALýZA VyBRAnýCh ZVLÁŠtnoStí

Júlia Habovštiaková
Katolícka univerzita v ružomberku

abstract: Foreign proper nouns enter slovak translations in different forms, shapes and 
pronunciation. For the translators and standard users alike, problems arise connected to the use 
of proper nouns in standard slovak. Based on some slovak translations from French we analyse 
the use of French proper nouns and toponyms. We also compare those with their usage in Czech 
translations.
key words: translation, declension, pronunciation, French, slovak 

abstrakt: V prekladoch sa cudzie vlastné mená vyskytujú v rôznych formách s rozdielnym pra-
vopisom a výslovnosťou. pre prekladateľov, ale aj bežných používateľov, vznikajú problémy pri 
používaní cudzieho vlastného mena v spisovnej slovenčine. na základe niekoľkých slovenských 
prekladov z francúzštiny analyzujeme problematiku používania francúzskych osobných vlast-
ných mien a zemepisných názvov. zároveň porovnávame ich tvary s výskytom v prekladoch 
v českom jazyku. 
Kľúčové slová:  preklad, skloňovanie, výslovnosť, francúzština, slovenčina

ÚvoD

Kvalita prekladu súvisí s celkovou kompetenciou prekladateľa. odráža cit 
prekladateľa vnímať autorove myšlienky a čo najvernejšie ich pretransformo-
vať na odovzdanie čitateľovi alebo poslucháčovi. Keďže na kvalitu  sa kladú 
čoraz vyššie nároky, prekladateľovi často nestačí spoliehať sa na vlastný talent, 
empatiu, prekladateľskú prax a dostatočnú znalosť východiskového a cieľové-
ho jazyka. pri prekladoch odborných textov sa nezaobíde bez konzultácií u špe-
cialistov z danej oblasti. Umelecký text zas skrýva rôzne kultúrne finesy, ktoré 
vyžadujú celkový kultúrno-spoločenský rozhľad prekladateľa (Djovčoš, 2009). 

jednou z osobitostí literárneho diela je použitie osobných vlastných mien 
a zemepisných názvov. Vo východiskovom jazyku pôsobia úplne prirodzene. 
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záleží na virtuozite prekladateľa, či čitateľ textu v cieľovom jazyku bude pova-
žovať vlastné mená za nenásilné prvky v texte, alebo sa s ich použitím nestotož-
ní. situáciu môže komplikovať výskyt toho istého vlastného mena v rôznych 
formách a výslovnostiach v rôznych jazykoch. z uvedeného dôvodu odporú-
čame pri použití osobných vlastných mien, zemepisných názvov a prezývok  
v preklade konzultovať výsledky výskumov slovenských onomastikov.

pri skúmaní súčasného stavu výskytu vlastných mien v prekladoch z fran-
cúzskeho jazyka sme sa snažili porovnať jednotlivé mená vo vybraných slo-
venských prekladoch, a to hlavne u klasikov slovenskej translatológie, akými 
sú Blahoslav Hečko a Vladimír reisel. V niektorých prípadoch komiksových 
postáv sa nám podarilo nahliadnuť aj do českých prekladov. Tento fakt považu-
jeme za značný prínos do našej analýzy, keďže čeština a slovenčina sú príbuzné 
jazyky. 

VLAStné mEno AKo ŠPECIfICKý PRVoK V tExtE

V umeleckých a publicistických textoch, ako aj v ich prekladoch, sa vysky-
tujú vlastné osobné mená (antroponymá) a priezviská najčastejšie v úradnej 
podobe. napríklad François Mitterand, Catherine Deneuve, Sophie Marceau. 
môžu sa však vyskytnúť aj v neúradnej podobe, ktorej súčasťou sú národné 
a domácke podoby mien a priezvisk, prezývky a pod. Výsledkom uvedenej pra-
xe sú v slovenčine a v češtine napr. mená a priezviská hviezd filmového plátna: 
Sophia Loren – Sophia Lorenová, Sofia Loren; Brigitte Bardot – Brigitte, Bri-
gite, Brigitta, Brigita Bardotová.

Geografický názov (toponymum) by sa mal v texte použiť len v úradnej 
podobe zaužívanej v danom jazyku (mistrík, 1993). napríklad v slovenčine sa 
vyžaduje použitie slovenských tvarov názvov mnohých svetových miest, ako 
v prípade: Paris/Paríž, Reims/Remeš, London/Londýn, Venezia/Benátky, Roma/
Rím. ak slovenský tvar neexistuje, použije sa všeobecne platný, ako napr. New 
York, Madrid, Bordeaux, Clermont-Ferrand a pod. 

PoužItIE fRAnCúZSKyCh VLAStnýCh mIEn 
v slovenskÝCh PreklaDoCh

používanie francúzskych vlastných mien v komunikácii a v prekladoch 
v slovenskom jazyku prešlo určitým vývojom. preklady francúzskej beletrie, 
najmä staršieho dáta, nám ponúkajú prehľad vynaliezavosti slovenských pre-
kladateľov pri prispôsobovaní francúzskych tvarov osobných vlastných mien 
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a zemepisných názvov. za veľký prínos do uvedenej problematiky považuje-
me publikáciu Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine 
(2002), ktorej autorom je Karel sekvent. pri hodnotení ustálenosti tvarov fran-
cúzskych vlastných mien v slovenských prekladoch vychádzame práve z tejto 
publikácie. sformulované pravidlá sa opierajú o kodifikačné príručky sloven-
činy, s prihliadnutím na úzus francúzskych vlastných mien v spisovnej sloven-
čine. (sekvent, 2002)

Karel sekvent, hneď v úvode svojej, už citovanej, publikácie uvádza: 

problémy spojené s používaním francúzskych vlastných mien v spisovnej slovenčine 
sú spoločné – pravda, v rozličnej miere – pre používateľov, ktorí francúzsky jazyk 
nepoznajú, ale aj pre tých, ktorí ho dobre ovládajú. Určitú úlohu tu prirodzene má aj 
stupeň osvojenia spisovnej podoby slovenského jazyka. (2002, s. 7) 

sekventovo konštatovanie je výsledkom jeho dlhoročného výskumu v ob-
lasti používania francúzskych vlastných mien v slovenskom jazyku.

Cudzie vlastné mená niekedy robia v slovenčine problémy pre výslovnosť 
a pravopis, ale hlavný problém spočíva v skloňovaní podstatných mien v slo-
venskom jazyku. prekladatelia sa v minulosti s touto otázkou nevyrovnávali jed-
notne. prevládala snaha čo najviac prispôsobiť tvar vlastného mena slovenčine, 
a teda ho aj skloňovať. avšak neskôr sa mnohé francúzske vlastné mená ustálili 
ako nesklonné. V slovenských textoch a v komunikácii nepôsobia rušivo. 

honoRé dE BALZAC – BLAhoSLAV hEčKo

Významný slovenský prekladateľ z románskych jazykov, Blahoslav Hečko, 
sa zaslúžil o vydanie románu Ľalia v údolí (Le Lys dans la vallée), ktorý vyšiel 
v Bratislave v roku 1949. autorom je Honoré de Balzac, jeden z popredných 
predstaviteľov francúzskeho kritického realizmu prvej polovice 19. storočia. 
niektoré mená a názvy, ktoré v súčasnosti sekvent udáva ako nesklonné, pre-
kladateľ Hečko v texte ešte skloňuje. napríklad „Nebudem vám spomínať ces-
tu, ktorú som vykonal so svojou matkou z Paríža do Toursu“ (Balzac, 1949,  
s. 25). súčasný prekladateľ by už mal brať do úvahy nesklonnosť názvu mesta 
Tours. V tom prípade by uvedená veta obsahovala názov mesta bez deklinácie: 
„Nebudem vám spomínať cestu, ktorú som vykonal so svojou matkou z Paríža 
do Tours.“  V slovenčine sa neskloňujú ani francúzske zložené mená skladajú-
ce sa z dvoch zemepisných názvov spojených spojovníkom alebo predložkou, 
prípadne je medzi nimi člen. napríklad Pont-Aven, Aix-en-Provence, Aix-les-
Bains. Hečko ich skloňuje: „Najal som koňa a za päť štvrtí hodiny som pre-
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behol vzdialenosť medzi Toursom a Pont-le-Rouanom“ (Balzac, 1949, s. 175). 
Upozorňujeme, že Balzac spomína vo svojom románe obec Pont-de-Ruan na-
chádzajúcu sa na rieke indre. V preklade Blahoslava Hečka nachádzame iné 
grafické podoby tohto názvu. Vyskytuje sa buď ako už spomínaný Pont-le-Rou-
an, alebo ako Pont-de-Rouan. napríklad: „Prišli sme až k Pont-de-Rouanu, na 
miesta, kde sa Indra rozširuje [...]“ (Balzac, 1949, s. 238). názov rieky v slo-
venskom jazyku nám pripomína inú francúzsku rieku, ktorej meno sa v sloven-
čine tiež vyskytuje dvojako: Loira, Loire.

Francúzske mesto Orléans má v slovenčine tvar Orleán, a podľa toho sa aj 
skloňuje. Hečkovo skloňovanie dnes vyznieva archaicky: „Keď sme sa v Orle-
anse ukladali spať, matka mi vyčítala mlčanlivosť“ (Balzac, 1949, s. 25).

meno oblasti Touraine je v slovenčine nesklonné, tvar Tourainsko sekvent 
udáva ako zriedkavý. Hečko používa práve tento tvar: „Nespytujte sa, prečo 
milujem Tourainsko“ (Balzac, 1949, s. 37).

priezviská s predložkou de sa neskloňujú, ak sú v spojení so skloňovaným 
titulom či hodnosťou, napr. pán de Mortsauf – pána de Mortsauf. V Hečkovom 
preklade nachádzame priezvisko vyskloňované: „Biele vlasy pána de Mortsaufa 
svedčily o hroznom utrpení /.../“ (Balzac, 1949, s. 67). avšak niekde sa nachádza 
aj ako nesklonné: „Obviňoval som Madeleinu, Jacquesa, abbého de Dominis, 
všetkých, dokonca i pána de Mortsauf“ (Balzac, 1949, s. 341). podobne, nejed-
notnosť v Hečkovom preklade badáme na použitých menách: lady Brandonová, 
lady Dudley. V prvom prípade je vyskloňované francúzske priezvisko Brandon, 
v druhom prípade cudzie priezvisko necháva v pôvodnom tvare.

niektoré osobné vlastné mená Hečko čiastočne prispôsobuje slovenčine: 
Henrietta (fr. Henriette), Arabella (fr. Arabelle), Manetta, alebo nahrádza slo-
venským ekvivalentom: Blanka, Natália. Krstné mená ako Félix, Madeleine, 
Jacques, majú v uvádzanom preklade pravopis identický s francúzštinou. av-
šak všimnime si zvláštnosť skloňovania mena Jacques u Hečka. prekladateľ 
pri jeho skloňovaní používa francúzsky pravopis, ale pridáva k nemu slovenské 
koncovky, napr.: Jacquesa, Jacquesovi, Jacquesovým. podľa sekventa sa toto 
mužské meno po pravopisnej stránke v slovenčine prispôsobuje francúzskej vý-
slovnosti. z tohto dôvodu, správne tvary mena Jacques v slovenských textoch 
zo súčasnosti sú: Jacqua, Jacquovi, Jacquovým s výslovnosťou [žaka, žakovi, 
žakovím] (sekvent, 2002, s. 82). s podobným problémom sa stretáme u Hečka 
pri mene Charles, ktoré skloňuje ako v nasledujúcom príklade: „Konečne som 
sa zoznámil so svojím bratom Charlesom, ktorý bol až doteraz pre mňa úplne 
cudzím človekom“ (Balzac, 1949, s. 197). Tvar Charlesom považujeme v sú-
časnosti za nesprávny, hoci sa môžeme stretnúť s jeho používaním hlavnevply-
vom angličtiny a anglickej výslovnosti. V spisovnej slovenčine správne píšeme 
Charlom a vyslovujeme [šarlom] (sekvent, 2002, s. 81).  
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JACquES PRéVERt – VLAdImíR REISEL

Ďalší príklad náročnosti prekladu vlastného mena vyberáme z francúzskej 
poézie 20. storočia. ide o zemepisný názov francúzskej obce Denain a sloven-
skej obce Krpeľany. slovenskí prekladatelia sa zaslúžili o vydanie niekoľkých 
zbierok básní, ktorých autorom je francúzsky básnik jacques prévert (nar.  
v r. 1900). V jeho zbierke Slnko noci (Soleil de nuit) sa nachádza báseň Na ceste 
do Krpelian (Sur la route de Denain). Uvádzame úryvky z obidvoch verzií, t. j.  
francúzsky originál a slovenský preklad, ktorého autorom je Vladimír reisel. 

sUr La roUTe De Denain (úryvok)
sur la route de Denain
Un homme nain
Dont jamais femme ne voulut
sur la route de Denain
ni vu ni connu
La nuit
Le nain eut la nue1

na CesTe Do KrpeLian (úryvok)
na ceste do Krpelian
Krpatý chlapík
Ktorého neľúbila žiadna žena
na ceste do Krpelian
Ten krpáň
nikto ho nevidel a nepoznal
pod rúškom noci
Tú nahú ženu miloval (prévert, 1988, s. 34)

jacques prévert, majster slova a pera, sa hrá so slovami. nás zaujíma hlavne 
skutočnosť, ako si prekladateľ poradil s názvom mesta Denain a s jeho rýmom, 
ktorým je adjektívum nain (sl. trpasličí, zakrpatený, krpatý). obec Denain je 
jedným z predmestí mesta Valenciennes. Leží na severe Francúzska, neďaleko 
francúzsko-belgických hraníc, v regióne nord-pas-de-Calais. obcou preteká 
rieka escaut s upravenými kanálmi. V slovenskom preklade je mesto Denain na-
hradené obcou Krpeľany. zhodou okolností, aj pre Krpeľany je príznačná rieka, 
a to rieka Váh s významnou vodnou elektrárňou. Tento fakt je síce zaujímavý, 
ale z lingvistického hľadiska je dôležitejší samotný názov obce, v ktorom je 

1 http://poesis.forumactif.net/t1049-jacques-prevert-par-iris



26

Júlia Habovštiaková

takisto ukryté slovo s významom malý, krpatý. so vznikom Krpelian sa spája 
tradícia, podľa ktorej na brehu Váhu býval v chatrči rybár menom Krp. okrem 
rybárčenia a prevážania ľudí z jedného brehu na druhý sa zaoberal aj obrábaním 
polí, ktoré sa volali Krpé lány2. názov prvej osady vznikol spojením týchto slov.

Vladimír reisel vybral pre svoj preklad naozaj priliehavý názov obce v spo-
jení s adjektívom krpatý a podstatným menom krpáň. pre slovenského čitate-
ľa, ktorý nepozná súvislosti ani originálny francúzsky text, je použitý názov 
Krpeľany taký prirodzený, že má pocit, akoby autor básne, jacques prévert, 
Krpeľany dôverne poznal. je možné, že mu ani nenapadne uvažovať o tom, aký 
názov je použitý v origináli. avšak krásu, hĺbku a náročnosť prekladu oceníme 
pravdepodobne až potom, keď poznáme pôvodný text a seba samých postaví-
me do úlohy prekladateľa. 

K nIEKtoRým mEnÁm PoStÁV Z PRíBEhoV o tIntInoVI

postavička Tintin, ktorú vytvoril belgický výtvarník Hergé, vystupuje v 24 
dieloch pútavých komiksov. Do slovenčiny boli preložené len tri z nich, z toho 
jeden je z francúzštiny a dva z anglického prekladu. slovenský čitateľ má však 
výhodu príbuzného českého jazyka, v ktorom môže spoznávať ďalšie diely sé-
rie. okrem toho, v češtine má možnosť vidieť aj celý francúzsko-kanadský 
animovaný televízny seriál 39-tich epizód po 25 minút. V roku 2011 vznikol 
americký animovaný film od režiséra stevena spielberga, „Tintinove dobro-
družstvá – Tajomstvo jednorožca“ (The adventures of Tintin: The secret of the 
Unicorn) preložený do mnohých jazykov.

niektorí autori recenzií prekladov kníh alebo filmu na internete si všímajú 
aj preklady vlastných mien. jediný slovenský preklad z francúzštiny, a to zošit 
„Žezlo kráľa otakara“, je veľmi kladne hodnotený. autor internetovej recenzie 
sa okrajovo zmieňuje o vlastných menách v prípade nevšednej dvojice: 

[...] detektívne dvojičky Dupont a Dupond nás [...] môžu potešiť vtipnou lokalizáciou 
ich mien na Horvát a Horváth.3

miloš Ščepka sa vo svojej recenzii k filmu venuje prekladu vlastných mien 
do slovenčiny takto:

2 http://www.krpelany.sk/historia.html
3 http://www.shooty.sk/bla-bla/pamflety/tintinove-dobrodruzstva-zezlo-krala-otakara-le-

sceptre-dottokar.html?page_id=2297
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osobitnou kapitolou je slovenský preklad, ktorý zachádza v poslovenčovaní názvov, 
mien a reálií azda až priďaleko. Tak ďaleko, že príbehu nepomáha,  ale divákovi ho 
odcudzuje, lebo vytvára kontrast medzi obrazom a zvukom. aký význam má zmena 
mien dvojice hlúpych policajtov interpolu z Thompson a Thomson (u Hergého 
Dupont a Dupond) na Horváth a Horvát?4

František Fuka v recenzii na českú verziu filmu „Tintinova dobrodružství“ 
zhrnul svoju skúsenosť s prekladom nasledovne: 

Dabingový překlad se drží českého překladu comicsů, ve kterém jsou mnohá 
jména počeštěna (např. policajti se jmenují Kadlec a Tkadlec, pes je Filuta). 
přitom nezapomínejme, že úplně nejoriginálnější originál je ve francouzštině, 
takže je pochopitelné, že srovávání anglických jmen (přeložených z francouzštiny) 
s českými jmény (přeloženými z francouzštiny) může působit velmi bizarně.  
a jestlipak děckám dojde, že když se mluví o „zámku moulinsart“, je tím myšlen 
ten barák s nápisem „marlinspike Hall“?5

ak tlačený text knihy a filmový scenár v slovenskom či v českom jazyku po-
chádzajú od rôznych prekladateľov, môže sa stať, že v konečnom dôsledku je tá 
istá postava inak pomenovaná v knihe a inak vo filme. podobný prípad nastáva 
pri prekladoch okľukou cez iný jazyk. mená postáv detektívov z Tintinových 
dobrodružstiev sú príkladom snahy prispôsobiť cudzie priezvisko miestne ja-
zykovo bližšiemu tvaru. V súčasnom interkultúrnom svete môže uvedená snaha 
pôsobiť násilne a zbytočná.

František Fuka načrel aj do problému výslovnosti hlavnej postavy: 

jméno „Tintin“ je (stejně jako v anglické verzi) vyslovováno „tintin“, nikoliv správně 
francouzsky „tenten“ - což rozhodně není ignoranství překladatele, nýbrž záměrné 
rozhodnutí jak Tintina učinit globálnějším a neukotveným v jedné konkrétní zemi. 
Totéž se ostatně stalo už v anglické verzi comicsů, ve kterých to díky překladu 
vypadá, že Tintin bydlí v anglii, nikoliv v kontinentální evropě.6

4 http://www.filmpress.sk/recenzie/1686-tintinove-dobrodrustva-the-adventures-of-tintin-the-
secret-of-the-unicorn

5 http://www.fffilm.name/2011/10/recenze-tintinova-dobrodruzstvi.html
6 http://www.fffilm.name/2011/10/recenze-tintinova-dobrodruzstvi.html
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K jeho úvahe sa pridali niekoľkí používatelia internetu, z ktorých vyberáme:

anonymní: „Tintin se čte Tantán.“
maxim: „Tantán to taky není, ale ani tenten jak říká Franta. je to něco mezi tím.“
anonymní: „Ton Ton asi.“
mireK: „Docela zajímavé, že ve Valonsku (francouzská část Belgie) je to Tintin, 
jako ve všech ostatních jazycích, ale každý vlám ho zná pod názvem „Kuifje“ jak se 
oficiálně v nizozemštině jmenuje.“7

Čitateľ a divák na slovensku nemusí byť nutne tintinológ, a predsa sa musí 
pozastaviť nad rôznymi menami bieleho psíka, ktorý je verným Tintinovým 
spoločníkom. Vo filme „Tintinove dobrodružstvá – Tajomstvo jednorožca“ 
s prekladom z angličtiny, ako aj v knihách vydaných pri príležitosti uvedenia 
filmu sa psík volá Snowy. V slovenskom preklade knihy „Žezlo kráľa otakara“ 
vystupuje ako Milu, čo je pochopiteľné vzhľadom na francúzsky originál Milou 
[milu]. V českou televíznom seriáli sa stretne s menom Milouš, ale v českom 
dabingu filmu Tajomstvo jednorožca „behá“ pes Filuta, ako aj v českých kniž-
ných prekladoch komiksov. pre porovnanie, v poľskej verzii filmu o jednorož-
covi „przygody Tintina“ je pes Miluś. z toho vyplýva, že rovnako v slovenkom 
jazyku, ako aj v českom jazyku konštatujeme existenciu dvoch rozdielnych 
mien jedného psíka. V slovenčine: Snowy a Milu, v češtine Filuta a Milouš.

Uvedená nejednotnosť sťažuje prijímanie vlastných mien v prekladoch, 
pretože prijímateľovi, ktorý je zvyknutý na jedno meno, druhé meno pripa-
dá cudzie. ani v prípadoch prekladov vlastných mien, ktoré majú ekvivalent 
v cieľovom jazyku, nemôžeme násilne poslovenčovať postavu s cudzím priez-
viskom. nerešpektovanie prirodzenosti a vnášanie kŕčovitosti do prekladu má 
za následok napríklad skutočnosť, že Luc Skywalker zo seriálu star Wars sa 
nachádza v knižnom texte ako Lukáš Skywalker, čo znie cudzo a čudne (mc-
Dowell – Hostetler, 2003). 

zÁver

Krátky náčrt problematiky prekladu cudzích mien do slovenského jazyka sú 
dôkazom toho, že prekladatelia musia byť nesmierne inovatívni majstri v báda-
ní a v modelovaní cieľového jazyka. Kvalitný preklad francúzskych vlastných 
mien závisí od toho, nakoľko prekladateľ berie do úvahy možnosti slovenčiny, 
dokáže si pomôcť už existujúcimi prekladmi do iných jazykov a snaží sa za-

7  http://www.fffilm.name/2011/10/recenze-tintinova-dobrodruzstvi.html
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chovať pôvodný zámer autora originálu. V slovenčine sa prejavuje tendencia 
používať vlastné mená cudzieho pôvodu podľa zásad platných pre slovenský 
jazyk. napriek tomu sa prekladateľ stretáva s mnohými prekážkami a dostá-
va sa do nezávideniahodných situácií, pretože uvedená problematika nemá vo 
výskumoch lingvistov dlhú tradíciu. zachovať pôvodný tvar vlastného mena, 
alebo ho preložiť? V zásade by prekladatelia mali dbať na nenásilnosť ponúk-
nutého tvaru čitateľom, divákom a poslucháčom. 
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abstract: The paper constitutes another contribution to the discussion of place assimilation 
typologies in english and slovak. it is concerned with the selected aspects of palatalization in 
the two languages. it shows how various phonetic approaches can be used in the description and 
analysis of this particular assimilation process. The main differences and similarities between 
english and slovak palatal assimilations are highlighted, and it is concluded that, in both 
languages, palatal assimilations are usually less prominent auditorily than other types of place 
assimilations. at the same time, regressive palatalizations are perceptually more salient than the 
progressive ones.
key words: assimilation, coarticulation, palatalization, palatal assimilation, typology

abstrakt: Tento článok predstavuje ďalší príspevok do diskusie o typológiach asimilácií podľa 
miesta artikulácie v angličtine a slovenčine. zaoberá sa vybranými aspektmi palatalizácie  
v týchto dvoch jazykoch a poukazuje na to, ako možno rôzne fonetické prístupy využiť pri opise 
a analýze tohto konkrétneho asimilačného procesu. V práci uvádzame hlavné rozdiely a podob-
nosti medzi anglickými a slovenskými palatálnymi asimiláciami a dochádzame k záveru, že  
v oboch jazykoch sú palatálne asimilácie zvyčajne percepčne menej výrazné, ako iné typy 
spodobovania z hľadiska miesta artikulácie. zároveň platí, že regresívne palatalizácie sú 
percepčne intenzívnejšie, ako progresívne asimilácie.
Kľúčové slová: asimilácia, koartikulácia, palatalizácia, palatálna asimilácia, typológia

introDuCtion
 
The paper is focused on the description and partial analysis of the involvement 

of the palatal place of articulation in assimilatory processes occurring in connected 
speech. The aim of this work is to show various possibilities of the analysis of 
palatalization and, at the same time, to point out some differences and similarities 
existing between palatal assimilations in english and slovak. palatalization 
will be studied here with selected samples of natural spoken texts of the two 
languages: english and slovak. The data for the qualitative analysis have been 
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recorded from national TV-stations and radio-stations directly onto the hard-disk 
of a computer, and they consist of the speech recordings of 13 english and 13 
slovak speakers. The signal has been converted into digital wave files (.wav) with 
the sampling frequency of 22,050 Hz and the depth of 16 bits. The recordings 
are spoken texts of top-of-the-hour news, read in the studio by male and female 
newsreaders. The newsreaders are native speakers of the respective languages. 
The analysed samples have been selected from a larger corpus and form only  
a fraction of the available corpus material. Three approaches have been applied 
in the analysis of the selected data – segmental, parametric, and gestural (pavlík, 
2009c). The ipa phonetic symbols used in this paper to transcribe english and 
slovak sounds are described in detail in pavlík (2003, 2004).

the DeFinition oF Palatalization

The assimilatory process of palatalization occurs when the palatal 
characteristics of the assimilator (the segment that causes assimilation) are 
transferred, categorically or non-categorically, to the assimilee (the segment 
that undergoes assimilation). This process is referred to as palatalization and it 
is expressed in the ipa by the diacritical mark [] (cf. abercrombie, 1967, p. 63; 
Brosnahan – malmberg, 1970, p. 67; Kráľ – sabol, 1989, p. 149; Laver, 1994, 
p. 323–325), or by some other means available in the ipa, e.g. som ja [mj ], 
ak ide [ ], etc.

according to this definition, many of the cases usually characterized 
as palatalizations in the phonetic literature are actually examples of 
palatoalveolarization. it would seem that most phoneticians tend to lump 
palatoalveolarization and palatalization together into one category which is 
usually referred to as palatalization. in this paper, we will classify as palatal (or 
palatalized) all those sounds, whose main area of contact or approximation is 
situated in the palatal region, this being determined palatographically and from 
sagittal views. The only sounds which are truly palatal (according to this definition) 
are the /i/-like vowels, and the consonant /j/, both in english and slovak. alveolar 
consonants undergoing palatalization result in the production of palatoalveolar 
sounds and have been described and classified elsewhere (pavlík, 2012). 

artiCulatorY asPeCts oF Palatalization

Certain aspects of palatalization in english, as defined above, have been 
studied and/or described by a number of researchers, e.g. Ladefoged (1967), 
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jones (1972), sereno – Lieberman (1987), Keating – Lahiri (1993), Gimson 
– Cruttenden (1994), inter alia. in slovak, contextual palatalization has not 
been studied empirically, although we do find some cases of this phenomenon 
mentioned in Kráľ (1965, 1988, 2005) and Kráľ – sabol (1989). However, these 
authors state that such cases cannot be classified as palatalizations (Kráľ, 1965, 
p. 8). Here, again, the importance of the definition of palatalization becomes 
obvious, because such cases as the bunching and raising of the tongue in the 
pronunciation of the slovak non-palatal consonants when followed by /i/-like 
vowels or /j/ will be considered to be palatalizations in this paper. Whether or 
not such palatalized segments are auditorily perceptible is another question. 
naturally, this is also related to the issue of the degree of palatalization and the 
overlapping of the offset and onset phases of two succeeding segments.

as far as the degree of palatalization is concerned, there are several problems 
that make its precise determination difficult:
1.  The hard palate is a relatively wide area, and it is usually divided vertically 

into two or three regions: pre-palatal, (medio-palatal), post-palatal (cf. Hála, 
1962, p. 65; 1975, p. 62; recasens, 1984, p. 63; 1991, p. 181; Hardcastle  
– Gibbon – nicolaidis, 1991, p. 256). it should be stated specifically, 
whether a sound with a lingual contact anywhere in the palatal region is to 
be considered fully palatal (denoted here by the superscript number 3, e.g. 
[]), or whether the central region (medio-palatum) only will be marked as 
[], and the rest of the areas will be marked with lower numbers.

 
Figure 1. 

possible vertical and horizontal division of the hard palate. 

2.  as far as the horizontal division of the hard palate is concerned, it must be 
specified how many parts it will be divided into, and how to assign a particular 
palatalization degree according to the width of the contact area (see Figure 1).

Vertical division                                 Horizontal division
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3. it must also be decided whether and to what extent the tongue bunching and 
upward movement seen in sagittal views will be taken into account.

as of now, there are no precise (and officially accepted) rules that would 
deal with these problems. incidentally, similar situation obtains for many other 
types of assimilations. 

in this paper, ipa sounds such as [j], [c], [], [i], etc. will be defined as fully 
(truly) palatal, because they have the following characteristics:
(a) Their sagittal views show the main contact or approximation in the area of 

the hard palate
(b) Their palatograms show a palatal contact area covering more than 50 percent 

of the hard palate.
Due to the non-existence of any rigorous criteria and the lack of articulatory 

studies of contextual palatalization, the degree of palatalization of most 
sounds will be determined more or less impressionistically, on the basis of the 
available sagittal sections, palatograms of the assimilators, and the author’s 
own palatographic material of palatalization.

From the point of view of articulatory phonology (Browman – Goldstein, 
1989, 1990, 1992, 2000; Byrd, 1992, 1996, 2003; Fowler – saltzman, 1993; 
Farnetani, 1999; Byrd – saltzman, 2002; Goldstein – Fowler, 2003, inter 
alia) palatalization can be modeled by means of a gestural score showing the 
mechanics of intergestural phasing and coordination. one case of palatalization 
is shown in the following figure.

                                                                j                       

VeL

TB

TT

Lips

GLo

Figure 2. 
a gestural score of the phrase seek you with a palatalized consonant /k/. 

approx.  
palatal

crit alv

wide wide

narrow velar

Lip protrusion 

narrow palatal clo  velar
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as Figure 2 shows, the tongue body constriction location of [j] has been 
spread backwards to replace the original TB gesture of /k/. at the same time, the 
tongue body constriction location of [j] has been spread forwards, and therefore 
this is a case of double assimilation (see pavlík, 2009b).

aCoustiC Correlates oF Palatal assimilations

From an acoustic point of view, this phenomenon can be studied by means of 
spectrographic and spectral analysis. as in the case of other place assimilations 
(pavlík 2009a, 2009d, 2010, 2012), the formants of voiced sounds show marked 
transitions when bordering on palatal sounds.

Figure 3. 
spectrograms of the vowel formant bends into the palatal consonant [j] in nonsense syllables 

pronounced by the author.

The formant bends of the vowels [ ], [], [], and [] all seem to be directed 
to two main energy foci for the consonant /j/ (Figure 3). The first focus is 
placed at the frequency of about 2,300 Hz, whereas the second focus appears 
to be situated at approximately 3,400 Hz. These formant bends indicating 
palatalization can also be found in voiced consonants. For example, when 
consonant [] is followed by palatal [j], the F2 of the voiced stage of [] is 
rapidly rising and transiting into the F2 of the following [j], as demonstrated in 
the following figure.

             j                  j                 j                    j       
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Figure 4. 
sections of the spectrograms of the phrases ak á(no) and ak je (to) with a palatalized // 

in the second phrase (in the pronunciation of the author). 
Formants F2 and F3 of // are marked by black curves. 

similar F2 upward shift during palatalization can be detected for consonant 
[], in both english and slovak. The following figures show the palatalization 
of the approximant [], and it should be noted that the palatalization of bilabials 
and labiodentals is, in general, much less prominent auditorily than the 
palatalization of other types of consonants, which are formed further back in the 
oral cavity. This is because the oral cavity is blocked by bilabial or labiodental 
closure, and the resonances are thus decreased. articulatorily, however, most 
palatalizations are very prominent.

Figure 5. 
spectrogram of the phrase (state) of emergency with a palatalized [] (speaker n. G. – male, 

BBC World, newsreading).

                             j                                                    
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Figure 6. 
spectrogram of the phrase v januári with a palatalized [] 

(speaker Ľ. B. – male, sTV, newsreading).

in both figures above, we can see that the F2 of the frictionless labiodental 
approximant [] starts at about 1,500 Hz and moves upwards. normally, the F2 
of a non-palatalized [] is situated at about 1,000 Hz.

other voiced sounds, e.g. the nasal consonant /m/, may show specific formant 
changes during palatalization. For example, whereas the non-palatalized /m/ 
in Figure 7 has its formants at the frequencies 300 Hz, 950 Hz + 1,050 Hz 
(a cluster of two formants), 2,100 Hz and 2,900 Hz, plus an antiformant at 
about 600 Hz, the palatalized /m/ has the formants placed at 300 Hz, 1,500 
Hz, 2,100 Hz, and 2,500 Hz, and an antiformant at about 1,200 Hz (cf. su  
– Daniloff – Hammarberg, 1975, p. 255; Fujimura – erickson, 1999, p. 81–83). 
antiformants are marked with arrows.

Figure 7. 
spectrogram of the uninterrupted sequence [ mm] with a palatalized /m/ 

(in the pronunciation of the author).



  m m 



38

Radoslav Pavlík

Figure 8. 
spectrogram of the phrase novým indickým with a palatalized [m] in the first word 

(speaker j. B. – female, rádio slovensko, newsreading).

in Figure 8 we see that the final /m/ of the first word has been palatalized, 
because the placement of the three formants (1,600 Hz, 2,300 Hz and 2,700 
Hz) corresponds roughly to the formants in the palatalized /m/ in Figure 7. The 
absolute formant values of the /m/ in the phrase novým indickým are higher 
because the speaker is a female.

as far as voiceless consonants are concerned, the general characteristic 
features of palatalization are either the frequency increase of the fricative 
energy focus, or the longer duration of the noise component.

Figure 9. 
spectrograms of the syllables [x ], [], and [] with a palatalized /x/ 

in the second and third sequence (in the pronunciation of the author).

                                                                        

m

     x                                 
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For example, in the above figure we can see that with increasing palatality 
of the following vowel, the frequency of the noise focus of the consonant /x/ is 
split into two, and these two noise foci are moving apart. We can also see that 
for the sequence /xi/, one noise focus is shifting downwards and it is situated 
between approximately 2,000 and 6,500 Hz, whereas the other noise focus 
starts at about 9,000 Hz and continues upwards.

a similar upward shift can be observed for the bursts of plosive consonants 
when followed by palatal sounds. The following figure demonstrates this 
phenomenon, i.e. the frequency of the explosion noise focus of [] is much 
higher when [] is followed by /i/. This fact has been demonstrated by a number 
of studies of english consonants (Brosnahan – malmberg, 1970, p. 129; sereno 
– Lieberman, 1987, p. 250).

Figure 10. 
spectrograms of the syllables [ ], [], and [] with a palatalized // in the second and 

third sequence (in the pronunciation of the author).

Figure 11. 
spectrogram of the phrase attack in a with a palatalized (and affricated)  /k/ 

(speaker a. y. – male, BBC World, newsreading).
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Figures 10 and 11 also demonstrate the influence of palatalization on the 
length of the noise component – affrication – following the burst. affrication 
of velars is expressed by means of the symbol []. it is evident that the duration 
of affrication increases with the degree of palatality. This is indicated by the 
double-pointed horizontal arrows. also note that for velars, the advancement 
([]) and palatalization ([]) are related, i.e. when a velar consonant is advanced 
it is also palatalized and vice versa.

a tYPologY oF Palatalization ProCesses 
in english anD slovak

after the brief acoustic analysis of some cases of palatalization, a general 
overview of the possible cases of the regressive palatalization of consonants 
in english and slovak is in order. The speech sounds capable of causing 
palatalization are [j], [], and [] (or [i]) in english, and [j], [], [], and also [] 
in slovak (the slovak [] is more palatal than the english []).

Palatalization in English example

[p] + [j], [], or [] → [p] + [j], [], or [] keep your, rip it, chip easily

[b] + [j], [], or [] → [b] + [j], [], or [] bob your, rub it, Bob eats

[k] + [j], [], or [] → [] + [j], [], or [] thank you, the lock is, like eating

[] + [j], [], or [] → [] + [j], [], or [] rig your, the pig is, big easel

[f] + [j], [], or [] → [f] + [j], [], or [] tough youth, if it, if Ethan

[v] or [] + [j], [], or [] → [v] or [] + [j], [], or [] love you, give it, have eaten

[m] + [j], [], or [] → [m] + [j], [], or [] seem young, Tim is, some easels

[] + [j], [], or [] → [] + [j], [], or [] bring your, the thing is, sing easily 

[h] + [j], [], or [] → [] + [j], [], or [] huge, hit, heel

Table 1. 
an analysis of regressive palatalizations in english.

Palatalization in Slovak example

[p] + [], or [] → [p] + [], or [] písať, piatok

[p] + [] → [p] + [] pes, pekný

[b] + [j], [], or [] → [b] + [j], [], or [] chlap jedol/išiel/ískal

[b] + [] → [b] + [] rob ešte
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[k] + [], or [] → [] + [], or [] kilo, kývať

[k] + [] → [] + [] keby, keramika

[] + [j], [], or [] → [] + [j], [], or [] vlak jazdí/ide, tak ískal

[] + [] → [] + [] ak ešte

[f] + [j], [], or [] → [f] + [j], [], or [] fjord, film

[f] + [] → [f] + [] február, fér

[v] or [] + [j], [], or [] → [v] or [] + [j], [], or [] Jozef jedol/išiel/ískal

[v] or [] + [] → [v] or [] + [] gróf ešte

[m] + [j], [], or [] → [m] + [j], [], or [] tam je/ide, som Ír

[m] + [] → [m] + [] som ešte

[w] + [j], [], or [] → [w] + [j], [], or [] sprav jedlo, postav ich, dav Írov

[w] + [] → [w] + [] otcov experiment

[x] + [], or [] → [] + [], or [] chichot, chýba 

[x] + [] → [] + [] chemlón, chémia

[] + [j], [], or [] → [] + [j], [], or [] prach je, strach išiel, ich Írsko

[] + [] → [] + [] dvoch elektrikárov

[] + [], or [] → [] + [], or [] história, hýriť

[] + [] → [] + [] herec, heslo

Table 2. 
an analysis of regressive palatalizations in slovak.

Comparing the tables of palatalization in english and slovak above, we can 
see that there are some differences as well as similarities. First of all, the number 
of consonants that can be palatalized regressively is smaller in english than in 
slovak (9 vs. 11). also, the overall number of the individual cases (possible 
combinations) is higher in slovak, because it has one more palatalizing 
assimilator – []. on the other hand, english can combine both voiced and 
voiceless sounds with the palatalizing assimilators at morpheme boundaries, 
whereas in slovak the voiceless assimilees are assimilated into voiced ones 
in such combinations. Finally, the phonemic inventories of the two languages 
have some specific segments, e.g. slovak has [x] (assimilated to []), english 
can combine [] freely with all possible assimilators, etc. in addition to that, the 
phonotactic constraints of the two languages differ. all this gives rise to specific 
sound combinations.

The degree of palatalization has been determined indirectly (and, necessarily, 
only tentatively) on the basis of the palatality of the assimilators. The assimilators 
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[j], [], [], and [], being more palatal than [], received the degree 2 (with 
the exception of the english []), while the assimilator [] is hypothesized 
to cause palatalization of the degree 1. precise and objective determination of 
these degrees requires establishing rigorous criteria and empirical articulatory 
(X-ray and epG) research.

The palatalizations in english and slovak are usually less prominent 
auditorily than other types of place assimilations. nevertheless, we have 
selected as auditorily prominent those cases, where there are clear acoustic 
correlates of palatalization, and, in addition to that, the original (lingual) place 
of articulation is replaced with the palatal tongue body gesture. These cases 
have been highlighted.

The two tables are focused on regressive palatalization only, but it is certain 
that there exist also progressive coarticulatory processes, both in english and 
slovak. it has been documented in the phonetic literature (Ladefoged, 1967; 
Bladon – al-Bamerni, 1976; Ladefoged – johnson, 2011) that progressive 
palatalization (and advancement) exists in all languages, but the degree of 
this assimilatory process may differ from language to language. For example, 
according to Ladefoged (1967, pp. 62–64), the progressive palatalization of /k/ 
in the sequence /ik/ is much more prominent in French than in english. in other 
words, such palatalization has probably been exaggerated and reinterpreted 
(phonologized) by the French speakers, and now seems to be orthoepically 
required. in slovak, impressionistically speaking, such forward assimilations 
usually tend to be less prominent auditorily, and, to date, no research in this 
area has been carried out concerning the progressive palatalization (or any 
other progressive assimilation) of slovak speech sounds. The aim of this paper 
has been to find and describe qualitatively the main types and cases of palatal 
assimilations. Quantitative (statistical) research of these phenomena is beyond 
the scope of this article.

as far as the palatalization of vowels is concerned, we have shown that there 
are clear influences of palatal sounds on the formant structure of vowels, but, 
normally, such formant transitions are not perceived auditorily as prominent  
– they are perceptually filtered out (neutralized). That is to say, speakers, it 
would appear, are not usually aware of any dramatic changes in the quality of 
vowels preceded or followed by palatal sounds.

ConClusion

The main aim of this paper has been to give a systematic description of all 
possible types of (regressive) palatalization found in english and slovak. The 
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assimilatory phenomenon of palatalization can be characterized as a process in 
which a sound without the feature [+palatal] assimilates to a sound with palatal 
characteristics. it occurs in both english and slovak, and the mechanisms 
underlying this process are more or less identical. nevertheless, the degree and 
direction of palatalizations in the two languages is not necessarily the same.

Due to specific constraints of sequential combinatoriality and voicing 
assimilation, different possibilities of combinations are available in slovak in 
comparison with english. For example, slovak has more assimilators (sounds 
causing assimilation) than english, and, at the same time, it has more possible 
combinations of consonants with [j], [], []. on the other hand, since all slovak 
voiceless consonants assimilate to voiced ones at the morpheme boundary, 
some combinations possible in english do not occur in slovak. even though 
palatal assimilations are reasonably well identifiable spectrographically, their 
perceptual prominence is generally low. The exceptions are fronted velars [] 
and [] in both english and slovak, and [] being the most prominent type of 
palatalization in english.
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De MOdISTA a MOdISTO: ContribuCión al estuDio 
dE un mASCuLIno AtíPICo En ESPAñoL

Radana Štrbáková
Univerzita Komenského v Bratislave

abstract: This paper is a contribution to a diachronic study of the word modisto as a masculine 
of modista, an unnecessary creation to distinguish the sex of the referent, despite of the fact that 
the suffix -ista refers to both masculine and feminine gender in romance languages.
key words: modista, modisto, word formation, grammatical gender, modern spanish

abstrakt: Cieľom článku je prispieť k histórii slova modisto, atypického maskulína vytvoreného 
od pôvodného slova modista z dôvodu rozlíšenia pohlavia pomenovanej osoby, a to napriek 
skutočnosti, že sufix -ista zahŕňa v románskych jazykoch oba rody.
Kľúčové slová: modista, modisto, slovotvorba, gramatický rod, moderná španielčina 

Dentro de la clase de los nombres comunes en cuanto al género existe 
un grupo numeroso que abarca los sustantivos formados con el sufijo -ista 
(artista, dentista, periodista). Dicho sufijo de origen culto puede aportar varios 
significados, tal y como se presenta en su definición de la vigésima segunda 
edición del Diccionario de la lengua española (Drae):
1. suf. U. en adjetivos que habitualmente se sustantivan, y suelen significar 

‘partidario de’ o ‘inclinado a’ lo que expresa la misma raíz con el sufijo 
-ismo. Comunista, europeísta, optimista.

2. suf. Forma sustantivos que designan generalmente a la persona que tiene 
determinada ocupación, profesión u oficio. Almacenista, periodista, 
taxista. 

este sufijo adjetivizante y nominalizante con el significado general ‘el que 
pertenece a un oficio, profesión, escuela, partido’ (seco 1998, p. 256) designa 
por tanto personas, nomina agentis, y es altamente productivo en el español 
actual1, en todas las lenguas neolatinas y las que recibieron influencia del latín. 

1 Cf. la Nueva gramática de la lengua española (nGLe, p. 127). Los primeros ejemplos 
datan del siglo Xii y el español actual cuenta con unas 480 palabras con este sufijo 
(Bosque y pérez Fernández, apud álvarez suárez 2011,  p. 9).
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Forma derivados a partir de nombres comunes, pero también propios, e incluso 
a partir de locuciones nominales y otras combinaciones léxicas2. el género se 
distingue solo gracias a la concordancia. no obstante, en el presente estudio nos 
vamos a centrar en la variante masculina -isto, forma atípica e irregular en lo 
que al español se refiere.

en cuanto al origen de los distintos sufijos españoles, pharies (2004, p. 
159) aclara que, en algunos casos, “surgen variantes cuya forma difiere de la 
que se esperaría a partir de los cambios fonéticos regulares que caracterizan 
el castellano” y como ejemplos cita “-izco (blanquizco) y -uzco (negruzco), 
variantes de los más regulares -isco (serranisco) y -usco (verdusco)”, pero 
también “-eto (bol-eto, variante de -eta), -ín (balanc-ín, var. de -ino), -ística 
(estil-ística, var. de -ístico), -isto (mod-isto, var. de -ista) y -ucio (tont-ucio, var. 
de -uzo)”.

La irregularidad de -isto no pasa desapercibida en las gramáticas españolas. 
Como explica seco (1998, p. 256), el sufijo -ista “vale tanto para el género 
masculino como para el femenino: es contraria a la norma, por tanto, la forma 
-isto que encontramos en algunas palabras, como modisto (en españa), cuentisto, 
o telegrafisto, pianisto (en américa)”.  en la reciente Nueva gramática de la 
lengua española (nGLe), en el apartado dedicado al sufijo -ista, se precisa que 
“el sustantivo modista generó la forma –anómala morfológicamente, pero ya 
extendida– modisto (varón)” (nGLe, p. 27).

Vemos, pues, que las obras de referencia coinciden en tildar dicha forma de 
“anómala”, “contraria a la norma”, etc., aunque, al mismo tiempo, reconocen 
que su uso es muy extendido3. Desde luego, el caso más conocido de esta 
rareza lo tenemos en la denominación de la profesión modisto, que, a su vez, 
es la única que ha ingresado en el diccionario académico. De ella nos vamos  
a ocupar en este trabajo.

en la última edición del Drae, la voz modisto viene definida como “m. 
Hombre que tiene por oficio hacer prendas de vestir”, mientras que modista es:
1.  f. p. us. mujer que posee una tienda de modas.
2.  com. persona que tiene por oficio hacer prendas de vestir.
3.  com. ant. persona que adoptaba, seguía o inventaba las modas.

por tanto, la segunda acepción de modista es la que se corresponde con el 
significado de modisto. más adelante, volveremos a las distintas acepciones 
del vocablo modista, pero centrémonos ahora en el masculino terminado en -o.

2 Cf.  nGLe (p. 127).
3 recordemos que, en genaral, son pocos los casos de “masculinización” que han llegado  

a generalizarse y han entrado en los diccionarios, como modisto, o el más reciente azafato.
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en el Diccionario panhispánico de dudas (DpD), modisto remite a modista 
y este es definido como “persona que tiene por oficio diseñar o confeccionar 
prendas de vestir”, con la aclaración de que “como el resto de los sustantivos 
acabados en -ista, es común en cuanto al género” (el/la modista), aunque se 
reconoce que “para referirse a un hombre se usa también la forma modisto, 
creada a partir de modista y muy extendida en el uso”4. así pues, en el español 
actual, un diseñador de modas-varón puede ser denominado modista (com.) 
y modisto (m.). ¿Cuándo, cómo y sobre todo por qué surge esta anomalía?

muchos han sido los autores que se han ocupado hasta ahora de este vocablo 
tan llamativo, a menudo para censurar su uso, aportando, al mismo tiempo, 
datos valiosos para conocer la evolución de este uso en el español moderno. 
empezaremos por los más antiguos.

Cotarelo (1914) opina que el nombre de oficio de mujer modista llegó  
a españa con la influencia francesa a comienzos del siglo XViii, pero que, más 
tarde, se recuperó la moda de ser los hombres los que vistiesen a las señoras 
(como los antiguos sastres) y surgió el masculino analógico modisto. el estudioso 
sostiene que “no podía darse a estos nuevos artistas el rancio y español nombre 
de sastres” y ofrece su hipótesis sobre el origen de esta creación: como aquellos 
profesionales usurpaban el nombre de las modistas “acaso se le ocurrió a algún 
cronista de salones bautizarles, medio en burla, con el nombre de modisto” y la 
gracia fue repetida por otros hasta difundirse el vocablo.

por su parte, saralegui (1923) afirma que el vocablo fue lanzado (también) 
por la escritora pardo Bazán, quien en su viaje Por Francia y por Alemania5 
escribe que “para el Chá son hoy las sonrisas de las damas parisienses; para 
él encargan artísticos trajes a los modistos de más fama, y para él se descotan 
las presidentas y las ministras” (apud saralegui 1923, p. 644). a saralegui le 
parece inconcebible esta excepción de la regla general: 

si decimos indistintamente artista, pianista, pensionista, retratista, pendolista, 
fondista..., sea hembra o varón quien ejerce el arte, toca el piano, cobra la pensión, 
hace retratos, escribe bellamente, rige una fonda, o ejerce, en fin, otra cualquiera 
industria, ¿por qué modificar la ley y adoptar una forma masculina cuando se trata, 
casual y precisamente, del agente ejecutor de un oficio femenino a machamartillo y 
que consiste en ajustar corpiños, pegar volantes, sobreponer bordados, abrir escotes 
y trazar frunces al hilo o al bies? (saralegui 1923, p. 646).

4 Dicha extensión en el uso se puede comprobar en el banco de datos Crea (vid. infra).
5 Por Francia y por Alemania (Crónicas de la Exposición). madrid: La españa editorial, 1889.
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sostiene este autor que el proceso de la divulgación del vocablo constituye 
un caso de “milagro al revés”, con una aceptación generalizada de la palabra y 
su consiguiente penetración en todas las esferas6, y concluye diciendo que sólo 
en la siguiente edición del Drae aparecería la sentencia final (ibid., p. 648). 
esta sentencia fue, de hecho, una aceptación parcial, pues en 1927 el vocablo 
ingresó en la versión manual del Drae.

Con respecto a trabajos más recientes, un sucinto pero denso resumen ha 
sido elaborado por muñoz armijo (2010, p. 178-179), quien se centra en los 
trabajos de investigadores como Faitelson-Weiser y Brouard (1982), moreno 
de alba (1992), santiago Lacuesta y Bustos (1999), los cuales han estudiado la 
variante masculina -isto en el español peninsular y en el de américa. También 
gracias a estos trabajos comprobamos que la aplicación del sufijo -isto no es 
exclusiva del vocablo modisto. por ejemplo, Faitelson-Weiser y Brouard (1982, 
apud muñoz armijo 2010, p. 178) recogen 52 palabras en -isto: además de 
modisto, los vocablos argentinos alarmisto, bañisto,  enredisto, etc. moreno de 
alba (1992) cita bromisto, burlisto, cuentisto, pianisto, maquinisto, telegrafisto, 
aunque precisa que tales formas no se dan en el habla rural de américa y que, 
en todo caso, son usadas en la lengua coloquial y en situaciones comunicativas 
informales (apud muñoz armijo 2010, p. 178). santiago Lacuesta y Bustos 
(1999: 4570) mencionan voces hispanoamericanas como biciclisto y periodisto, 
que tachan de vulgares. más recientemente todavía, álvarez suárez (2011, p. 8) 
menciona el término parvulisto.

el último de los autores mencionados, álvarez suárez (2011, p. 7-20), 
realiza un estudio diacrónico del sufijo -ista, desde su original griego. aclara 
que en griego el sufijo era “fundamentalmente masculino, pudiendo funcionar 
como común para masculino y femenino cuando se precisase” (ibid., p. 10), que 
en latín todos los sustantivos en -ista eran masculinos7 (ibid., p. 11). sostiene 
que, mientras que en latín la mayoría de los nomina agentis, siendo nombres de 
profesiones, eran masculinos, el problema surge cuando aparece una profesión 
que tradicionalmente es desempeñada por mujeres, como modista. sobre el 
género de modista, el autor saca la conclusión de que dicha palabra se utilizaba 
con el género común en el ochocientos, apoyándose en las definiciones de 18698 
y 1914 del Drae. ahora bien, nuestro análisis de los textos del siglo XiX (vid. 

6 Como prueba de la difusión del vocablo, ofrece una serie de citas de los literatos que lo han 
empleado. 

7 Con la excepción de unos pocos que, sin embargo, no provienen del sufijo estudiado (álvarez 
suárez 2011, p. 11).

8 según él, es la primera aparición del término con el sentido actual. no obstante, creemos que 
ya la definición académica de 1803 contempla el significado moderno.
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infra) demuestra que, en realidad, tal uso era más bien excepcional. sea como 
fuere, en palabras de álvarez suárez, esta voz, por su terminación en -a, pasa 
a ser interpretada como femenina (el final en -a “se infecta de femenino”) y, 
“puesto que el género gramatical femenino es el marcado, por tanto exclusivo, 
aparece una tendencia a crear un masculino” (ibid., p. 13)9. en todo caso, él 
también opina que “no hay ninguna base etimológica para defender la existencia 
en castellano del sufijo -isto” (ibid., p. 12).

el último artículo que incluimos en este breve estado de la cuestión se debe  
a álvarez de miranda (2012). el académico resume de forma magistral una gran 
cantidad de informaciones sobre las palabras modista y modisto en la historia 
del español, basándose en fuentes documentales y lexicográficas para explicar 
“la absoluta excepcionalidad” de aquel “verdadero engendro morfológico” que 
es modisto.

no vamos a ocuparnos ahora del carácter innecesario de tal variante, sino 
de indagar en los motivos de su aparición. nos interesa analizar los aspectos 
lingüísticos y extralingüísticos que, al menos en parte, expliquen la formación 
léxica modisto.

Como dice muñoz armijo (2010, p. 178), según varios autores “el término 
ha variado su género para indicar que es una actividad realizable también por los 
hombres aunque sea típica de las mujeres”. santiago Lacuesta y Bustos (1999, 
p. 4570) señalan que fue creado quizá con el objetivo de diferenciarlo de sastre, 
porque la profesión era típicamente femenina, pero posiblemente también por 
la necesidad de marcar una diferencia en el contenido de esa profesión. muñoz 
armijo (2010, p. 179) reconoce que carecemos de suficientes datos para determi-
nar qué hipótesis es la más adecuada.

en cualquier caso, gracias al acceso cada vez mayor a los documentos pode-
mos, a día de hoy, precisar algunos datos y reconstruir mejor la trayectoria del 
vocablo en español. ya en nuestra tesis doctoral (Štrbáková 2007) esbozamos 
su recorrido y actualizamos el estado de la cuestión sobre modista/modisto. 
ahora, tras ampliar el análisis, y especialmente gracias a los recursos de la 
Hemeroteca digital de la Biblioteca nacional de españa, vamos a aportar otros 
datos que nos parecen de interés.

9 es interesante constatar que, tal y como muestra el comentario de dos textos griegos (protágoras 
y Las Nubes de aristófanes), las “incoherencias que pretenden asimilar género léxico y 
gramatical no son únicamente contemporáneas, sino que ya existían en el s. V a.C”. el autor 
comenta algunas situaciones cómicas debidas a que los sofistas, en la parodia de aristófanes, 
quieren hacer coincidir la forma de las palabras con su género (hacer exclusivo el género 
femenino para los sustantivos terminados en -a) y compara estos casos con lo que ocurre en 
español con modista o parvulista (álvarez suárez 2011, p. 19).
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Hemos visto que los especialistas coinciden en señalar como motivo de la 
formación de modisto la participación de los varones en un sector profesional 
del que antes estaban apartados. pero esto es verdad solo en parte. sí que ha 
habido (también en el XiX) hombres que se dedicaban a la confección de trajes, 
pero de trajes para su propio sexo: los sastres. en cambio, acierta Cotarelo,  
a nuestro parecer, en sugerir el origen burlesco de la forma modisto.

pero resumamos primero brevemente el recorrido de modista en español. 
esta voz se documenta desde la segunda mitad del siglo XViii10. se trata de 
un derivado de moda (DCeCH), posiblemente influido por el francés modiste 
(hoy voz anticuada) que, según el Trésor de la langue française (TLF), se docu-
menta con el valor de ‘persona  a la que le gusta seguir las modas’ en 1636 y en 
1777 con el de ‘comerciante de modas’ (s. m. o f.). Modiste también se ha usado 
para ‘el o la que crea los trajes femeninos’ y ‘el o la que confecciona los trajes 
femeninos’ y desde 1794 se atestigua como ‘la que crea, confecciona o vende 
los tocados y sombreros de mujer’, sustantivo femenino usado también como 
adjetivo.

el vocablo tiene una historia bastante larga también en español11, donde su 
valor original fue, al igual que en francés, ‘el que sigue y adopta las modas’, 
sustantivo o adjetivo aplicado a ambos sexos. esta acepción está en el Diccio-
nario de Autoridades de 1734: “adj. o s. com. el que observa y sigue demasia-
damente las modas”. También Terreros 1787 incluye modista en su Diccionario 
castellano con las voces de ciencias y artes, como “el que sigue las modas, ó las 
inventa” y lo marca como “adj. de una term. ó de todos los jéneros”. álvarez 
de miranda (2012) explica que la palabra se generaliza en español en el siglo 
XViii, aunque el estudioso ha conseguido localizar “algún rarísimo ejemplo 
del XVii en textos de marcado influjo lingüístico francés”: el más antiguo es  
de 1654. en el CorDe aparece en el sainete de D. ramón de la Cruz, El hos-
pital de la moda, de 1762. Como sea, esta acepción cae en desuso en el siglo 
XiX12.

el significado que nos interesa (‘comerciante o creador de trajes femeni-
nos’) debió de desarrollarse simultáneamente en francés, donde se documenta 
en 1777 (vid. supra el TLF), y en español, donde se atestigua en 1762: la prime- 
 

10  sobre su historia en el español del siglo XViii, remito al estudio de álvarez de miranda (1992, 
p. 660-661) y al reciente artículo del mismo autor (2012).

11 La mayoría de las informaciones que se van a presentar aquí las expone también álvarez de 
miranda (2012). sírvame de excusa el hecho de que desconocía su interesante artículo a la hora 
de realizar esta pequeña investigación sobre la voz modisto.

12  Dedicaremos otro estudio al proceso de desplazamiento del valor original por el más moderno.
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ra documentación de la que disponemos procede de la ya citada obra El hospital 
de la moda13, donde el significado original alterna con el moderno.

a comienzos del siglo XiX, de acuerdo con el Drae, modista era s. m. y f. 
“el que hace las modas ó tiene tienda de ellas”14 (Drae 1803), aunque ya en la 
siguiente edición (1817) los académicos añaden que “se usa más comunmente 
en la terminacion femenina”; rectificando en 1822 que es “en el género feme-
nino”. Las actitudes lingüísticas explícitas presentes en las definiciones son un 
testimonio muy valioso. además, como veremos, los textos de la época avalan 
esta definición corregida.

en lo que se refiere a los diccionarios publicados hacia la mitad del siglo, 
en su Diccionario Nacional, r. j. Domínguez [1846-47]1853 distingue dos 
acepciones: modista como sustantivo femenino es “la que trabaja y se ocupa 
principalmente en todas aquellas cosas que sirven para adornos, ó que constituyen 
el traje de las mujeres” y como sustantivo masculino es el “comerciante en 
géneros ó cosas de modas; y tambien el que trabaja en ellos”. en el Diccionario 
enciclopédico de los editores Gaspar y roig (1855) se anota que “en el día se 
usa únicamente esta voz en el género femenino, para significar la mujer cuyo 
oficio es hacer vestidos y demás prendas esteriores del traje de las señoras”. en 
este sentido se enmienda también la entrada del Drae (1869): “hoy es la mujer 
que corta y hace los vestidos y adornos elegantes de las señoras, y la que tiene 
tienda de modas”15.

a la luz de estos datos, resulta evidente que a mediados del siglo XiX el 
sustantivo modista no era percibido como común en cuanto al género, sino 
como femenino. así, desde 1884, aparece en esta entrada del Drae la marca 
f., conservando la marca com. solo la acepción obsoleta de ‘seguidor de las 
modas’. a pesar de ello, en 1914 el repertorio académico cambia la marca 
de género en “com.” y en vez de “mujer”, pone “persona”16 para la primera 
acepción, conservando, en cambio, el femenino para la acepción “la que 
tiene tienda de modas”. esta paradoja se entiende mejor si recordamos el ya 
citado artículo del académico e. Cotarelo en el que condena la forma modisto, 
publicado en el mismo año (1914). Como dice álvarez de miranda (2012), la 
academia “quería cerrar el paso a modisto con el modista”.

13 el DCeCH indica moratín.
14  se ha conservado la grafía original en todos los textos citados.
15  en la siguiente edición (1884) se separan las dos acepciones, y en 1992 se marca como poco 

usada la acepción ‘mujer que tiene tienda de modas’.
16  otros lexicógrafos siguen a la academia: Toro y Gómez 1901, pagés 1914, alemany 1917; 

rodríguez navas 1918 pone f.
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para contrastar la información lexicográfica con las fuentes, hemos acudido 
al CorDe, el cual nos proporciona 225 casos de modista en 105 documentos 
decimonónicos. ahora bien, de estos, prácticamente todos son femeninos, muy 
pocos posiblemente de género común, y tan solo en uno o dos casos estamos 
ante un uso evidente de modista como sustantivo común en cuanto al género17:

1841: a excepción de s. m. la reina, apenas hay en el alcázar real ningún hijo 
de madrid; -en el Congreso y senado siempre están, con muy ligera excepción, 
representados los madrileños por naturales de otras provincias.- abogados gallegos, 
extremeños y montañeses; médicos catalanes; comerciantes ídem; oradores 
andaluces; poetas de todas partes; artistas meridionales y levantinos; criados 
asturianos; sastres, peluqueros, modistas, guanteros, tahoneros franceses; músicos y 
danzantes italianos; taberneros manchegos; tenderos castellanos; criadas y libreros 
alcarreños; mercaderes ambulantes valencianos y aragoneses; y pretendientes de 
todas ciudades, villas, lugares y caseríos del reino (mesonero romanos: Escenas 
de 1841).

en resumen, los documentos del corpus académico confirman el predominio 
absoluto de modista en género femenino18 en la época en que surge la variante 
en -isto. También si consultamos otros textos, además de los incluidos en el 
CorDe, vemos que en la prensa de la  primera mitad del siglo es frecuente 
la combinación “los sastres y las modistas” e incluso, raramente, modistas y 
tailleurs19. además, en 1829, encontramos el compuesto sastre-modista en la 
definición burlesca de una parodia lexicográfica en la que se alude a los corsés: 
“albardas. Vestido de lujo para los asnos: tambien los usan otros animalitos de 
dos patas del género de los machos, y los sastres-modistas han dado en la manía 
de llamarlos corsés” (Diccionario de los flamantes, p. 21-22).

el testimonio más temprano de modisto que hemos logrado localizar 
hasta ahora es el interesante y extenso artículo titulado Los Modistos, del que 
reproducimos un fragmento: 

17 para el masculino, se emplea a veces el compuesto sastre-modista: “esto pasaba en noviembre 
de 1536, casi a los dos años de fundada Lima [...] y era el caso que los cuatro sastres [...] que 
en ese siglo eran los sastres modistas del sexo bello [...]” (1889, palma: Tradiciones peruanas, 
p. 26).

18 será necesario realizar un estudio más profundo y utilizar más fuentes no incluidas en el 
CorDe para llegar a conlusiones fidedignas. 

19 “así como la de señoras varia con tanta frecuencia, que apenas bastará la mas hábil modista 
para tener al corriente á la mas ecsigente petimetra; por el contrario maestros tailleurs no tienen 
mucho en que pensar en obsequio de nuestros elegantes” (Guadalhorce, nº 24, 13/9/1840,  
p. 202).
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1865: Los moDisTos. si yo fuera hombre, sería... “modisto” ¿y por qué no 
modista?, me dirán ustedes, ¿no es lo mismo? -¡Qué error tan grande!, replicaré, 
hay tanta diferencia, entre la modista y el “modisto”, como la hay entre el chef y la 
cocinera, entre el mayordomo y el ama de llaves, entre el marido y la mujer, el cura 
y 1a monja, el guerrero y la cantinera, el literato y la literata, y así sucesivamente. el 
hombre siempre se lleva la palma en todo... hasta en hacer vestidos [...] nada diremos 
de la modista, ya sabemos lo que es, tanto en españa como en el el extranjero; pero 
respecto al modisto, como aún no ha invadido nuestro suelo, merece una reseña 
detallada. así iba el otro dia una elegante señorita vestida con un traje color de café 
y punzó, hecho en casa del “modisto”, ecorcheur del bello sexo, y á preguntarle una 
su amiga, que no estaba tan en los perfiles como aquella, por los detalles del traje, 
le contestó con cierto orgullo: “Lo ha hecho Wolf y es color de Vermut” (La Época, 
9/10/1865, p. 1)20.

Lo más interesante en la cita que acabamos de ver es la constatación de que 
modisto “aún no ha invadido nuestro suelo”, lo que permite pensar que podría 
ser realmente una de las primeras veces que se habla de los modistos en españa. 

ya hemos aludido a un posible carácter burlesco de la forma modisto. este 
queda patente en la siguiente cita:

1868: en paris hay un sastre que se llama Worth, y aunque parece un sastre es una 
sastra, ó mejor dicho, un “modisto”. el sr. Worth tiene una reputación piramidal 
para vestir á las mujeres. su imaginación es tan fecunda, que todas las damas 
elegantes recurren á él. Bueno es que haya un hombre que sepa vestir á las mujeres, 
cuando la mayor parte nosotros no sabemos más que desnudarlas (Gil Blas, 
7/5/1868, p. 4).

el periodista no se refiere ni más ni menos que al celebérrimo Ch. F. Worth21, 
el primer diseñador de modas en sentido moderno (quizá también el nombre 
“Wolf” de la cita anterior sea un error por Worth). Llamándolo con un nombre 
inexistente, “modisto”, se alude al hecho de que este profesional se dedica 
por excelencia al diseño y creación de trajes femeninos, algo que en la época 
resultaba cotrario al sexo del profesional.

en parte, podemos relacionar este cambio con la analogía con sastre, 

20 en las citas de la prensa se ha conservado la grafía original.
21 Charles Frederick Worth (1826-1895), nacido en el reino Unido e instalado en parís, 

considerado el primer diseñador de alta costura, un auténtico artista, más que artesano. se hizo 
famoso sobre todo a partir de 1858, cuando abrió su establecimiento en la rue de la paix de 
parís.
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puesto que el español ya contaba con la forma sastra, incorporada también 
en el Drae desde 1803: “La muger del sastre, ó la que tiene este oficio”. en 
1899 se especifica en la definición de sastre que su oficio es cortar y coser 
vestidos, “principalmente de hombre”. por tanto, el modisto, en un principio, 
sería el sastre que se dedica a la elaboración de vestidos femeninos. ahora 
bien, tal y como ocurre con otras denominaciones, el masculino modisto parece 
tener connotaciones mucho más positivas que sastre y también más positivas 
que modista (cf. supra el artículo de La Época). no faltan testimonios de los 
contemporáneos que insisten en el papel privilegiado de los modernos modistos 
en la vida de las mujeres de alta sociedad.

Desde 1868, los ejemplos de modisto empiezan a alcanzar cierta frecuencia 
en los periódicos madrileños. Hemos identificado una veintena de casos en la 
década de los 70: entre 1868-1871 se halla en Gil Blas, La Época, La Moda 
Elegante; desde 1876 en El Imparcial, El Globo y otros periódicos, casi siempre 
en referencia al “artista inglés” Worth:

1868: Crónica de parís. sumario. Castigo de la pereza. -Un modisto y sus 
protectoras.  [...] La primera y mas dulce y costosa de las ocupaciones de una dama 
es inquirir á su llegada todo lo estrafalario que ha inventado la fecunda imaginacion 
del célebre Worth, encanto del bello sexo y terror y espanto del feo, que paga las 
cuentas. en casa, pues del sastre de damas pasé mis primeros instantes [...] (La 
Época, 25/4/1868, p. 1).

1868: Dicho se está que todas estas toilettes procedían de la rue de la paix de parís, 
porque el modisto á la moda ejerce un monopolio universal (La Época, 9/5/1868, 
p. 4).

en resumen, en los años 50 se hablaba todavía de “las modistas y costureras 
de parís”, pero en el último tercio del XiX lo más común son “los modistos y 
las modistas”: “Worth, Terrieres, y otros “modistos” y modistas á la moda” (La 
Época, 13/9/1871, p. 1).

Cabe subrayar que el vocablo en aquel período no crea perplejidad ni 
provoca comentarios explícitos sobre su carácter insólito o moderno. eso sí, 
la cursiva, aunque no sistemática, es un síntoma inequívoco de su novedad 
en la década de los 70 (también en la segunda mitad de los 70 encontramos el 
vocablo a veces en cursiva). La vemos también en el siguiente ejemplo, uno de 
los pocos donde modisto no alude al diseñador inglés:

1871: a pesar de las activas diligencias que al efecto se han hecho, todavía no ha 
podido averiguarse qué “modisto” palaciego inventaría lo de la media cola, frase 
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que ha hecho reír mucho á las señoras de buen tono que hay por aquí (La Esperanza, 
11/8/1871, p. 3).

Cierto es que el papel de Worth fue decisivo y marca un antes y un después 
en el mundo de la moda. su introducción en el ambiente propio de las mujeres se 
puede apreciar en las primeras menciones del diseñador en la prensa española, 
a mediados de los años 60. en la Revista hispano-americana lo llaman todavía 
sastre:

1864: estudiar la variedad de nombres que de la moda á sus caprichosas creaciones 
y estasiarnos ante las obras maestras de mad. roger, de m. Worth, de Honorine y de 
otras insignes sacerdotisas de la voluble diosa (El Contemporáneo, 17/1/1864, p. 4).

1865: pero lo que hay de cierto es que estamos presenciando una intemperancia de 
lujo, del cual es el gran ordenador el sastre Worth, de la calle de la paz. Worth es el 
favorito de las mujeres mas ilustres y mas lindas, y está haciendo una competencia 
desastrosa á las mejores modistas (Revista hispano-americana, 12/7/1865, p. 27).
 
el cambio social que llevó a los hombres a desempeñar profesiones 

relacionadas con la vestimenta femenina es objeto de algunas críticas en las 
que se sugiere incluso que podría ser uno de los motivos de la mala situación 
de las mujeres pobres:

1874: jamas fué más crítica la situacion de las mujeres pobres. Los hombres las han 
despojado de todas sus pequeñas industrias. Hoy el hombre en parís es camisero, 
costurero, modisto, bordador, lavandero y corsetero. entra uno en un almacen 
de novedades y casi siempre es un ortera barbudo ó barbilampiño, éstos son los 
mas repugnantes, el que se apresura á enseñar los lazos, los encajes y las demas 
futilidades femeninas (La Ilustración española y americana, 30/10/1874, p. 14).

1877: si se quiere que el estado intervenga algo en favor de la mujer, ya que hoy 
lo hace en contra, prohibase á los hambres ser modistos, tenderos de todas clases, 
joyeros, relojeros, cajistas, etc. ¿no es vergüenza ver á esos sansones y Goliats 
enseñando puntillas y guipures á las señoritas, con perjuicio de estas y mengua del 
sexo fuerte? (La Época, 7/1/1877, p. 2).

en las últimas décadas del siglo aparecen también algunos comentarios 
sobre el vocablo, en medio de la crítica burlesca del oficio, por ejemplo en este 
periódico barcelonés:
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1886: pero ¿qué me dicen Vds. de los modistos? Lectores, esto es el colmo de 
la desvergüenza; áun me produce peor efecto la palabra “modisto” que la de 
médica. yo quisiera averiguar si estos caballeros modistos toman por sus manos las 
medidas y si prueban los vestidos á sus parroquianas, y si cogen frunces y señalan 
sobras ó faltas, etcétera, etc., etc. De ser esto verdad, los que tenemos á nuestro 
cargo alguna señora, debemos poner el grito en el cielo y pedir cuentas á quien 
corresponda por ese incalificable abuso que á mansalva se lleva á efecto. yo quiero 
enterarme, cerciorarme de si es cierto... para hacerme modisto (La Ilustración, 
14/3/1886, p. 6).

Los usuarios del español tienen conciencia del carácter neológico. 
así, miguel martínez Ginesta, en su artículo “neologismos y tecnicismos 
modernos” dice que va a “presentar [...] unas cuantas palabras que convendrá 
á la academia dar su verdadero significado [...] y, entre tales, figuran también 
“modisto y modista” (La Ilustración española y americana, 22/4/1880, p. 9).

en cuanto al empleo de modisto en los textos literarios, el CorDe arroja 
para el siglo XiX (y todos los documentos anteriores a 1900) 5 casos en 5 
documentos, todos muy posteriores a los de la prensa. el primero corresponde  
a un autor cubano, ortega munilla, quien en 1884 habla “del modisto francés 
que tomaba medida a Cleo de sus trajes” (ortega munilla: Cleopatra Pérez, 
64). poco después, en 1885-1887, lo hallamos en la Fortunata y Jacinta de 
Galdós y en otros dos textos, de los cuales uno no es literario:

1885-1887: “¡pero si es esa condenada de Fortunata...!” por mucho que yo te diga, 
no puedes formarte idea de la metamorfosis [...] De fijo que ha estado en parís, 
porque sin pasar por allí no se hacen ciertas transformaciones. púseme todo lo cerca 
posible, esperando oírla hablar. “¿Cómo hablará?”, me decía yo. porque el talle y el 
corsé, cuando hay dentro calidad, los arreglan los modistos fácilmente; pero lo que 
es el lenguaje... (Galdós: Fortunata y Jacinta, p. 338).

1890: Los regalos consistían en un par de alhajas de muy buen gusto, ya que no 
podían ser muy ricas, y además iría quince días a parís para traerle dos vestidos 
firmados por un buen modisto, y otros dos o tres, modestos, pero elegantísimos 
(picón: La honrada).

1891-1894: niñas hay, tiernas y talluditas, que cantan o tocan al piano cosas de 
meyerbeer y de Wagner, que hablan francés tan bien como Carnot, que visten 
como reinas y conocen de lejos un traje hecho por los modistos-maricas Wortz  
o Laferriere, y que no son capaces de poner una compresa de árnica sobre un chichón 
en la cabeza del hermanito, ni hacer una taza de té al papá, ni chocolate a la abuela, 



59

De modista a modisto: contribución al estudio de un masculino atípico en español 

ni planchar una corbata, ni hacer la cama, ni limpiar el polvo en las habitaciones de 
su casa, etc. (muro: El Practicón. Tratado completo de cocina, p. 468).

Como podemos observar, en estos textos la denominación modisto está 
vinculada con los profesionales del ambiente francés, parisino. Únicamente 
en el colombiano Carrasquilla lo vemos aplicado a un profesional del lugar: 
“el modisto Torres ha metido la mano en aquellos trapos” (1896, Carrasquilla: 
Frutos de mi tierra, p. 205).

Teniendo en cuenta la frecuencia de uso que revala el CorDe, podemos 
considerar la voz modisto como neologismo todavía en el último tercio del 
siglo XiX. si, además, tomamos en consideración otras fuentes documentales, 
podemos precisar el período neológico: la segunda mitad de la década de los 
60 y los 70. en aquel momento se constata la presencia de marcas tipográficas 
(cursiva), indicio claro de la novedad del uso léxico.

Hemos mencionado que la consagración oficial en forma de una entrada en 
el diccionario académico tiene lugar en 1927, en la versión manual, y en 1984 
en el Drae usual. no obstante, ya a finales del siglo XiX los lexicógrafos no 
académicos dan cuenta de la existencia de esta forma: según el Diccionario 
enciclopédico de la Lengua Castellana de e. zerolo (1895), modisto es “sastre 
de señoras”; según el Gran diccionario de la lengua castellana de a. de 
pagés (1914) se corresponde con la primera acepción de modista22. y algunos 
diccionaristas reconocen explícitamente su carácter neológico en las marcas de 
uso: rodríguez navas 1918 “neol. Hombre que se dedica a la confección de 
trajes o sombreros de señoras”. También para el Drae Manual 1927 modisto 
es “neologismo por modista en género masculino”. Los académicos se resisten 
a autorizar el vocablo en el diccionario usual, pero lo hacen finalmente en la 
edición de 1984: modisto es “modista, persona que hace vestidos de señoras”. 
en 1992 se cambia “persona” por “hombre” y en 2001 los “vestidos de señoras” 
son sustituidos por “prendas de vestir”. no se prevé ninguna enmienda en la 
próxima edición impresa. además de la consagración de la forma anómala, 
podemos constatar cierta ampliación semántica, puesto que el término hace 
referencia a los profesionales que hacen prendas para ambos sexos. Con “hacer” 
se entiende, por lo común, ‘diseñar’.

La decisión de la rae de aceptar modisto sigue provocando polémicas y 
debates. Un ejemplo reciente es esta opinión del periodista Lafuente23, que 

22 este diccionarista cita a antonio de Valbuena (“á que un modisto anuncie sus confecciones”), 
pero la cita aparece por error s. v. modistilla.

23 periodista y director de la Unidad de Vigilancia de la Lengua de la Cadena ser.
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en su reacción al artículo Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer24, tras 
afirmar que “[soy] también persona y periodista, y no creo necesario forzar la 
lengua para ser persono o periodisto”, añade lo siguiente:

aunque respecto a la denominación de mi profesión, ejemplo repetidamente usado 
para zaherir a quien propone una feminización del lenguaje, no sé cómo se habría 
desenvuelto la Lengua si el mío hubiese sido en su origen un oficio de mujeres. 
ahí tenemos a las modistas que vieron cómo, cuando algunos hombres españoles 
prosperaron en el oficio, la rae no tuvo inconveniente en retorcer la norma para 
crear la palabra modisto, aunque el sufijo -isto, para denominar una profesión, es un 
contradiós que ni existe ni se le espera en el diccionario (El País, 7/3/2012).

sea como fuere, el auge de la forma modisto se puede observar también en la 
frecuencia en los corpus académicos: mientras que en el CorDe, la consulta, 
en todos los medios, da 87 resultados en 44 documentos (de los cuales 5 son 
decimonónicos), en el Crea (es decir, en los documentos posteriores a 1975) 
tenemos 309 casos en 152 textos25.

ConClusiones

en el presente trabajo analizamos un caso de asimilación del género 
gramatical y léxico. La tendencia de crear sustantivos masculinos y femeninos 
para distinguir el sexo de su referente ha dado lugar a la aparición de la forma 
modisto. el interés de esta creación interna del español no radica solamente 
en el hecho de que en vez del sufijo -ista, con el que se forman sustantivos 
(y adjetivos) comunes en cuanto al género, se ha optado por un alomorfo 
original para el masculino, sino sobre todo en que tal “masculinización” es 
bastante posterior a la introducción del vocablo en español: es una novedad 
del siglo XiX. Dicha forma es, en realidad, derivado de un primitivo 
sustantivo común, que, en el siglo XiX, pasa a ser interpretado como 
femenino. así, de la voz modista se ha formado el masculino analógico. en 
este sentido, estamos de acuerdo con moreno de alba (1992: 133) y otros 
lingüistas que ya han tratado este tema, en que los hablantes crean la variante 
masculina para enfatizar que este oficio puede ser realizado también por 
hombres. Una vez más, pues, debemos recordar que en ningún momento se  

24 publicado en El País y firmado por ignacio Bosque y suscrito por otros 27 académicos y 5 
académicas.

25 el análisis cualitativo será objeto de un estudio posterior.
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pueden omitir los motivos culturales y sociales que han estado en el origen del 
cambio estudiado.

en nuestro artículo hemos logrado recoger testimonios del neologismo 
modisto ya en los años 60 del siglo XiX –el momento de su probable 
introducción– y, asimismo, varias muestras de las actitudes lingüísticas de los 
contemporáneos. además, el análisis más detallado de las fuentes documentales 
y lexicográficas nos lleva a sostener que, ya a comienzos del ochocientos, el 
término modista se utilizaba casi exclusivamente como femenino.

La creación de modisto lleva al reanálisis del sufijo -ista en -isto/-a. en 
español actual, en las modalidades americanas es donde se observa una mayor 
tendencia a la formación de masculinos con el sufijo -isto. Con todo, modisto 
es, hasta ahora, la única forma admitida por la academia. su regularización es 
quizá un precedente. el tiempo –y sobre todo el uso–  lo dirán.
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el gerunDio no PeriFrÁstiCo 
En EL ESPAñoL ACtuAL y Su tRAduCCIÓn AL ChECo

Jana Veselá
Universidad de ostrava

abstract: The article deals with the issue of gerunds in spanish and in Czech from the viewpoint 
of translational correlations. it is interested in structural parallelism as far as this impersonal 
verbal form is concerned and describes possible solutions when translating literary texts. 
The main attention is paid to non-periphrastic gerund constructions. The author concludes 
that the gerund in spanish is a frequent and active form and has a varied use. The gerund 
in Czech has a literary up to an archaic character and is only one of the rival condensers of 
sentence content. as Czech prefers substantival, adjectival and adverbial condensers and 
various decondensed schemes to gerund constructions, transformations are mostly used 
in translations. That is why the gerund appears in the translation of a literary functional 
style, but only to a small extent. The syntactic function of particular gerunds in the source 
language and regard for semantic aspect of an utterance is a translator´s principal guideline.  
key words: gerund, non-periphrastic gerund constructions, spanish, Czech, literary functional 
style, translational correlations, structural parallelism, translation transformations

abstrakt: Článok je venovaný problematike prechodníku v španielčine a češtine z hľadiska 
translačných korelácií. Všíma si štruktúrny paralelizmus pri tomto neosobnom slovesnom tvare 
a popisuje jeho riešenie pri preklade literárnych textov. Hlavná pozornosť je venovaná prechod-
níkovým neperifrastickým konštrukciám. autorka prichádza k záveru, že v španielčine je pre-
chodník frekventovaným živým tvarom s rozmanitým použitím. V češtine má prechodník knižný 
až archaický charakter a je iba jedným z konkurenčných kondenzátorov obsahu vety. V prekla-
de väčšinou dochádza k transformáciám, pretože čeština uprednostňuje pred prechodníkovou 
konštrukciou použitie substantívnych, adjektívnych či adverbiálnych kondenzátorov a rôznych 
dekondenzovaných schém. prechodník sa preto v preklade literárneho funkčného štýlu objavuje 
len v malej miere. základným vodítkom pre prekladateľa je syntaktická funkcia jednotlivých 
prechodníkov v pôvodnom jazyku a ohľad na sémantický aspekt výpovede.
Kľúčové slová: prechodník, neperifrastické konštrukcie s prechodníkom, španielčina, čeština, 
translačné korelácie, štruktúrny paralelizmus, prekladové transformácie
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1. introDuCCión

el presente trabajo pretende ser una pequeña contribución a los estudios 
traductológicos que siguen la metodología establecida por la Lingüística 
aplicada a la Traducción. el cometido de la investigación de la que parte este 
artículo ha consistido en buscar correlatos traductológicos entre el español y 
el checo en el área de construcciones sintácticas de gerundio no perifrástico. 
Hemos estudiado aquellas relaciones perceptibles desde el punto de vista 
tipológico en ambas lenguas que se manifiestan, por un lado, por el paralelismo 
estructural existente y, por otro lado, por la necesidad de su transformación a la 
hora de su traslado a la lengua meta. en otras palabras, queríamos comprobar si 
hay o no correspondencias sistémicas entre el español y el checo en cuanto a las 
construcciones gramaticales seleccionadas y reunir los recursos formales usados 
en las traducciones checas. Hasta el momento, la problemática de la traducción 
checo-española vista desde este ángulo no ha sido objeto de interés por parte 
de muchos traductólogos en nuestro país y, por lo tanto, no hemos podido 
contar con una bibliografía rica y especializada en este tema1. Los resultados 
obtenidos que presentamos en nuestro artículo parten de la investigación 
realizada con la participación de los estudiantes de licenciatura en el marco 
de los cursos universitarios, ante todo en las asignaturas Lingüística aplicada 
a la Traducción y estilística Comparada2. Hasta la fecha, el estudio de dichas 
construcciones sintácticas y sus soluciones traductoras lo hemos realizado sobre 
todo a base de los textos pertenecientes al estilo funcional literario o artístico, 
concretamente hemos comparado varias novelas contemporáneas de los autores 
latinoamericanos y sus traducciones al checo por distintos traductores publicadas 
en los últimos cuatro decenios. Queríamos añadir que la traducción al checo del 
otro tipo de gerundio, el perifrástico ha llamado también nuestra atención en los 
últimos años, al igual que la traducción del gerundio en otros estilos funcionales. 
sin embargo, como se trata de problemáticas vastísimas estamos persuadidos de 

1 Citemos por lo menos las siguientes publicaciones nuestras que dan cuenta de los problemas de 
traducción de algunas construcciones sintácticas del español al checo: VeseLá, j., resKa, 
j., jaŠeK, D.: Čeština a španělština. srovnání syntaktických struktur. Cvičebnice s klíčem. 
ostrava: ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. 137 pp.; VeseLá, j., resKa, j., 
maToUŠ reyes, j.: překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání. ostrava: ostravská 
univerzita v ostravě, Filozofická fakulta, 2006. 164 pp.; VeseLá, j., resKa, j., maToUŠ 
reyes, j.: překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání. ostrava: ostravská univerzita, 
Filozofická fakulta, 2006. 165 pp. 

2 Han contribuido a este artículo con su material martina Dendišová (2010/2011), monika 
zapletalová (2011/2012) y Lenka pyšová (2012/2013), programa de Licenciatura, especialidad 
español y la Traducción profesional.
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que merecen ser tratadas por separado y es porque hemos decidido exponerlas 
en otras ocasiones dedicándoles comunicaciones originales. 

2. EL gERundIo ESPAñoL

el gerundio español pertenece a las formas no personales del verbo, 
igual que el infinitivo y el participio; las tres formas carecen de morfemas 
de persona, número y modo como es habitual en las formas verbales finitas. 
Tradicionalmente, se define el infinitivo como un sustantivo verbal, el gerundio 
como un adverbio verbal y el participio, como un adjetivo verbal. por sí solos 
no pueden expresar el tiempo de la acción,  son capaces, sin embargo, de la 
expresión pasiva y del aspecto perfecto o imperfecto del hecho que significan. 
suelen incorporarse en las oraciones subordinadas como elementos sintácticos 
formando construcciones adjuntas o, guardando cierta independencia sintáctica, 
como construcciones absolutas equivalentes a una subordinada circunstancial 
(rae, 2000, p. 483).

el gerundio aparece en la sintaxis española en la forma simple (gerundio 
simple) y la compuesta (gerundio de perfecto). en lo que se refiere a los aspectos 
formales del gerundio simple, éste se construye mediante «la desinencia 
-ndo, adjuntada a la raíz verbal a través de la vocal temática -a- en la primera 
conjugación y el diptongo -ie- en la segunda y la tercera» (rae, 2010, p. 511). 
es sabido que en algunos verbos ocurre alternancia vocálica de la raíz (pedir 
→ pidiendo, poder → pudiendo, morir→ muriendo, etc.) y que los verbos de 
la segunda y tercera conjugación cuya raíz termina en una vocal agregan el 
alomorfo -ye- en lugar de -ie- (construyendo, leyendo, etc.). el gerundio, por 
no tener flexión, por sí solo no puede denotar tiempo, expresa, sin embargo, 
aspecto imperfectivo, lo que incide en gran medida sobre la interpretación 
de las perífrasis verbales. en cuanto al aspecto temporal, el gerundio simple 
(cantando) expresa la simultaneidad o la posterioridad respecto de la acción del 
verbo predicativo, en cambio, el gerundio de perfecto (habiendo cantado) es el 
que es apto para la expresión, en muchos casos, de la anterioridad inmediata. 
el gerundio no se une con preposiciones con la excepción de la preposición en 
antepuesta (gerundio preposicional); estas construcciones están en desuso en 
el español actual (rae, 2009, p. 2038).  Los gerundios no son argumentos del 
verbo, salvo algunos casos raros, y es porque:

 
[...] la interpretación gramatical de los gerundios depende aún en mayor medida que 
la de los infinitivos de factores sintácticos y semánticos externos al grupo verbal 
que encabezan. Dicha interpretación afecta a la temporalidad, a la referencia de su 
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sujeto si es tácito, y al vínculo semántico (causal, modal, condicional, concesivo, 
etc.) que se establece entre el gerundio y el predicado al que este modifica (rae, 
2009, p. 2037).

añadamos que la interpretación concesiva, en ocasiones, se ve favorecida 
léxicamente por la presencia del adverbio aun. el valor condicional, a su vez, 
puede ser compatible con el de modo o manera, ante todo si el gerundio es 
externo y está antepuesto.

el gerundio llamado absoluto admite sujeto expreso que está siempre 
pospuesto. el sujeto tácito es propio de otras construcciones de gerundio no 
perifrástico y es idéntico con el del verbo finito de la oración principal.

el gerundio construye perífrasis verbales (gerundio perifrástico) con 
los verbos auxiliares estar, andar, seguir y otros en las que es portador del 
significado léxico funcionando tales construcciones como predicados verbales.

alarcos Llorach (1994, p. 144-146) hace constar que el gerundio es 
«un derivado del signo léxico del verbo» cuyas funciones coinciden grosso 
modo con las de adverbio y es porque aparece en la oración como adyacente 
circunstancial. puede ser también adyacente de un sustantivo en función de 
atributo, función propia del adjetivo. el gerundio se combina también con 
otras palabras formando grupos en los que las palabras coaparecidas funcionan 
como adyacentes verbales; así aparecen grupos formados por el gerundio con 
el objeto directo, con el objeto preposicional, con el objeto directo e indirecto, 
con el adyacente circunstancial o los que construyen el gerundio con atributo. 
alarcos da cuenta de la capacidad del gerundio y el infinitivo de admitir un 
adyacente temático, como en Asistiendo tú, no habrá discusión (1994, p. 145).

según la real academia española (2009, p. 2038-2085), a la hora de hablar 
del gerundio cabe mencionar la existencia del gerundio perifrástico, el gerundio 
absoluto (externo o periférico) y del gerundio circunstancial o adjunto (también 
llamado gerundio en construcción conjunta). el gerundio construye también 
grupos verbales en los que desempeña la función de complemento atributivo 
lo que da lugar al gerundio predicativo (Llegó llorando; Te veo pidiendo en 
el metro, ej. de la rae, 2009, p. 2043). «el complemento predicativo así 
formado puede atribuirse al sujeto (Se presentó en casa tiritando de frío), al 
complemento directo (Me la imaginaba hablándome) y a ciertos complementos 
de régimen (A veces pienso en él fumándose un enorme puro en su sullón de 
orejas) (íd.). Hay también gerundios predicativos que forman parte de un grupo 
nominal (un cuadro del señor marqués montando a caballo [...], íd.]. a veces 
no es fácil hacer una línea divisoria clara entre los gerundios predicativos y 
los adjuntos. La rae (2009) menciona la existencia en español de gerundios 
lexicalizados (ardiendo, hirviendo, colgando) que pueden funcionar en la 
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oración plenamente como adjetivos y registra también formas diminutivas del 
gerundio (corriendito, callandito, temblandito, etc., 2009, p. 2046) en función 
adverbial, algunas de ellas admitiendo el grado. Hay también, entre otras, 
formas semilexicalizadas (exceptuando, incluyendo) que conservan algunas 
propiedades del verbo (sus complementos se analizan como directos y exigen 
la preposición a si son animados). Huelga decir que el sistema de la lengua 
conoce también el llamado gerundio independiente (¿Pepito estudiando?Es 
increíble. ej. de Fernández Lagunilla, 1999, p. 3445)3.

en sus exposiciones detalladas, Fernández Lagunilla (1999, p. 3443-
3503) distingue claramente entre el gerundio perifrástico y  no perifrástico. 
este último, en consecuencia  de su conducta sintáctica variada, forma 
construcciones distintas en las que adopta significaciones diferentes. La autora, 
sin ánimo de exhaustividad, presenta nueve construcciones no perifrásticas 
(todas las construcciones menos las perífrasis). en su opinión, existen dos  tipos 
fundamentales de construcciones con gerundio no perifrástico: 1) las que tienen 
naturaleza oracional (Inés recitó el poema de Lorca muy bien, aun estando 
enferma, p. 3445) y 2) las que no la tienen (Inés recitó el poema de Lorca 
temblando, íd.). Los gerundios «oracionales» modifican a toda la oración con 
la que se vinculan mientras que los del segundo tipo modifican tan solo al verbo 
de la oración que conforman. La autora postula al respecto:

estos dos tipos de gerundio tienen en común el ser elementos subordinados que, 
por ende, no pueden aparecer solos formando una oración independiente. [...] 
La distinción entre los dos tipos señalados es bastante fácil de establecer porque 
presentan comportamientos opuestos en relación con algunas propiedades formales 
y semánticas bien diferenciadas (Fernández Lagunilla, 1999, p. 3446).

Los gerundios modificadores de la oración (u oracionales), a diferencia de 
los que modifican solamente al verbo y deben posponerse a él, se caracterizan 
por poseer una gran libertad posicional. se caracterizan por tener sujeto propio, 
explícito o tácito. Fernández Lagunilla  continúa enumerando las diferencias 
entre los dos tipos estructurales poniendo en relieve que los gerundios 
modificadores de la oración: «Dan lugar a perífrasis verbales (temporales, 
aspectuales, modales y pasivas [...]) en las que el gerundio es el auxiliar (haber, 
estar, poder, etc. [...]) en contraste con los modificadores del verbo [...] íd.). 
pueden llevar determinaciones adverbiales de tiempo, distintas del predicado 
principal, admiten una negación  distinta de la negación de la oración principal, 

3 Cf. Herrero, G.: el gerundio independente [en línea]. in: E. L. U. A., n° 10, 1994–1995, pp. 
165-178.
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etc. esta independencia semántica y formal es la que justifica su estatuto de 
oración. La autora, por considerar como poco suficiente esta clasificación 
que no deja ver las diferencias relevantes entre los gerundios modificadores 
del verbo, propone dividir los gerundios no perifrásticos en predicativos y 
adjuntos. «mientras que los primeros modifican al verbo y al sn sujeto u objeto 
de la oración en la que se hallan integrados, como lo hacen el adjetivo y otras 
categorías de naturaleza predicativa, los segundos modifican sólo al verbo» 
(Fernández Lagunilla, 1999, p. 3447).

3. el gerunDio CheCo

Las formas infinitas existen también en la lengua checa. se clasifican así 
el gerundio (en checo transgresiv), el infinitivo y los participios pasado y 
pasivo. podemos hacer constar que los dos sistemas lingüísticos disponen de 
los gerundios. el paralelismo estructural, entonces, es un hecho. Después de 
describir brevemente las propiedades de los gerundios en checo pretenderemos 
mostrar, en los ejemplos concretos, si hay o no correspondencias funcionales.

Los gerundios checos (Karlík et al., 2008, p. 336-337), son portadores de más 
significados gramaticales propios del verbo que los españoles; son el número, 
tiempo, voz (diátesis) y aspecto. a diferencia de los gerundios españoles 
poseen morfemas del género nominal distinguiendo entre la forma masculina y 
femenina (esta última utilizada también para el género neutro).

en la lengua checa hay dos formas gerundiales, una es presente y otra, pasada. 
el gerundio presente se construye con la raíz del presente de indicativo de los 
verbos imperfectivos y diferentes desinencias. se diferencian formalmente los 
siguientes tipos de verbos: 

1) –a (masc. sg.), –ouc (f. y n. sg.), –ouce (todos los géneros, pl.)
p. ej. nesa, nesouc, nesouce; bera, berouc, berouce, tiskna, tisknouc, tisknouce 
2) –ě/e (masc. sg.), –íc (f. y n. sg.), –íce (todos los géneros, pl.)
p. ej. kleče, klečíc, klečíce; kupuje, kupujíc, kupujíce; trpě, trpíc, trpíce
3) –eje (masc. sg.), –ejíc (f., y n. sg.), –ejíce (todos los géneros, pl.)
p. ej. sázeje, sázejíc, sázejíce
4) –aje (masc. sg.), –ajíc (f., y n. sg.), –ajíce (todos los géneros, pl.)

es posible formar también el gerundio presente pasivo en los verbos transiti-
vos. Lo constituyen el verbo auxiliar být (‘ser’) en forma del gerundio presente 
(jsa, jsouc, jsouce) y el participio del verbo conceptual. por ejemplo: jsa volán, 
jsouc volána/–o, jsou voláni, –y, –a.
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el gerundio presente en checo expresa la simultaneidad con la acción del 
verbo predicativo y es porque lo construyen casi exclusivamente los verbos 
imperfectivos (denotan acciones no concluidas). Hay verbos cuyas formas de 
gerundio presente han pasado por  el proceso de lexicalización y se han conver-
tido en adverbios o preposiciones (chtě nechtě, počítaje/íc v to, etc.).

el gerundio pasado lo construyen los verbos perfectivos, a base de la raíz de 
pasado con ayuda de las siguientes desinencias:

La raíz verbal terminando en consonante:
–0 (masc. sg.), –ši (f. y n. sg.), –še (todos los géneros, pl.)
p. ej. přines, přinesši, přinesše 
2)  La raíz verbal terminando en vocal:
–v (masc. sg.), –vši (f. y n. sg.), –vše (todos los géneros, pl.)
 p. ej. sebrav, sebravši, sebravše

el gerundio pasado designa acciones anteriores a las del verbo predicativo 
que tienen lugar, en general, en el pasado. expresar la anterioridad en el futuro 
mediante las formas gerundiales tampoco se excluye. nos podemos encontrar 
con tales estructuras preferentemente en el lenguaje culto y es tan solo el gerundio 
presente de los verbos perfectivos que sirve para este fin. según postulan Karlík 
et al. (1998, p. 337), las construcciones pasivas del gerundio pasado existen en 
el checo pero son bastante raras (byv předvolán, byvši předvolána/-o, byvše 
předvoláni, -y, -a).

según advirtieron Havránek y jedlička (1981, p. 117), el gerundio checo no 
se usa tan frecuentemente como antes y lo podemos considerar como una forma 
arcaica que, mayormente, aparece en  los textos escritos de los estilos literario 
y científico. Coinciden en ello con Karlík et al. (1995, p. 337) quienes afirman 
al respecto que se trata de una forma culta, incluso arcaica cuya función es 
condensar el contenido de la oración.   

3.1. Condensación sintáctica

La condensación sintáctica se da tanto en el checo como en el español 
y hay que tomarla en consideración a la hora de buscar correlatos de las 
construcciones de gerundio españolas en las traducciones checas. en la lengua 
checa, el gerundio es tan solo uno de los recursos formales que intervienen en 
este proceso consistiendo éste en la transformación de toda la oración en un 
solo miembro oracional el cual puede o no llevar complemento(s).

en checo pueden aparecer varios condensadores o concurrentes que se suelen 
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clasificar según la categoría morfológica a la que pertenecen. se trata de los 
condensadores gerundiales (Karla, umývajíc nádobí, dbala, aby působila hřmotu 
co nejméně), participiales (...umlkl teď náhle, dojat její žalostí (K. světlá)), 
de infinitivo (slyšel rachotit zámek), adjetivales (Konečně přišli do tábora 
očekávaní jezdci.) que se subdividen en varios tipos; con mucha frecuencia se 
utilizan los gerundios adjetivizados (...probudil mne zvuk kaménků dopadajících 
na podlahu mého pokoje (zd. jirotka), sustantivales (Poděkovala pokynutím 
hlavy.) y adverbiales (Zeptal se udiveně.)  (Cf. Karlík et al., 1998, p. 754-762). 
según los autores citados, no cabe la menor duda de que los condensadores 
contribuyen a aumentar la coherencia del texto pero, de todos modos, es un 
fenómeno concomitante estribando dicho proceso fundamentalmente en la 
presentación de las informaciones ―o, más precisamente de las relaciones 
establecidas entre ellas― de una manera concisa. en el proceso inverso, es 
decir en los enunciados no condensados (decondensados), las informaciones 
deben  expresarse explícitamente; las estructuras oracionales que lo permiten 
también son variadas. por ello, Karlík et al. (1998) proponen distinguir dentro 
del conjunto de los condensadores dos subcategorías de recursos que compiten, 
una formada por los medios propios de condensación y otra, en la que caben 
las estructuras oracionales (con el verbo finito presente) no condensadas. 
podemos partir entonces de la afirmación de estos lingüistas checos que los 
condensadores de gerundio son recursos cultos subrayando al mismo tiempo 
que el uso de los gerundios pasados suele considerarse como más afectado que 
el de los gerundios presentes. 

4. mEtodoLogíA

para efectuar nuestra investigación, hemos trabajado exclusivamente con 
textos literarios del estilo funcional artístico (género prosaístico). De las 
numerosas construcciones de gerundio no perifrástico que nos proponíamos 
analizar, hemos seleccionado ―coincidiendo con la clasificación académica 
(rae, 2009)― las siguientes: 1) el gerundio predicativo atribuido al sujeto; 
2) el gerundio predicativo atribuido al complemento directo; 3) el gerundio 
predicativo en un grupo nominal (en función de complemento del nombre). el 
criterio sintáctico ha sido primordial para nosotros.

Hemos comparado dichas construcciones con las soluciones encontradas en 
las traducciones checas respectivas. Como textos de partida nos han servido 
las novelas de mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros (1ª. ed. esp.1963) 
traducida al checo por miloš Veselý y publicada por primera vez en nuestro 
país en 1966, La casa de los espíritus por isabel allende (1982), traducida al 
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checo en 1990  por Hana posseltová con el título Dům duchů, La tía Julia y 
el escribidor (1ª. ed. esp. 1977), traducida al checo por Libuše prokopová con 
el título Tetička Julie a zneuznaný génius (editorial odeon, 1984) y el libro de 
Gabriel García márquez El amor en los tiempos del cólera (1ª. ed. esp. 1985), 
transferida al checo por Blanka stárková y publicada en 1988 como Láska za 
časů cholery. Las traducciones checas fueron realizadas entre los años sesenta 
y ochenta del siglo XX y han sido publicadas varias veces hasta hoy en día. en 
2004 apareció la 2ª. edición reelaborada de la traducción checa de la novela La 
ciudad y los perros, igual que la 2ª. edición rehecha de la traducción checa de 
La tía Julia y el escribidor (editorial mladá fronta). La traducción checa de la 
novela La casa de los espíritus apareció tres veces (svoboda, 1990, 1994; BB 
art 2002). Los recursos de translación empleados en las traducciones de las 
construcciones de gerundio en  el estilo artístico (textos literarios) los hemos 
reunido y clasificado según su naturaleza categorial y funcional.

5. anÁlisis Y Comentario 
De las soluCiones De traDuCCión

en las subcapítulos que siguen aducimos ejemplos de construcciones 
de gerundio seleccionadas tratando de mostrar la variedad de soluciones 
traductológicas de las mismas. Distinguimos entre los gerundios solos (a) y los 
que introducen  oraciones no flexivas (B)4. 

5.1. el gerundio atribuido al sujeto (el subrayado es nuestro)

a - gerundio solo:
(1) el que había estado con Teresa ni se defendió, cayó al suelo llorando. (La 

ciudad..., 
 (p.117)
 Ten Teresin společník se ani nebránil, svalil se s pláčem na zem. (Trad. p. 214)

(2) Las colillas cayeron al suelo, humeando. (La ciudad..., p. 23)
 Nedopalky spadly na zem a doutnaly. (Trad., p. 43)  

4 La rae (2009)  utiliza para estos casos el término de oración de gerundio (no flexiva, 
no finita o de verbo no personal). spitzová (1994) prefiere hablar de construcción 
semioracional de gerundio.
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(3) me despierto (yo) sudando y temblando. (La ciudad..., p. 7)
 Probouzím se zpocený a roztřesený.  (Trad., p. 15)
(4) Un momento después, apareció el suboficial pezoa. Llegó (él) corriendo. 
 (La ciudad..., p. 70)
 Za chvíli přiběhl poddůstojník Pezoa. (Trad., p. 128)
(5) el esclavo se retira, despacio, cojeando. (La ciudad..., p. 57)
 Otrok se pomalu kulhavě vzdaluje. (Trad., p. 104)

en (1), (2), y (5) el sujeto al que se refiere el gerundio está explícito. La 
solución de traducción en el primer caso (1) se realiza a través del condensador 
sustantival s pláčem. La solución traductológica del mismo contexto sintáctico 
en (2) la representa el esquema oracional decondensado con el verbo predicativo 
en forma finita de pasado coincidiendo este temporalmente con el verbo de la 
principal. entre los dos predicados se establece la relación de coordinación 
expresada mediante la conjunción copulativa a (en esp. y) que pone en relieve 
la posterioridad y el carácter imperfectivo de la segunda acción (humeando =  a 
doutnaly) respecto a la primera (cayeron = spadly). en (3) se trata de la función 
de complemento predicativo que en checo se expresa con adjetivos. La solución 
traductológica de la manera en que transcurre la acción en (4) consiste en 
utilizar el verbo checo pleno přiběhnout cuyo prefijo při– significa la dirección 
y la raíz –běh– la acción de correr, mientras que el lexema español llegar por sí 
solo no es capaz de expresar si el movimiento se realiza ‘a pie’ o en un medio 
de transporte y es porque necesita complementación. en la clasificación de esta 
construción nos damos cuenta de que la línea entre el gerundio predicativo y el 
adjunto (circunstancial de modo) en este caso sería borrosa. en (5) encontramos 
utilizado el condensador adverbial kulhavě (adverbio de modo). 

b – oración de gerundio:
en los ejemplos (6), (7), (8) y (9), el sujeto está implícito lo que ocurre con 

frecuencia en ambos sistemas lingüísticos que nos ocupan; es posible la ausencia 
del sujeto el cual es deducible de las desinencias verbales o, eventualmente, del 
contexto lingüístico o/y extralingüístico:

(6) permanecía (él) una hora en su estudio, preparando la clase de clínica general 
que dictó en la escuela de medicina todos los días de lunes a sábado, a las ocho 
en punto, hasta la víspera de su muerte. (El amor..., p. 10)

 Hodinu strávil (on) v pracovně nad přípravou přednášky ze všeobecné klinické 
medicíny, kterou měl na lékařské fakultě každý den od pondělka do soboty 
přesně v osm hodin ráno, a to až do dne před svou smrtí. (Trad., p. 15)
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(7) Durmió (ella) sin saberlo, pero sabiendo que continuaba viva en el sueño, que le 
sobraba la mitad de la cama, y que yacía de costado en la orilla izquierda, como 
siempre, pero que le hacía falta el contrapeso del otro cuerpo en la otra orilla. (El 
amor, p. 33)

 Spala (ona) nevědouc, že spí, avšak ve spaní si uvědomovala (ona), že žije, 
že jí zbývá polovina lůžka a jako každou noc že leží na boku u levého okraje, 
postrádá však protiváhu druhého těla u druhé pelesti. (Trad., p. 61)

(8) siguieron  (ellos) dando vueltas, sin hablar, fumando. (La ciudad, p. 87)
 Obcházeli (oni) dál kolem dokola, mlčky, a přitom kouřili. (Trad., p. 159)
(9) Leyó (él) con el aliento agitado, volviendo atrás en varias páginas para retomar 

el hilo 
 perdido, y cuando terminó parecía regresar de muy lejos y de mucho tiempo. 
 (El amor, p. 9) 
 Jak se začítal (on), zrychloval se mu dech, vracel se o několik stránek na zpátek, 

aby znovu navázal ztracenou nit, a když dočetl, vypadal, jako by se navracel  
z daleka a dávna. (Trad., p. 13)

en la traducción checa de (6) encontramos la expresión condensada en forma  
del concurrente sustantival nad přípravou (preposición + nombre) mientras que 
los restantes casos ejemplifican la traducción decondensada con la relación de 
coordinación expresada explícitamente. en (8) se subraya la simultaneidad de 
las dos acciones mediante el recurso léxico, el adverbio přitom.

5.2. el gerundio predicativo atribuido al complemento directo 
(el subrayado es nuestro)

a - gerundio solo:
(1) el capitán Garrido lo reprendía en público, los cadetes lo dibujaban en 
 los muros con pantalón corto, masturbándose. (La ciudad, p. 53)
 Kapitán Garrido ho veřejně peskoval, kadeti ho kreslili po zdech v krátkých    

kalhotách, jak onanuje. (p. 97)

b – oración de gerundio:
(2)  ese mediodía encontré a la familia todavía en pijama, cortando la mala noche 

con choritos picantes y cerveza fría. (La tía, p. 9)
 To poledne jsem zastihl celou rodinu ještě v pyžamu, jak zahání kocovinu 

kyselými rybičkami a chlazeným pivem. (Trad., p. 11)
(3) […] buscó la oportunidad de hablar a solas con Clara y la encontró  un sábado  

a las cinco de la tarde en que la vio paseando por la calle.  (La casa…, p. 95)
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 […] hledala příležitost promluvit si o samotě s Clarou. Vyskytla se jí jedné 
soboty v pět hodin odpoledne. Viděla, že Clara vyšla z domu na ulici.  (Trad.,  
p. 95)

(4) Florentino ariza había visto allí muchas veces a Lorenzo Daza jugando 
y tomando vino de barril con los asturianos del mercado público […].  (El 
amor…, p. 109)  

 Florentino Ariza tady Lorenza Daza častokrát vídal vysedávat s asturskými 
trhovci, 

 popíjet sudové víno […].  (Trad., p. 92)

La traducción  al checo de estos gerundios se realiza a través de oraciones 
subordinadas con las conjunciones jak y že. se respeta la simultaneidad de las 
dos acciones. en checo debe aparecer en estos casos el presente de indicativo. 
en ocasiones nos podemos encontrar también con los verbos en infinitivo. el 
gerundio predicativo que se atribuye al complemento directo de la principal 
aparece siempre después de un verbo de percepción.

5.3. el gerundio predicativo en un grupo nominal 
(el subrayado es nuestro)

esta construcción de gerundio no perifrástico tiene la función de complemento 
del nombre refiriéndose a un antecedente nominal. Los recursos lingüísticos 
que suelen emplearse en la traducción al checo se deben a la naturaleza de 
esta construcción que desempeña aquí la función adjetival. equivale a una 
oración de relativo checa en la expresión no condensada (1) o se soluciona con 
el condensador adjetival en la expresión no condensada. en (2) es el gerundio 
adjetivizado svolávající. 

 
(1) [...] lo último que ella vio antes de hundirse en la oscuridad fue a jaime 

mirándola con amor, [...] (La casa..., p. 213)
 Poslední, co viděla, než upadla do temnot, byl Jaime, který se na ni s láskou 

díval, [...] (Trad., p. 213) 
(2) remotas, al otro lado de la ciudad colonial, se escucharon las campanas de la 

catedral llamando a la misa mayor.  (El amor, p. 8)
 Kdesi v dálce, na druhém konci koloniálního města, bylo slyšet zvony z katedrály, 

svolávající na hlavní mši. (Trad., pág. 13)
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7. ConClusión

al comienzo nos hemos preguntado si hay o no correspondencias sistémicas 
entre el español y el checo y cuáles son los recursos utilizados en las traducciones 
al checo de ciertas construcciones de gerundio no perifrástico. Los dos sistemas 
disponen de dos formas de gerundio capaces de expresar tiempo relativo. 
Difieren, sin embargo, en cuanto a las propiedades morfológicas. en español, 
el gerundio aparece con mucha frecuencia en diferentes funciones sintácticas 
y posee valores semánticos variados. en checo, los dos gerundios se sienten 
como formas cultas y arcaicas. según afirman los autores checos, aparecen en 
el estilo funcional literario y científico, en el corpus con el que hemos trabajado 
los concurrentes gerundiales no han aparecido.

antes de proceder al  traslado de las construcciones de gerundio no 
perifrástico  españolas a la lengua checa es necesario hacer un análisis 
sintáctico detallado del texto de partida. De los resultados de la investigación 
que acabamos de presentar podemos inferir que el traductor siempre debe tener 
presente las funciones sintácticas de las construcciones de gerundio de las que 
se van a derivar sus valores. en el caso del gerundio predicativo hemos podido 
observar que si el gerundio se atribuye al sujeto, se traduce al checo con los 
condensadores sustantivales y adverbiales o con las oraciones coordinadas con 
las formas verbales finitas. La relación de coordinación sirve para expresar la 
posterioridad. no hay diferencia entre las soluciones traductológicas de los 
gerundios solos o los que en español encabezan una oración no finita. si el 
gerundio aparece en función de complemento predicativo como una expresión 
atributiva (Cf. 5.1.(3)), esta se traduce al checo con un adjetivo. el gerundio 
atribuido al complemento directo se traduce al checo mediante la oración 
subordinada (conjunciones jak, že) o mediante el infinitivo. estos gerundios 
aparecen en español detrás de los verbos de percepción (ver, oír...). Hace falta 
observar la concordancia de tiempos en estos casos y poner el verbo checo en la 
forma del presente (en la forma decondensada el español utilizaría el pretérito 
imperfecto). el gerundio predicativo en función de complemento del nombre 
se traslada al checo en forma de la oración de relativo (o adjetival) o se emplea 
el gerundio adjetivizado.
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abstract: one of the most influential factors in the life and work of the German writer and nobel 
prize winner Hermann Hesse (1877-1962) was oriental culture and philosophy. particularly 
Taoism had a significant impact not only on the author’s worldview but mainly on his literary 
work. our paper deals with the Taoist principle of bipolarity and its reflection in the novel 
Demian (1919). This bipolarity is present in the structure of the plot as well as in the formation of 
characters where we also find traces of “androgynity”. metaphorically speaking, one of the main 
characters, eva, carries several male features although female eternity is dominant. something 
similar applies to Demian.
it is important to emphasize this unification of contradictions and their harmonization, which is 
not to be found in any of the significant world’s religions or philosophies. Complete harmony 
is present only in Chinese Taoism that played the crucial role in Hesse’s life and influenced his 
work.   
key words: Hermann Hesse, german literature, Taoism, bipolarity

abstrakt: rozhodujúcu úlohu v živote nemeckého spisovateľa, nositeľa nobelovej ceny 
za literatúru Hermanna Hesseho (1877 – 1962) malo štúdium východnej kultúry a filozofie. 
predovšetkým jeden z čínskych  filozofických smerov – taoizmus – ovplyvnil nielen autorovo 
svetonázorové zmýšľanie, ale najmä jeho literárnu tvorbu. V príspevku poukazujeme na taois-
tický princíp bipolarity a jeho stvárnenie v známom románe Demián (1919): bipolarita v štruktúre 
deja, ako i pri koncipovaní postáv, kde sa k slovu dostáva aj pojem „androgynita“. V prenesenom 
slova zmysle má hlavná ženská postava pani eva viacero mužských prvkov, hoci večne ženské 
prevažuje. podobne je to s Demiánom. 
Dôležité je zjednotenie protikladov a ich harmonizácia, ktorú nenájdeme v žiadnom zo známych 
svetových náboženstiev alebo filozofií. Úplná harmónia je prítomná jedine v čínskom taoizme, 
ktorý zohral dôležitú úlohu v Hesseho živote a ovplyvnil jeho dielo. 
Kľúčové slová: Hermann Hesse, nemecká literatúra, taoizmus, bipolarita
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1 dEMIAN oDer Die einheit von Yin unD Yang

Hermann Hesses (1877 – 1962) roman Demian. Die Geschichte von Emil 
Sinclairs Jugend (1919) hat epoche gemacht. Das Werk stellt die zentrale zäsur 
im Leben und schaffen dieses deutschen schriftstellers und nobelpreisträgers 
dar. seit jener zeit spielt als neues ausdrucksmittel in seinen Werken die 
freiwillige spaltung eine führende rolle – ein Kennzeichen des fernöstlichen 
Lebensprinzips, des prinzips der Bipolarität.

auch in dem vorgestellten Buch inszenierte Hesse bewusst eine spaltung 
seiner person, mittels der er seinen status als „integrierten außenseiter“ 
darstellen konnte. zu diesem Verfahren führten ihn nicht nur therapeutische 
Gespräche mit Dr. j. B. Lang und die eigene auseinandersetzung  mit  den 
schriften C. G. jungs und  s. Freuds, sondern und vor allem seine Beschäftigung 
mit der fernöstlichen Literatur und philosophie, vor allem mit dem Daoismus. 
anhand des studiums der jüngsten literaturwissenschaftlichen materialien 
wurde die auswirkung der daoistischen Gedanken auf Hermann Hesses 
Denken signifikant bewiesen. zugleich wurde die Gestaltung der Bipolarität im  
Demian in Bezug auf den chinesischen Daoismus festgestellt.

Die polare einheit von yin und yang stellt Hesse der christlichen Dualität 
von Gut und Böse entgegen. Da diese christliche Lehre nur den Geist als das 
Gute im menschen akzeptiert und die sinnlichkeit als das Böse bekämpft, ist 
sie Hesses meinung nach einseitig. Dieser Begriff aber darf nicht als einheit 
erklärt werden. Das einseitige Denken führt nämlich nicht zu einer Harmonie.

in der christlichen Tradition zählt die sinnlichkeit zu den bösen weiblichen 
eigenschaften und der Geist ist dem männlichen zugeordnet. Beide Gegensätze,  
das Gute wie das Böse, sind unerlässliche Bestandteile der menschlichen natur. 
Genauso kann das daoistische prinzip yin allein ohne yang keine Harmonie 
erzielen. Diese neue philosophische erkenntnis hat Hesse dabei geholfen, den 
vermeintlich unvereinbaren Gegensatz von Gut und Böse zu relativieren. Das 
Verhältnis von yin und yang, die bipolare einheit, verwendet Hesse auch in 
seinem roman Demian.

2 biPolaritÄt als grunDPrinziP 
im sChaFFen hermann hesses

in dem vorgelegten Beitrag werden einige punkte des Werkes, wo chinesische 
Weisheiten und der Gedanke der polarität bzw. der polaren spaltung der 
Gestalten und einheit des Lebens aufleuchten, dargestellt und erläutert.

Durch die Beschreibung des Werdegangs des jungen emil sinclair versucht 



83

Hermann Hesses Polaritätsdenken im Roman Demian

der Dichter seinem Leser einen Weg nach innen zu zeigen. Dieser Weg führte 
ihn zur Konfrontation mit den Kindheitskonflikten und zugleich zum erlebnis 
der „einheit im zeichen der polarität“1.  im Ganzen genommen ist der roman 
Demian sehr stark von nietzsches antichrist und der Gnostik beeinflusst. 
meiner meinung nach sind die einflüsse der chinesischen philosophie – des 
Daoismus – unübersehbar. es geht vor allem um die beiden prinzipien yin und 
yang und deren Gestaltung im Demian.

polarität als Grundprinzip dieses romans manifestiert sich nicht nur in der 
Thematik, sondern auch in der Figurenkonzeption, der Handlungsstruktur und 
der sprache. auch der räumliche Dualismus und der Übergang zum seelischen  
Dualismus stehen im mittelpunkt der Untersuchung. 

2.1  bipolarität in der handlungsstruktur

mit dem räumlichen und später dem seelischen Dualismus sind wir bereits 
beim Thema der vorliegenden Dissertation. Denn der daoistischen ansicht 
nach sind die polaritäten des Lebens akzeptabel und ihre pole zu vereinen. Die 
Welt besteht nicht nur aus guten und lichten Dingen, sondern auch aus dunklen 
und bösen Dingen. auch die menschliche seele erzeugt nicht nur sehnsucht 
nach Göttlichkeit und Güte, sondern auch den dunklen Trieb nach der Kehrseite 
des Lichten.

Die Hauptgestalt des romans, emil sinclair, lernt die Bipolarität des 
menschlichen Lebens schon als zehnjähriger Lateinschüler kennen. er 
erlebt seine Kinderzeit in einem scharfen Dualismus, der sich ihm zunächst 
im räumlichen, im nebeneinander zweier Lebenssphären, darstellt. zwei 
entgegengesetzte Welten rings um ihn verwirrten den jungen.

„zwei Welten“, so ist denn auch das erste Kapitel überschrieben, und 
darin heisst es sogleich in Bezug auf die Lebenserfahrungen des zehnjährigen 
sinclair:

zwei Welten liefen dort durcheinander, von zwei polen her kamen Tag und nacht. 
– Die eine Welt war das Vaterhaus, aber sie war noch enger, sie umfaßte eigentlich 
nur meine  eltern. Diese Welt war mir großenteils wohlbekannt, sie hieß mutter 
und Vater, sie hieß Liebe und strenge, Vorbild und schule. zu dieser Welt gehörte 
milder Glanz, Klarheit und sauberkeit [...]. in dieser Welt gab es gerade Linien 
und Wege, die in die zukunft führten, es gab pflicht und gute Vorsätze, Liebe und 

1 so Hesse in einem Vorwort zur neuauflage von sinclairs notizbuch (1962), zit. nach: s. Unseld:  
Hermann Hesse – eine Werkgeschichte, Frankfurt a. main 1974, s. 60.
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Verehrung, Bibelwort und Weisheit. zu dieser Welt musste man sich halten, damit 
das Leben klar und reinlich, schön und geordnet sei.

Die andere Welt indessen begann schon mitten in unserem eigenen Hause und war 
völlig anders, roch anders, sprach anders, versprach und forderte anderes. [...] es war 
wundersam, dass es hier bei uns Frieden, ordnung und ruhe gab, und wunderbar, 
dass es auch das andere gab, alles das Laute und Grelle, Düstere und Gewaltsame, 
dem man doch mit einem sprung zur mutter entfliehen konnte. Und das seltsamste 
war, wie die beiden Welten aneinander grenzten, wie nah sie beisammen waren.2 

Hesse stellt hier sein polaritätsdenken zuerst in Form des räumlichen 
Dualismus dar. sinclairs Geburtsort gehört zur yang-Welt, die klar, rein und 
geordnet ist. Dort herrschen Unschuld und Harmonie, Güte und Glaube, Liebe 
und achtung. im Gegensatz dazu steht die andere, die yin-Welt. sie ist böse, 
wild, dunkel und geheimnisvoll. aber gerade deswegen übt sie einen reiz auf 
sinclair aus. sie ist ihm fremd und unheimlich, oft bekommt er angst, aber 
zugleich zieht ihn diese yin-Welt magisch an. 

an dieser stelle kam es im roman zum Übergang vom räumlichen zum 
seelischen Dualismus. sinclair erkannte, dass in ihm, in seinem innern, eine 
gleiche, seelische Bipolarität existierte. er empfand nicht nur die lichte und 
gute Welt, sondern auch die dunkle und verbotene Welt als anziehend:

Und so war es mit allem, am meisten mit mir selber. Gewiss, ich gehörte zur hellen 
und richtigen Welt, ich war meiner eltern Kind, aber wohin ich auge und ohr 
richtete, überall war das andre da, und ich lebte auch im andern, obwohl es mir oft 
fremd und unheimlich war, obwohl man dort regelmäßig ein schlechtes Gewissen 
und angst bekam. ich lebte sogar zuzeiten am allerliebsten in der verbotenen Welt, 
und oft war die Heimkehr ins Helle – so notwendig und so gut sie sein mochte  
– fast wie eine rückkehr ins weniger schöne, ins Langweiligere und Ödere. (Gs 
3, s. 105)
  
Das schwindende Vertrauen zu den eltern, der Kontakt zum erpresserischen 

Franz Kromer, die religionskritische Beschäftigung mit den biblischen 
Geschichten von Kain und abel3, der exzessive alkoholgenuss, der ekel vor  
 

2 H. Hesse: Demian. in: Gesammelte Schriften, 7 Bde, Frankfurt a. main 1957, hier Bd. 3, s. 103 
(im Folgenden zitiert als „Gs“ mit Band- und seitenzahl). 

3 H. Hesse: Demian. in: Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Frankfurt a. main 1987,  hier Band 
5, s. 30 ff.  (im Folgenden zitiert als „GW“ mit Band- und seitenzahl). 
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sich selbst, die Verzweiflung und die Liebe zu Beatrice gehören zu seinen 
erfahrungen in der yin-Welt.

Die erfahrung der „zwei Welten“, der „hellen“ alltagswelt mit ihrer ordnung 
und ihren normen und der „dunklen“ Welt der abenteuer und ungebändigten 
Gefühle entfremdet sinclair seiner Umwelt und sich selber. Laut Kuhn (2002, 
s. 197) diese selbstentfremdung führt ihn zu einem Doppelleben, in dem 
einmal die „heile“ Welt des Kindes, ein andermal die „schattenwelt“ Franz 
Kromers dominiert. Diese ablösung erfährt er als bedrohlich. sein Versuch, 
vorübergehend in die Kinderwelt zurückzuflüchten, scheitert an der einsicht,  
dass die Gegensätze in ihm selber leben und dort ausgetragen werden müssen.

 
2.2  bipolarität in der Figurenkonzeption

auf diese Weise schildert Hesse die innere Bipolarität der Hauptgestalt. 
sie wird ganz in die psyche des Helden verlegt, seine ungelösten inneren 
spannungen werden zum beinahe einzigen ort der Handlung. 

in jeder auseinandersetzung wirken gegensätzliche impulse von angst und 
Befreiung, anziehung und abstoßung. es geht um das pendeln zwischen zwei 
polen des Lebens. so erlebt sinclair zwar seine abhängigkeit von Kromer als 
peinigend, zugleich aber erwächst das Gefühl der Überlegenheit gegenüber 
dem elternhaus. Während er in angst und Faszination unter den einfluss seines 
mitschülers Kromer gerät, stellt er zugleich die elterliche autorität in Frage:

es war ein erster riß in die Heiligkeit des Vaters, es war ein erster schnitt in die 
pfeiler, auf denen mein Kinderleben geruht hatte, und die jeder mensch, ehe er 
selbst werden kann, zerstört haben muss. […] solch ein schnitt und riß wächst 
wieder zu, er wird verheilt und vergessen, in der geheimsten Kammer aber lebt und 
blutet er weiter. (GW 5, s. 21)

Die polare spaltung, der „riß“, der die einheit der menschen und Dinge 
zerstört, geht durch die außenwelt und die innenwelt. Das gespaltene subjekt 
nimmt seine Umgebung als dichotomisch wahr, was verursacht, das seine eigene 
entfremdung wächst. in dieser situation, nach seinen turbulenten erlebnissen 
in der yin-Welt, will sinclair sich selbst zuwenden. er wünscht sich:

Dass jeder von uns so ganz er selbst werde, so ganz dem in ihm wirksamen Keim 
der natur gerecht werde und zu Willen lebe, dass die ungewisse zukunft uns zu 
allem und jedem bereit finde, was sie bringen möchte. (GW 5, s. 144)
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2.2.1  das daoistische Prinzip der Stille

sinclair versucht, sein Unbewusstes zu erkennen, indem er zuerst still ins 
Feuer schaut:

[…] ich merkte, dass ich eine gewisse stärkung und Freude, eine steigerung meines 
Gefühls von mir selbst, die ich seither spürte, lediglich dem langen starren ins 
offene Feuer verdankte. es war merkwürdig wohltuend und bereichernd, das zu 
tun!  (GW 5, s. 104)

sinclairs „wohltuendes und bereicherndes“ Gefühl durch die kontemplative 
Betrachtung   nichts sensationelles, exotisches: „ich versenke mich tief in die 
stille.“ (Daodejing, Kap. 16). Was Laozi Dao nennt, ist „still und leer, und es 
steht allein und verändert sich  nicht“ (ebd., Kap. 25). Und Laozi sagt weiter 
im 45. Kapitel des Daodejing: „stille überwindet die Hitze. reinheit und stille 
sind der Welt  richtmaß.“ in der Übertragung Knospes vom 1996 lautet der 
letzte satz wie folgt: „stille und ruhe bringen das ganze reich ins rechte maß 
zurück.“ (ebd.). 

Das stille schauen ins Feuer befreit sinclair von der irdischen, hitzigen 
Unruhe, steigert sein selbstgefühl und führt ihn zu einem ausgeglichenen 
Gemütszustand. Durch das lange, stille Betrachten des Feuers versenkt sich 
sinclair in die natur und fühlt, wie sich die Grenze zwischen innen und außen 
aufhebt4:

[…] das Betrachten solcher Gebilde, das sichhingeben an irrationale, krause, 
seltsame Formen der natur erzeugt in uns ein Gefühl von der Übereinstimmung 
unseres innern mit dem Willen, der diese Gebilde werden ließ – wir spüren bald 
die Versuchung, sie für unsere eigenen Launen, für unsere eigenen schöpfungen zu 
halten – wir sehen die Grenzen zwischen uns und der natur zittern und zerfließen 
und lernen die stimmung kennen, in der wir nicht wissen, ob die Bilder auf unserer 
netzhaut von äußeren eindrücken stammen oder von innen. (GW 5, s. 104)

sinclairs Gefühl der inneren Übereinstimmung mit den naturformen 
entspricht der daoistischen Vorstellung, durch stilles schauen zur eigenen 
Wurzel zurückzukommen. Laozi sagt: „schaffe Leere bis zum Höchsten! 
Wahre die stille bis zum Völligsten! alle  Dinge mögen sich dann zugleich  
 
 

4 Vgl. a. Hsia: Hermann Hesse und China, Frankfurt a. main 1974, s. 207.
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erheben. ich schaue, wie sie sich wenden. Die Dinge in all ihrer menge, ein 
jedes kehrt zurück zu seiner Wurzel.“5 

sinclairs stilles schauen ins Feuer symbolisiert seine Hinwendung von 
außen nach innen und somit den Beginn seiner selbstverwirklichung. 

2.2.2  Androgyne Gestalten

sinclair vertieft sich weiter in sein Unbewusstes und sieht das Bild eines 
menschen, der sich mal als ein mann, mal als eine Frau, mal als ein junge, mal 
als ein mädchen zeigt. Dieses Bild taucht als motiv schon an früheren stellen 
des romans auf. Das Gesicht Demians zeigt mann-weibliche züge:

ich sah Demians Gesicht, und ich sah nicht nur, dass er kein Knabengesicht hatte, 
sondern  das  eines  mannes;  ich sah noch mehr, ich glaubte zu sehen, oder zu 
spüren, dass es auch nicht das Gesicht eines mannes sei, sondern noch etwas 
anderes. es war, als sei auch etwas von einem Frauengesicht darin. (GW 5, s. 52)

mann-weibliche züge im Gesicht Demians stellen die Bipolarität in einer 
der wichtigsten einflussfiguren selber dar. so kommen wir jetzt zum prinzip der 
polarität, das sich auch in der Figurenkonzeption dieses romans  manifestiert. 
in der Figurenkonzeption erweisen sich nicht nur die Begegnungen mit anderen 
menschen als Gegensatzerfahrungen (das ist der erste Typ der Bipolarität der 
Gestalten), vielmehr verkörpern sich in den wichtigen Figuren selber polare 
spannungen, z. B. geht es um die gnostische Gottheit abraxas, um Frau eva 
und Demian. Diese drei gehören zum zweiten Typ der Gestalten, welche beide 
pole, beide spannungen in ihrem inneren besitzen.

ausdruck solcher spannungen ist in sinnfälliger Weise die androgyne 
natur, der androgyne Charakter Demians und Frau evas. Beide tragen 
zugleich männliche und weibliche züge und weisen so auf die Fähigkeit zur 
Überwindung der Gegensätze in der einheit des ich hin. in dem maße, in 
dem sich sinclair selber dieser einheit nähert, dringen die androgynen züge 
zunehmend in sein Bewusstsein. entwirft er zunächst malend und träumend 
sein idealbild, das sich später als ich-entwurf erweist, „das mannweibliche 
Traumbild meines Dämons“ (GW 5, s. 121), so begegnet ihm in abraxas jene 
Gottheit, die die Verschmelzung der extremsten Gegensätze in sich einschließt:  
 
 

5 Laotse: Tao-te-king, Düsseldorf 1957, s. 56. ins Deutsche übertragen von r. Wilhelm.
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„Wonne und Grauen, mann und Weib gemischt, Heiligstes und Gräßlichstes 
ineinander verflochten“.6

Die gnostische Gottheit abraxas ist in Hesses roman max Demian  
zugeordnet. Die der Gottheit zugeschriebenen züge entsprechen auch Demian: 
harmonischer ausgleich von Gefühl und Vernunft, Vorsicht und beherrschte 
Körperkraft. in diesem roman finden sich also spuren der Gnosis. ihr Weltbild 
gründet im Dualismus als Grundprinzip des seins. ausgehend von der existenz 
des göttlichen Lichtfunkens im stoff gilt es als aufgabe des menschen, die 
Gegensätze zu überwinden und das Licht wieder zurückzuführen. Der Bejahung 
dieser Gegensätze folgt die Überwindung der polaritäten. (GW 5, s. 94ff.)

2.2.2.1 Figur des Demian

sinclair will sein Unbewusstes kennenlernen. aber der Weg nach innen ist 
schwer. einerseits findet er die dunkle Welt faszinierend, andererseits leidet 
er unter einem starken schuldgefühl. er weiß gar nicht, wie er seinen Weg 
weitergehen soll. als Führer und erlöser erscheint max Demian.

Wer ist diese Figur mit androgynen zügen? Hesse hat von anfang an 
beabsichtigt, Demian als eine wunderbare göttliche Figur zu beschreiben, statt 
ihn als einen normalen  irdischen Weisen zu schildern. auch der name Demian 
deutet etwas an: Demian ist sinclairs Dämon im guten sinne und Demiurg. 
Doch er vertritt hier nicht die vom christlichen Denken geprägte Bedeutung des 
Teufels, sondern den von platon und in der Gnosis verehrten schöpfer der Welt.

Hesses Freund und zugleich sein erster Biograf Hugo Ball (1886–1927) 
erläutert den namen „Demian“ in Bezug auf dessen phonetische nähe zu 
„Dämon“. Hesse selbst hat klar ausgedrückt, was Demiurg bzw. Demian für 
ihn bedeutet:

 
Der Gott, der zugleich Teufel ist, ist der uralte Demiurg. er ist der, der vor anfang 
war; er, der einzige, steht jenseits der Gegensätze, kennt nicht Tag noch nacht, nicht 

6 abraxas ist ein magisches zauberwort der Gnosis und zugleich name eines Gottes. Diese 
gnostische Gottheit war meist auf den Gnostiker Basilides (um 130 n. Chr.) zurückgeführt. 
abraxas hat einen Hahnenkopf, einen menschlichen rumpf und schlangenfüße. (Vgl. W. 
jahnke, Hermann Hesse: Demian.  Ein er-lesener Roman, paderborn/ münchen [u. a.] 1984, s. 
136, 172.) Der name „abraxas“ wird Hesse bereits während seiner intensiven Beschäftigung 
mit Goethes Werk in den jahren 1895/96 begegnet sein. er taucht im West-östlichen Divan, im 
Buch des Sängers, auf. Hesse überwindet den abraxas-Gott in Narziß und Goldmund (vgl. dort 
Kap.18).
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Gut noch Böse, nicht Warm noch Kalt; er ist unerkennbar, denn wir alle vermögen 
zu erkennen nur in Gegensätzen, wir sind an Tag und nacht, an Warm und Kalt 
gebunden, brauchen einen Gott und einen Teufel. jenseits der Gegensätze, im 
nichts und all, lebt einzig der Demiurg, der Gott des alls, der nicht Gut noch Böse 
kennt. (Gs 7, s. 165)

Die Gemeinsamkeiten zwischen Hesses Demiurg und dem chinesischen 
Dao sind unübersehbar. Laozi beschreibt im Daodejing mehrmals das Dao:

es gibt ein Ding, das wirkt geheimnisvoll. Bevor der Himmel und die erde waren, 
ist es schon da. so still, so leer! allein steht es und ändert sich nicht. [...] man schaut 
nach ihm und sieht es nicht [...] man horcht nach ihm und hört es nicht [...].7  

Beide, der Demiurg wie auch das Dao,  sind vor dem anfang da. Beide 
stehen allein. als schöpfer der Welt kennt das Dao weder Gut noch Böse. alle 
Gegensätze der Welt sind in ihm vereint. so ist auch Hesses Demiurg, der weder 
Tag noch nacht, weder Gut noch Böse kennt und jenseits der Gegensätze liegt. 
Hesses Demiurg ist unerkennbar. Die gleiche eigenschaft trägt auch das Dao, 
das vom menschen weder gesehen noch gespürt werden kann.

in der Begegnung mit Demian erfährt sinclair zum ersten mal eine 
Bestätigung seiner dichotomischen Welterfahrung. zugleich jedoch lehrt 
der Freund ihn das „andere sehen“, die Umwertung allgemein akzeptierter 
normen und Werte, die Unabhängigkeit des Denkens und Handelns.8 Demian 
weist sinclair möglichkeiten auf, sich langsam von seiner zwei-Welten-sicht 
zu lösen. er erschüttert sinclairs Glauben an die christliche religion, die den 
menschen dazu zwingt, nur einen Gott anzubeten, und zwar einen, der das 
Gute, schöne und edle verkörpert, und all das andere, das von sinclair als das 
Dunkle verstanden wird, als sünde verdammt. Demian zwingt sinclair dazu, 
sich mit dem Trieb in ihm, den er für verboten hält, auseinanderzusetzen und 
ihn als Bestandteil seiner seele zu akzeptieren. Demians Gedanken und Worte 
erscheinen ihm plötzlich vertraut, während er sie zuvor mit Faszination und 
schrecken aufgenommen hatte: „Was Demian da über Gott und Teufel, über die 
göttlich-offizielle und die totgeschwiegene teuflische Welt gesagt hatte, das war 
ja genau mein eigener Gedanke, mein eigener mythus, der Gedanke von den 
beiden Welten oder Welthälften – der lichten und der dunkeln.“ (GW 5, s. 63)

7 Vgl. Laotse: Tao-te-king, Düsseldorf  1957, Kap. 25.
8 Der einfluss F. nietzsches ist deutlich spürbar. es geht um seinen Versuch einer Umwertung 

aller Werte, so der Untertitel der aus dem nachlass zusammengestellten schrift Der Wille zur 
Macht.
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Wie man betrachten kann, spielt auch hier das yin-und-yang-prinzip die 
entscheidende rolle. Die einheit kann sinclair aber noch nicht erreichen. Die 
Vereinigung mit seinem „alter ego“ würde für den Helden bereits die erreichte 
synthese der Gegensätze bedeuten. Hesses Helden aber sind erst unterwegs zu 
sich selber.

Demian ist wie ein Licht in der dunklen nacht. er führt sinclair auf den 
Weg nach innen, zu seinem eigenen ich. Was bedeutet dieses großgeschriebene 
„ich“? im jahr 1920 definierte Hesse in einem Brief an Helene Welti diesen 
ich-Begriff klar und deutlich:

[…] sie nehmen an, das Leben aus dem eigenen ich heraus sei einfach egoismus. 
Das scheint aber nur so für den europäer, der vom ich nichts weiß. Das ich, das der 
suchende meint, und mit dem sich die ganze außereuropäische Gedankenwelt, mit 
ausnahme der europäischen Wissenschaft, seit drei jahrtausenden beschäftigt, dies 
„ich“ ist nicht der einzelne mensch, wie er sich fühlt und vorkommt, sondern es ist 
der innerste, wesentliche Kern jeder seele, den der inder atman nennt. Der Chinese 
sagt Dao, der Christ sagt Gnade. Dieser Kern  ist göttlich und ewig. Wer dies ich 
findet, sei es auf dem Wege Buddhas oder der Veden oder des Laozi oder Christi, 
der ist in seinem innersten verbunden mit dem all, mit Gott, und handelt aus einem 
einverständnis mit ihm heraus. 9 

im roman verkörpert Demian sinclairs inneres ich, nach dem er sucht. Für 
Hesse ist dieses innerste ich bei allen menschen gleich. es ist das chinesische 
Dao, das er in die Figur des Demian umsetzt. nach daoistischen Lehren ist 
das Dao (der sinn – Übertragung von Wilhelm; der Weg – Übertragung von 
Knospe und Brändli) das höchste prinzip des Lebens, der schöpfer der Welt, 
dem jeder mensch folgen soll.

Die Figur des Demian versinnbildlicht Hesses Gedanken über das höchste 
prinzip des Lebens, den Führer in ihm selber. er ist das Dao, in dem das 
männliche und das weibliche prinzip harmonisch vereint sind. Deshalb sind im 
Gesicht Demians androgyne züge vorhanden.

2.2.2.2  Das androgyne menschenbild

androgyne Gestalten treten in Hesses Werken wiederholt auf; die 
weiblichen Figuren spiegeln zumeist die ungelebten möglichkeiten des 

9 H. Hesse: Demian. in: Derselbe: Gesammelte Briefe, 4 Bde, Frankfurt a.main 1973-1986, hier 
Bd. 1, s. 445. (im Folgenden zitiert als „GB“ mit Band- und seitenzahl.)
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Helden wider, wie etwa Hermine im steppenwolf.  sie können aber nie zu 
realen Liebespartnerinnen werden. Liebe wird sublimiert wie in sinclairs 
Kult der Beatrice. zweigeschlechtliche merkmale zeigt ebenfalls auch 
Beatrices Gesicht, das sinclair zu malen versucht. es stellt sich später eher als 
jünglingskopf heraus und erweist sich damit als androgyn: „es war nicht das 
Gesicht jenes mädchens, das sollte es auch längst nimmer sein. es war etwas 
anderes, etwas Unwirkliches, doch nicht minder Wertvolles. es sah mehr wie 
ein jünglingskopf aus als wie ein mädchengesicht.“ (GW 5, s. 82)

neben diesen verschiedenen zweigeschlechtlichen Gesichtern – hierhin 
gehört auch das Gesicht des musikers pistorius – taucht das androgyne 
menschenbild auch in sinclairs Traum von der mutter auf: „oft, oft habe ich 
ihn geträumt, trat unterm Wappenvogel weg in unser altes  Haus, wollte die 
mutter an mich ziehen und hielt statt ihrer das große, halb männliche, halb 
mütterliche Weib umfaßt, vor der ich Furcht hatte und zu der mich doch das 
glühendste Verlangen zog.“ (GW 5, s. 109) sinclair gibt sich diesem Traum hin 
und wünscht ihn malend zu fassen. Das gezeichnete Gesicht verwandelt sich 
jedoch im Lampenlicht und erscheint einmal hell, einmal finster: „es war Frau, 
war mann, war mädchen, war ein kleines Kind, ein Tier, verschwamm zum 
Fleck, wurde wieder groß und klar.“ (GW 5, s. 117)

Hier wird nochmals deutlich, dass im Bild sowohl das männliche wie 
auch das Weibliche erscheinen, ein phänomen, das der fernöstlichen, bzw. 
daoistischen idee von yin und yang entspricht. mit diesem Bild stellt Hesse 
den menschen in seiner Geschlechtlichkeit als eine einheit dar, in der der 
Gegensatz von yin und yang aufgehoben ist.

sinclair betrachtet das gezeichnete Bild und stellt eine gewisse Ähnlichkeit 
mit Demian und mit sich selbst fest. er hat also das Bild in seinem inneren, in 
sich selbst gefunden. Das bedeutet, dass er sich die ihm bisher nicht bewussten 
pole von yin und yang aneignet. er strebt danach, die Gegensätze von yin 
und yang weiter zu überwinden, er strebt nach der Harmonie, nach der einheit 
der Bipolarität. Der junge sinclair leidet also unter der bipolaren spaltung 
des Lebens, wie  schon dargestellt wurde. erst durch Demian, seinen Freund, 
Führer, erlöser und Wegweiser, ist er schließlich in der Lage, sowohl die gute 
und lichte (yang), als auch die schlechte und dunkle seite des Lebens (yin) 
anzuerkennen, und dem zu folgen, was zu ihm aus der Tiefe seiner seele spricht.

2.2.2.3  Frau eva

Demian, als sinclairs Führer, führt ihn zu seiner Gottheit in seinem innern. 
Diese Gottheit ist ein „mutter-Gott“. sie ist Frau eva, Demians mutter. in ihr 
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erscheint die zauberische Gottheit, in ihr ist das Göttliche irdisch. auch hier 
erkennt man wieder die für Hermann Hesse typische methode der Umformung 
der Frau zur Überirdischen, die den Hesseschen Helden zur Weiterentwicklung 
provoziert. seine Frauengestalten erscheinen kurz -wenn überhaupt- als reale 
personen und werden dann zum objekt und weiter zum symbol. Für Hermann 
Hesse ist Frau eva ebenfalls ein nicht real existierendes Wesen. sie ist eine 
innerseelische Gestalt und damit körperlos.

es gibt einige interpretationen der Gestalten von Frau eva und Demian. 
Laut H. Lüthi ist in Frau eva, Demians mutter, die höchste Vereinigung aller 
polaren Gegensätze verwirklicht. Diese Gestalt ist mutter und Geliebte; und 
doch wäre es vollkommen falsch, sie nach den Kategorien der psychoanalyse 
zu interpretieren. sie ist nicht die Geliebte, wie jokaste für Ödipus, ist nicht 
Gegenstand der libido, sondern bleibt Bild, Götterbild.10 auch in Demian 
erscheint nach Lüthi die volle identität des Gegensätzlichen, daher entzieht 
er sich den gewöhnlichen Gesetzen. in dieser wichtigen einflussfigur selber 
verkörpern sich polare spannungen. auch er hat also androgynen Charakter, 
wie seine muter. Beide tragen nämlich, wie schon erwähnt wurde, zugleich 
männliche und weibliche züge.

Laut Lüthi wirkt Demian als Führer von außen und im innern, er ist 
sinclairs Daimonion, innere stimme und Führerkraft. Demian wirkt von außen 
als Demiurg, bei dem beideWelten ständig schöpferisch ineinanderwirken. er 
führt sinclair den Weg nach innen, zum ich.11

mit dieser interpretation können einige Hesse-Forscher einverstanden sein. 
Die anderen Literaturwissenschaftler haben dagegen in ihren Textanalysen 
erklärt, dass Frau eva und ihr sohn Demian dem yin- bzw. dem yang-prinzip zu 
entsprechen scheinen (also nur einem der beiden pole). Frau eva symbolisiert 
das Dunkle, Weibliche (das yin) und Demian das Helle und männliche 
(das yang).12 Diese auffassung kann man nicht teilen. Die Gestalten selber 
verkörpern die Bipolarität, also polare spannungen. Beide besitzen androgyne 
züge. sie sind projektionen von sinclairs innerem ich, zu dem er unterwegs ist. 
sinclair sagt selbst: „[…], sondern sie sei nur ein sinnbild meines innern und 
wolle mich nur tiefer in mich selbst hinein führen“. (Gs 3, s. 242)

Wenn wir die beiden Figuren nach dem daoistischen yin-und-yang-prinzip 
interpretieren, können sie nur als all, als Gott, der beide pole yin und yang 
umfasst, und diesseits von Dao gedeutet werden. Frau eva ist ein Teil der  
 

10  H. j. Lüthi: Hermann Hesse: Natur und Geist, stuttgart 1970, s. 43f.
11  H. j. Lüthi: Hermann Hesse: Natur und Geist, s. 45.
12  Vgl. a. Hsia, Hermann  Hesse und China, Frankfurt a. main 1974,  s. 214.
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Gottheit, zu der sich sinclair schließlich bekehrt. Demian ist ihr sohn, der 
Bote dieser Gottheit, der sinclair zu ihr führt. Doch im Grunde sind die beiden 
Figuren einig. zum ersten mal sieht sinclair Frau eva als vollständiges Bild in 
einem photo von Demians mutter. er ist sehr überrascht, weil er es teilweise in 
verschiedenen androgynen personen gesehen hat. er ruft aus: „Das war mein 
Traumbild! Das war sie, die große, fast männliche Frauenfigur, ihrem sohn 
ähnlich, mit zügen von mütterlichkeit, züge von strenge, züge von tiefer 
Leidenschaft, schön und verlockend, schön und unnahbar, Dämon und mutter, 
schicksal und Geliebte.“ (GW 5, s. 129ff.)

sinclair ist glücklich; sein zustand hat das Treffen mit Frau eva verursacht. 
er möchte in ihrer nähe sein und ihre stimme hören. „Und allmählich schoben 
sich sinnliche und unsinnliche Liebe, Wirklichkeit und symbol übereinander.“ 
(GW 5, s. 148)

Das harmonische Verhältnis zu eva hilft sinclair, eine immer tiefere einsicht 
seiner selbst zu finden. seine Liebe bezieht sich nicht auf Äußeres, sondern auf 
sein eigenes inneres. Gleichzeitig wird Frau eva von sinclair als Verkörperung 
der einheit von yin und yang verinnerlicht. Dadurch zeigt Hesse, dass  sinclair 
das eigene ich findet. Der autor bestätigt  wieder  den androgynen Charakter 
dieser Gestalt. Frau eva weist auf die Fähigkeit hin, die Gegensätze in der 
einheit des ich zu überwinden. so wird Hesses erkenntnis der daoistischen 
einheit der polarität in diesem Werk bewiesen; sie lässt sich natürlich auch 
weiterverfolgen.  

Frau eva ist aber nicht nur die person, zu der sich sinclair hingezogen 
fühlt, sondern sie wird im Laufe der zeit auch zum sinnbild seines innern. 
er vergleicht sie mit dem „meer, in das ich strömend mündete“ (GW 5,  
s. 149). Hier personifiziert sich offensichtlich das Dao. Bereits Laozi bezeichnete 
es als „ströme und meere“. sinclair verinnerlicht die mutter und auch ihren 
sohn. Die Vereinigung bedeutet laut der daoistischen Lehre eine rückkehr 
zur ewigen einheit des Dao. seit dieser zeit hat auch sinclair androgynen 
Charakter. er besitzt sowohl männliche als auch weibliche züge, weil er sich 
mit dem sohn und der mutter vereinigt hat. Demzufolge trägt er daoistischen 
Charakter, was bedeutet, dass in ihm die einheit von yin und yang, also die 
einheit der polarität verwirklicht ist.

Hesse hat an der entwicklung der Hauptgestalt sinclair gezeigt, dass die 
polarität  nicht nur außerhalb des menschen besteht, sondern vielmehr in seiner 
inneren Welt. Der mensch bleibt nur dann nicht gespalten, wenn sein ich die 
beiden pole überwindet. Wenn wir die seelische entwicklung sinclairs mit den 
daoistischen Lehren der einheit der Bipolarität im 28. Kapitel des Daodejing 
vergleichen, decken sich die beiden auffälig miteinander:
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erkenne das männliche, aber bewahre das Weibliche, und sei eine zuflucht für die 
Welt. Bist du eine zuflucht für die Welt, wird dich die ewige Tugend nicht verlassen, 
und du wirst wieder sein wie ein Kind. erkenne das Licht, aber bewahre das Dunkle, 
und sei ein Vorbild für die Welt. Bist du ein Vorbild für die Welt, wird dir die ewige 
Tugend nicht mangeln, und du wirst in die Unendlichkeit zurückkehren.13

2.3 bipolarität in der sprache

Die polare struktur der Gestalten und des romans macht sich bis in die 
sprache hinein geltend:

Viel duftet mir da entgegen und rührt mich von innen mit Weh und mit wohligen 
schauern an, dunkle Gassen und helle Häuser und Türme, Uhrschläge und 
menschengesichter, stuben voll Wohnlichkeit und warmem Behagen, stuben voll 
Geheimnis und tiefer Gespensterfurcht. […] zwei Welten liefen dort durcheinander, 
von zwei polen her kamen Tag und nacht. (GW 5:9) 

Die polaren Wahrnehmungen der sinnlichkeit und der emotionen werden 
zur moralisch-sittlichen opposition von „Gut“ und „Böse“ gesteigert. Hesse 
intensiviert diese polaritäten durch Bildhäufungen und durch sprachliche 
Doppelungen:

[…] ich war tief und schuldvoll in die fremde Flut versunken, in abenteur und sünde 
verstrickt, vom Feind bedroht und von Gefahren, angst und schande erwartet. (GW 
5: 19)

Die aufgabe der ausdruckshäufung ist es, unvertraute erfahrungen durch 
die Konnotationen zu präzisieren. Die anaphern und parallelismen steigern das 
pathos der sprache. Dadurch nimmt es liturgischen Charakter an:

Das war mein Traumbild! Das war sie, die große, fast mönnliche Frauenfigur, ihrem 
sohn ähnlich, mit zügen vob mütterlichkeit, zügen von strenge, zügen von tiefer 
Leidenschaft, schön und verlockend, schön und unnahbar, Dämon und mutter, 
schicksal und Geliebte. Das war sie! (GW 5: 129ff.)

Hesses sprache wird zelebriert und durch die intensität der emotionalität 
fördert sie den prozess der identifikation des Lesers. Das ist das ziel 

13 Lao Tse: Tao-Te-King, zürich 1996, Kap. 28.
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der suche Hessesnach einer neuen poetischen sprache in der zeit einer 
sprachkrisezu Beginn des 20. jahrhunderts. anhand seiner psychoanalytischen 
Kenntnisse versucht Hesse die verlorene intensität in einer „psychologischen“ 
symbolsprache zurückzugewinnen.

seine sprache bildet er aus Träumen polarer sinnbilder, die in den expliziten 
Deutungen dem menschen zu Brücken des selbstverständnisses werden. Bereits 
im Titel des romans Demian – Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend 
erscheinen polare spannungen: einerseits Demian, „alter ego“ von sinclair, 
andererseits die Hauptgestalt sinclair. Der Titel erfasst das polaritätsprinzip des 
romans in sich.

Für beide Gestalten, so für Demian als auch für sinclair, ist typisch das 
Bemühen, einen Weg zur Verschmelzung beider polen zu finden. Demian, als 
sinclairs „alter ego“ verkörpert das ideal der allseitig entfalteten persönlichleit: 
„Demian ist in der Tat nicht eigentlich ein mensch, sondern ein prinzip, die 
inkarnation einer Wahrheit oder, wenn sie wollen, einer Lehre.“14

3 ForsChungsergebnisse

anhand des studiums der jüngsten literaturwissenschaftlichen materialien 
wurde die auswirkung der daoistischen Gedanken auf Hesses Denken signifikant 
bewiesen. zugleich wurde die Gestaltung der Bipolarität im  Demian in Bezug 
auf den chinesischen Daoismus festgestellt. Die polare einheit von yin und 
yang stellt Hesse der christlichen Dualität von Gut und Böse entgegen. Da 
diese christliche Lehre nur den Geist als das Gute im menschen akzeptiert und 
die sinnlichkeit als das Böse bekämpft, ist sie Hesses meinung nach einseitig. 
Dieser Begriff aber darf nicht als einheit erklärt werden. Das einseitige Denken 
führt nämlich nicht zu einer Harmonie.

in der christlichen Tradition zählt die sinnlichkeit zu den bösen weiblichen 
eigenschaften und der Geist ist dem männlichen zugeordnet. Beide Gegensätze,  
das Gute wie das Böse, sind unerlässliche Bestandteile der menschlichen natur. 
Genauso kann das daoistische prinzip yin allein ohne yang keine Harmonie 
erzielen. Diese neue philosophische erkenntnis hat Hesse dabei geholfen, den 
vermeintlich unvereinbaren Gegensatz von Gut und Böse zu relativieren. Das 
Verhältnis von yin und yang, die bipolare einheit, verwendet Hesse auch in 
seinem roman Demian.

14 Brief Hesses an Frau Sarasin vom 15. Februar 1954; zit. nach: s. Unseld, Hermann Hesse  
– eine Werkgeschichte, Frankfurt a. main 1974, s. 56.
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in der daoistischen philosophie enthält das schwarze weibliche prinzip yin 
das weiße männliche prinzip yang und umgekehrt. auf Hesses Werk übertragen 
bedeutet das, dass Frau eva auch männliche züge hat, obwohl das Weibliche 
überwiegt. Umgekehrt verhält es sich mit Demian. Das zusammenwirken von 
yin und yang, die bipolare einheit bewirkt die schöpfung und Wandlung alles 
seienden. Da eva und Demian das innere sinclairs ausmachen, kann er zu 
recht sagen, dass in ihm die ganze natur abgebildet sei. in der einheit von 
yin und yang ist die Trennung zwischen männlich und weiblich aufgehoben. 
Hesses Gestalten erscheinen androgyn. Das enthaltensein des Gegenpoles 
führt beim Dichter nicht zu einer Vermischung geschlechts- spezifischer 
Charakteristika. Die androgynität ist nur ein symbol für Harmonie von Geist 
und Trieb, yang und yin. Diese eigenschaft ist bei ihm nicht zu verwechseln 
mit der Befindlichkeit des Hermaphroditen.

Hesses eigentliches ziel liegt in der Verwirklichung eines ganzheitlichen 
„selbst“ des menschen. Der protagonist sinclair versucht durch die 
Überwindung der zweiteilung der Welt und des menschen (äußere und innere 
Bipolarität) die einheit zu erreichen. aus den Qualen der Gegensätze rettet ihn 
max Demian, ein Bote aus der Welt der Harmonie, aus der Welt der einheit. 
Woher stammt dieser Gedanke der all-einheit?

Weder in den indischen Upanishaden noch in der christlichen Bibel sind das 
Gute, Lichte und das Böse, Dunkle als ebenbürtige Bestandteile des Lebens, 
als vereinbare Gegenpole der Welt anerkannt worden. nur im chinesischen 
Daoismus wird dieser Gedanke klar und deutlich zum ausdruck gebracht.

es wurde festgestellt, dass Hesses Glaube an die gleichzeitige polarität und 
einheit des Lebens aus dem Daoismus stammt, der die entscheidende rolle in 
seinem Leben und schaffen gespielt hat.15
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abstract: in this paper we try to develop the issue of measurement and evaluation of language 
competences at primary level in european context of foreign language education. Then we approach 
the creating process of appropriate tools for measurement of foreign language educational results 
and finally we point out some internationally recognized methods of evaluation of these tools.
key words: measurement, evaluation, test, foreign language, language competence

abstrakt: V tomto príspevku sa pokúsime rozvinúť problematiku merania a hodnotenia jazyko-
vých kompetencií na primárnom stupni v európskom kontexte vzdelávania a hodnotenia cudzích 
jazykov. Ďalej priblížime proces tvorby vhodných nástrojov merania výsledkov cudzojazyčnej 
edukácie pre tento stupeň a napokon poukážeme na medzinárodne uznávané spôsoby vyhodno-
covania týchto nástrojov. 
Kľúčové slová: meranie, hodnotenie, test, cudzí jazyk, jazyková kompetencia

1 ÚvoD Do ProblematikY merania 
JazYkoveJ komPetenCie 
V PRImÁRnom VZdELÁVAní

Vzdelávanie cudzích jazykov na primárnom stupni a jeho implementácia 
do národných vzdelávacích programov väčšiny krajín európskej únie je odra-
zom medzinárodnej jazykovej politiky rady európy a európskej komisie. 
V súvislosti s touto problematikou vzniká požiadavka na vytvorenie vhodných 
nástrojov merania a hodnotenia jazykových kompetencií žiakov tohto stupňa. 
napriek zvýšenému záujmu výskumníkov v oblasti tvorby a zdokonaľovania 
jazykových skúšok, problematike merania a hodnotenia jazykových kompeten-
cií na primárnom stupni nebola doposiaľ venovaná dostatočná pozornosť.

V každom prípade si jazykové skúšky v primárnom vzdelávaní zasluhujú 
pozornosť, a to z nasledujúcich dôvodov (johnstone, 2000, s. 123):
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– merajú efektívnosť vynaložených verejných investícií, 
– poskytujú spätnú väzbu rodičom a odbornej verejnosti,
– poskytujú spätnú väzbu tvorcom národných vzdelávacích programov,
– vedú k autoevalvácii na úrovni inštitúcií rezortu školstva, učiteľov a žiakov.     

johnstone (2000, s. 125) ďalej uvádza tri kontexty, v ktorých môže prebiehať 
jazyková skúška na tomto stupni vzdelávania:

1. prvý kontext je tzv. vonkajší kontext, v ktorom sa používajú 
štandardizované testy s cieľom rozhodovania o vzdelávacích pro-
gramoch, prípadne o jednotlivcoch. V tomto kontexte sa rozhoduje 
o ovládaní/neovládaní jazyka jednotlivcom na príslušnej referenčnej 
úrovni, prípadne o udeľovaní certifikátov a diplomov, o prijatí alebo 
odmietnutí uchádzača a podobne. 

2. Druhý kontext je vnútorný kontext triedy, kde sa jazykový didaktický test 
používa ako súčasť hodnotenia vzdelávacieho procesu.

3. Tretí kontext je výskumný kontext, v ktorom sa jazykový didaktický test 
používa ako nástroj na zber údajov s cieľom testovať výskumné hypotézy  
a zodpovedať výskumné otázky  spojené s osvojovaním si cudzieho jazyka.    

medzi hlavné problémy, s ktorými sa stretávajú tvorcovia jazykových 
skúšok v súvislosti s hodnotením jazykových kompetencií v primárnom vzde-
lávaní, patrí veľká miera variability obsahu vzhľadom na jednotlivé základné 
školy, vysoké finančné náklady pri zostavovaní valídnych nástrojov merania, 
ktoré by boli príťažlivé pre dieťa vzhľadom na jeho vek či záujmy a primerané 
jeho úrovni (sem možno zaradiť aj kreovanie originálneho a pôvodného audio-
vizuálneho materiálu, ktorý je pre tento stupeň a úroveň veľmi dôležitý).

spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ďalej serrj) explicitne 
nestanovuje spoločné deskriptory, ktoré by presne vymedzovali predpokladanú 
úroveň a1.1. z tohto dôvodu je veľmi náročné zostavovať valídne nástroje 
merania pre túto úroveň, ktoré by bolo možné administrovať celej populácii 
žiakov na výstupe z primárneho vzdelávania.

2 PRínoS ALtE do JAZyKoVýCh SKúŠoK 
V PRImÁRnom VZdELÁVAní

aLTe (association of Language Testers in europe) je medzinárodnou 
inštitúciou združujúcou v súčasnosti viac ako 30 členov, ktorí zabezpečujú 
medzinárodne uznávané testovanie a certifikovanie jazykových kompetencií  
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v 27 cudzích jazykoch.  Tieto jazykové skúšky sú určené pre rôzne vekové 
a záujmové skupiny uchádzačov a uskutočňujú sa štandardnou alebo počítačom 
podporovanou formou.

V posledných dvoch desaťročiach členovia aLTe sústreďujú svoju pozornosť 
aj na kreovanie a administrovanie jazykových skúšok pre deti a mládež. V roku 
2001 (európsky  rok jazykov) päť členov aLTe (Cambridge esoL, alliance 
Française, Goetheho inštitút, Lisabonská univerzita a Univerzita v salamance) 
založilo novú partnerskú spoluprácu v oblasti výskumu zameraného na testo-
vanie jazykových kompetencií detí mladšieho školského veku na medzinárod-
nej úrovni. Uvádzame niekoľko podnetov, ktoré viedli aLTe k realizovaniu  
myšlienky testovania detí v cudzích jazykoch.

1. Zmeny v medzinárodnom kontexte, ktoré možno vnímať z dvoch uhlov 
pohľadu:
• Geopolitické a ekonomické zmeny v európe súvisiace s vývojom uda-

lostí a novou politickou situáciou v európe, najmä po roku 1989.
• Výskum realizovaný radou európy v oblasti cudzojazyčnej edukácie 

a kreovanie nástrojov poskytujúcich jednotné referenčné normy pre ja-
zyky (serrj a jazykové portfólio pre deti, ktoré obsahujú odkazy  na 
výučbu cudzích jazykov u detí). 

V súvislosti s týmito zmenami dochádza k znižovaniu vekovej hranice detí, 
ktoré sa začínajú učiť cudzí jazyk. zároveň z tohto dôvodu vzniká požiadavka 
zo strany školských orgánov na poskytnutie nástrojov overujúcich jazykové 
komunikačné zručnosti žiakov.

  
2.  Požiadavky zo strany vzdelávacích inštitúcií a učiteľov. predstavitelia 

oboch týchto skupín sú často postavení pred hotové rozhodnutia zo strany 
legislatívnych činiteľov. Tie im však neraz poskytujú iba všeobecné a ne-
jasné opisy výučbových postupov a materiálov, ktoré majú použiť v rámci 
vyučovacieho procesu alebo pri formačných školeniach učiteľov. 

 
3. Záujem zo strany rodičov. rodičia niekedy vnímajú vyučovanie cudzieho 

jazyka, ako nejakého vedľajšieho predmetu, ktorý zaberá čas potrebný na 
iné „dôležitejšie“ predmety. jedným z dôvodov takéhoto prístupu môže byť 
aj to, že v rámci predmetu cudzí jazyk nedochádza k celkovému overovaniu 
cieľov a vzdelávacích výsledkov. nemenej dôležitá je aj otázka motivácie 
detí, pre ktoré je pochvala práve zo strany  rodičov kľúčovým faktorom pri 
preukázaní vôle učiť sa cudzí jazyk.
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Členovia aLTe pri tvorbe testov pre primárne vzdelávanie postupovali 
s ohľadom na tieto ciele:   
• ponúknuť učiteľom materiály, ktoré sú prispôsobené potrebám detí vo veku 

od 7 – 12 rokov vzhľadom na ich úroveň ovládania cudzieho jazyka a témy, 
ktoré sú pre tieto deti zaujímavé.

• Vytvoriť testy s využitím príťažlivých a motivujúcich komunikatívnych 
metód, ktoré sú založené na vizuálnych podporných dokumentoch a zába-
vných úlohách vychádzajúcich z každodenného rodinného a školského 
života.

• poskytnúť dieťaťu prvú skúsenosť so serióznou formatívnou skúškou. na-
priek tomu, že testy sú skôr koncipované  na to, aby motivovali žiakov, 
pomáhajú im pripraviť sa na neskoršie preverovanie ich vedomostí prostre-
dníctvom jazykového testu.

pri tvorbe testov brala skupina tvorcov do úvahy aj učebnice, ktoré učitelia 
používali. Takto zostali jazykové skúšky prepojené so vzdelávacím procesom. 
Testy boli postupne kreované v úzkej spolupráci medzi partnermi. ako prvý 
výsledok tejto spolupráce vznikli testy pre jazykovú skúšku v angličtine známu 
pod názvom Cambridge esoL, konkrétne young Learners Tests, ktoré možno 
ďalej diferencovať do troch úrovní: starters (a1.1), movers (a1), Flyers (a2). 
neskôr vznikli na základe jazykovej a kultúrnej adaptácie obdobné verzie ja-
zykových testov pre ďalšie jazyky (francúzština, španielčina, portugalčina). 
Testové materiály boli podrobené pre-testu v rôznych regionálnych kontextoch 
(európa, amerika, ázia) s cieľom validovania ich obsahu. V nasledujúcom 
texte uvádzame niekoľko príkladov konkrétnych jazykových skúšok určených 
na meranie cudzojazyčnej kompetencie detí mladšieho školského veku:   

Anglický jazyk
príprava jazykovej skúšky pod gesciou: University of Cambridge, Veľká 
Británia
administrovanie jazykovej skúšky: prebieha v spolupráci s British Council
názov jazykovej skúšky/certifikátu: Cambridge esoL Young Learners English 
(yLe)  
stupne: yLe starters (a1.1), yLe movers (a1.2), yLe Flyers (a2)
Cieľová skupina: deti vo veku 7 – 12 rokov 

Francúzsky jazyk
príprava jazykovej skúšky pod gesciou: Centre international d’études 
pédagogiques (Ciep), Francúzsko 
administrovanie jazykovej skúšky: prebieha v centrách alliance Française
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názov jazykovej skúšky/certifikátu:  DeLF Prim 
stupne: DeLF prim a1.1, DeLF prim a1, DeLF prim a2 
Cieľová skupina: deti vo veku 8 – 12 rokov

Nemecký jazyk
príprava jazykovej skúšky pod gesciou: Goethe institut, nemecko
administrovanie jazykovej skúšky: prebieha v centrách Goetheho inštitútu
názov jazykovej skúšky/certifikátu:  Fit in Deutsch
stupne: Fit in Deutsch 1 (a1), Fit in Deutsch 2 (a2)
Cieľová skupina: deti vo veku 10 a viac rokov

príprava jazykovej skúšky pod gesciou: Österreich institut, rakúsko
administrovanie jazykovej skúšky: prebieha v centrách Österreich institut
názov jazykovej skúšky/certifikátu: ÖsD KiD/Österreichisches sprachdiplom 
Deutsch –Kompetenz in Deutsch 1, 2
stupne: KiD 1 (a1), KiD 2 (a2)
Cieľová skupina: deti vo veku 10 a viac rokov

Všetky tieto jazykové skúšky predstavujú spoľahlivé a konzistentné nás-
troje merania vzdelávacích výsledkov z cudzieho jazyka určené deťom. sú 
navrhnuté tak, aby zábavnou a vizuálne príťažlivou formou nielen testovali ele-
mentárne vedomosti dieťaťa v cudzom jazyku, ale ho aj motivovali k ďalšiemu 
progresu v učení sa cudzieho jazyka.

V rámci týchto jazykových skúšok je hodnotená úroveň ovládania cudzie-
ho jazyka vzhľadom na základné komunikačné zručnosti: počúvanie s poro-
zumením, čítanie s porozumením, písanie a hovorenie. jednotlivé zručnosti 
sú hodnotené zvlášť (nezávisle od seba) a sú interpretované prostredníctvom 
dizjunktného skóre. na to, aby uchádzač/žiak celkovo uspel v jazykovej skúške, 
musí dosiahnuť minimálny počet bodov v každom subteste vzhľadom na jed-
notlivé komunikačné zručnosti. To znamená, že nedostatočné ovládanie jednej 
zručnosti nemožno kompenzovať lepším ovládaním inej zručnosti.   

3 nÁStRoJE mERAnIA CudZoJAZyčnEJ KomPEtEnCIE 
V PRImÁRnom VZdELÁVAní

 
Lingválna (jazyková) kompetencia v sebe zahŕňa viaceré zložky, ktoré sú 

predmetom merania: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, ja-
zykové prostriedky (lexikálne, morfosyntaktické), písomnú a ústnu produkciu.

meranie a hodnotenie komunikačných zručností počúvanie s porozumením, 



106

Mária Lalinská

čítanie s porozumením a písanie sa uskutočňuje zväčša písomnou formou 
prostredníctvom jazykového testu. Test by mal pozostávať z troch subtestov 
(častí), kde každý subtest meria jednu komunikačnú zručnosť. Ústna produkcia 
(dialóg, monológ) sa meria najčastejšie individuálnou formou prostredníctvom 
ústnej skúšky (priama interakcia medzi skúšajúcim(i) a žiakom). V súvis-
losti s ústnou skúškou v kontexte primárneho vzdelávania zohráva význam-
nú úlohu ochota a odvaha žiaka hovoriť v cudzom jazyku, čo vo významnej 
miere ovplyvňuje celkový výsledok jazykovej skúšky. V nasledujúcom texte 
sa budeme podrobnejšie venovať bližšiemu špecifikovaniu jednotlivých častí 
jazykovej skúšky v kontexte primárneho vzdelávania. 

• Počúvanie s porozumením – prvý subtest zvykne pozostávať z položiek, 
ktoré sú   skonštruované na základe elementárnych komunikačných potrieb 
žiaka primárneho stupňa vzdelávania. podporné dokumenty položiek (nah-
rávky) sú založené na konkrétnych situáciách z bežného života dieťaťa. 
Dokumenty sú prezentované vo forme monológu a dialógu. Vyznačujú sa 
krátkymi a jednoduchými vyjadreniami. Dĺžka jednej zvukovej  sekven-
cie je maximálne 10 – 15 sekúnd (2 – 3 krátke jednoduché vety). opti-
málne sú dva posluchy tej istej nahrávky za sebou. otázka (položka) po 
formálnej a grafickej stránke by mala byť pre dieťa dostatočne zrozumiteľná 
a pútavá, sprevádzaná názornými obrázkami, ktoré môžu dieťaťu pomôcť 
lepšie pochopiť situačný kontext otázky (vizuálna podpora). Dĺžka trvania 
1. subtestu býva maximálne 15 minút.

• Čítanie s porozumením – druhý subtest sa týka celkového porozumenia 
krátkych a jednoduchých výpovedí, inštrukcií, oznamov v písanej forme. 
podporné dokumenty (texty) pozostávajú zo známych a elementárnych 
výrazov, tematicky sú primerané veku a záujmom dieťaťa. Dokumenty 
vychádzajú z reálnych situácií každodenného života dieťaťa a sú didak-
ticky upravované, resp. celkom vymyslené/skonštruované. použitie auten-
tických neupravených dokumentov môže byť pre úroveň a1.1 nevhodné 
vzhľadom na neprimeranú obťažnosť, a preto sa pre tento stupeň vzdeláva-
nia neodporúča. Dĺžka textu by nemala presiahnuť 3 – 4 krátke jednoduché 
vety v celkovom rozsahu cca 20 – 25 slov (vrátane členov a spojok). Vďaka 
vizuálnym podporným dokumentom (obrázky, schémy, nákresy...), ktoré 
sprevádzajú texty, si žiak opäť môže utvoriť konkrétnejšiu predstavu o ich 
obsahu. Dĺžka trvania 2. subtestu býva maximálne 15 minút.

• Písomný prejav – tretí subtest je neoddeliteľnou súčasťou merania jazyko-
vej kompetencie žiaka. Vzhľadom na jazykové prostriedky (lexikálne, 
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morfosyntaktické), ktorými žiak na úrovni a1.1 disponuje, sa meranie 
a hodnotenie orientuje na meranie a hodnotenie schopnosti žiaka písať 
jednoduché vety, výrazy a slová na jemu blízke témy. napríklad žiak má 
napísať krátky odkaz, pohľadnicu, poďakovanie, vyplniť nejaký jednodu-
chý formulár svojimi osobnými údajmi, písať čísla a dátumy a podobne. 
položky by mali byť skonštruované tak, aby dieťa posúvali do perspektívy 
reálnych situácií, s ktorými sa stretáva v bežnom živote. Dĺžka trvania  
3. subtestu býva maximálne 15 minút.

• Ústny prejav – meranie a hodnotenie tejto komunikačnej zručnosti sa rea-
lizuje prostredníctvom individuálnej ústnej skúšky formou vzájomnej inte-
rakcie medzi skúšajúcim(i) a žiakom. Žiak na úrovni a1.1 na základe os-
vojených jazykových prostriedkov dokáže reagovať na jednoduché otázky 
týkajúce sa jeho osoby, bezprostredne blízkeho okolia (škola, rodina), poci-
tov, prípadne dokáže jednoducho opísať nejaký predmet alebo osobu. jeho 
výpoveď je charakterizovaná krátkymi izolovanými vetami. Dĺžka trva-
nia ústnej časti jazykovej skúšky spravidla nepresahuje 20 minút (z toho  
10 minút na prípravu).

4 algoritmus tvorbY JazYkového testu

Konštruovanie jazykového testu je systematický proces, ktorý podlieha is-
tým pravidlám a postupnosti krokov. Tie sa pokúsime opísať v tejto časti prís-
pevku.  

 

4.1 konštrukt merania
 
Konštrukt merania vymedzuje rámcový obsah učiva (koncept, oblasť), ktorý 

ideme merať s ohľadom na cieľovú skupinu (napr. žiaci na výstupe z 1. stupňa 
zŠ, žiaci 9. ročníkov zŠ, maturanti) a na účel merania (napr. meranie na re-
gionálnej, národnej, medzinárodnej úrovni). V súvislosti s jazykovou skúškou 
konštrukt zároveň určuje jednotlivé jazykové komunikačné kompetencie, ktoré 
budú predmetom merania. Konštrukt testu je fixný základný element celého 
merania, od ktorého sa odvíjajú všetky ďalšie etapy tvorby výskumného nás-
troja merania, to jest tvorba položiek, vytvorenie testu a jeho variantov, admi-
nistrovanie testu, oprava a skórovanie testu, spracovanie, analýza a samotná 
interpretácia výsledkov testovania. 
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4.2 Špecifikácie testu 

Špecifikácie testu slúžia na spresnenie jeho obsahu prostredníctvom 
vytvorenia skupiny technických charakteristík testu. Tie umožňujú zistiť cel-
kovú štruktúru testu (počet subtestov, počet a formát položiek), dĺžku trvania 
testu (testovací čas potrebný na riešenie jednotlivých subtestov), prípadne 
počet a formu variantov didaktického testu. subtest predstavuje časť testu, kto-
rou meriame parciálne komunikačné kompetencie žiaka. Špecifikácia sa môže 
v priebehu tvorenia testu mierne meniť a upravovať.

4.3 tvorba testových položiek

na základe konštruktu a špecifikácií jazykového testu možno pristúpiť 
k ďalšej etape tvorby nástroja merania, a tou je etapa, ktorá v sebe zahŕňa tvor-
bu testových úloh, resp. položiek, ich formálnu a obsahovú kontrolu (jazyková 
správnosť, primeranosť položky k predpokladanej jazykovej úrovni žiaka), 
validovanie položiek (overovanie kvality položky vzhľadom na konštrukt iným 
tvorcom položiek alebo expertom) a korekcie položiek na základe predchádza-
júceho kroku. Kontrola a validovanie položiek je dôležitou súčasťou ich tvor-
by. pomáha odhaliť rôzne úskalia položky, prípadne jej chybné atribúty ako 
napríklad gramatické a logické chyby, zlú funkčnosť, resp. nefunkčnosť kľúča 
(správnej odpovede) a distraktorov (nesprávnych odpovedí), nejednoznačnosť 
správnej odpovede, zavádzanie v položke (biased items), nesúlad položky 
s konštruktom merania, neprimeranosť položky vzhľadom na referenčnú 
úroveň a cieľovú skupinu atď.

V prípade väčších certifikačných skúšok sa v rámci tejto etapy tvorí tzv. ban-
ka položiek, ktorá disponuje väčším počtom položiek pochádzajúcich od via-
cerých tvorcov. Tieto položky sa obvykle viacnásobne validujú iným tvorcom 
položiek, resp. expertom. Každej položke môžu byť priradené atribúty (para-
metre obťažnosti, diskriminácie, pseudonáhody) na základe výsledkov pilotného 
testovania. Toto priraďovanie kvalitatívnych vlastností na základe pilotáže sa na-
zýva kalibrovanie položiek. následne tieto položky môžu byť v banke položiek 
ponechané, odporučené na korekciu alebo celkom z banky položiek vylúčené. 

4.4 tvorba testu a jeho variantov

Táto etapa v sebe zahŕňa zostavenie testu a jeho subtestov na základe výberu 
vhodných položiek pridŕžajúc sa konštruktu a špecifikácie testu. Konečnú ver-
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ziu testu a jeho variantov opäť posudzujú kompetentní odborníci na predmetnú 
oblasť. predmetom hodnotenia je predovšetkým spôsob rozmiestnenia položiek 
v teste, gradovanie náročnosti položiek, technická kvalita testu a sprievodných 
dokumentov zvukového a vizuálneho charakteru a podobne.

Určiť, aký druh položiek zahrnúť do testu, je kľúčové rozhodnutie. Vý-
ber formátu položiek prispieva vo veľkej miere k celkovej objektivite testu. 
Vo všeobecnosti by sme sa mohli mylne nazdávať, že uzatvorené položky 
sú objektívne a otvorené položky sú subjektívne. pojem objektívna testová 
položka je nesprávny (Wiersma, jurs, 1990). V skutočnosti istý stupeň sub-
jektivity nájdeme v položke každého formátu. subjektivita je totiž prítomná 
už pri samotnom výbere témy tvorcom položky a príprave podporného mate-
riálu. o objektívnosti položky možno hovoriť iba v súvislosti s jej vyhodno-
covaním (skórovaním). Tu možno naozaj konštatovať na základe výsledkov 
empirických výskumov, že uzatvorené položky sú objektívnejšie skórovateľné 
ako položky otvorené.

pre testovanie nižších referenčných úrovní psychometrici odporúčajú do 
jazykového testu zaradiť prevažne uzatvorené položky. avšak pri tomto type 
položiek výraznejšie pôsobí faktor uhádnutia správnej odpovede tipovaním.

Túto možnosť náhodného určenia správnej odpovede možno zohľadniť pri 
celkovom posudzovaní dosiahnutých výsledkov v jazykovom teste. V súvis-
losti s uzatvorenými položkami, ktoré majú k možností výberu a k-1 distrakto-
rov, sa nám ponúka tzv. korekčný vzorec získaného skóre. Tento vzorec možno 
použiť na opravu (korekciu) nameraného skóre, ktoré žiak získal v teste pozos-
távajúcom z položiek s výberom odpovede. Formulujeme ho takto: 

Xc = počet správnych odpovedí – počet chybných odpovedí / (k – 1),

kde Xc je opravené skóre (corrected score) a k je počet alternatív (možností) 
položiek s výberom odpovede, k – 1 je teda počet distraktorov. nasledujúci 
obrázok (obr. 1) graficky zobrazuje vzťah medzi funkciou neopraveného skóre1 
a funkciou opraveného skóre2 testu, ktorý pozostával z 10 položiek, kde každá 
položka poskytovala výber zo 4 možností s jednou správnou odpoveďou. 

1 Funkcia je daná predpisom: y = x, kde x je počet správnych odpovedí v teste pozostávajúcom 
z 10 položiek s možnosťou výberu odpovede. 

2 Funkcia je daná predpisom korekčnej formuly: y = x – (10 – x)/3,  kde x je počet správnych 
odpovedí v teste pozostávajúcom z 10 položiek s možnosťou výberu odpovede.
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Obr. 1 
Vzťah medzi neopraveným skóre testu (vyššia priamka) a opraveným skóre testu 

(nižšia priamka) vzhľadom na možnosti náhodného určenia správnej odpovede

Korekčný vzorec možno použiť pri určení kritéria hraničného skóre testu, 
ktorý pozostával z uzatvorených položiek s možnosťou výberu odpovede. 

Určenie počtu položiek je takisto jedným z najdôležitejších rozhodnutí pri 
plánovaní testu. Toto rozhodnutie sa uskutočňuje na základe obsahu merania, 
úrovne cieľovej skupiny a formátu položiek, ktoré budú zahrnuté do testu. 
položiek v teste by malo byť dosť na to, aby primerane a rovnomerne pokryli 
celý obsah učiva, ale zároveň dĺžka testu by nemala presiahnuť psychické a fy-
zické kapacity žiaka. je zrejmé, že žiak na primárnom stupni vzdelávania udrží 
pozornosť kratšie ako starší žiak či dospelý. Čas určený na vyplnenie testu musí 
byť primerane stanovený počtu úloh, inak by sme hodnotili nielen jazykovú 
kompetenciu žiaka, ale aj rýchlosť žiaka test dokončiť.3

V súvislosti s problematikou merania jazykovej  kompetencie žiakov v pri-
márnom vzdelávaní je potrebné vziať do úvahy, že žiak disponuje často nedos-
tatkom potrebných zručností spojených so samotným písaním testu. Žiaci nie 
sú zvyknutí na písanie testu, na otázky s výberom odpovede a často ani na 
spôsob zadania úlohy v písomnej forme. je preto dôležité, aby administrovanie 

3 Ciep (Centre international d’études pédagogiques), francúzska inštitúcia zaoberajúca sa 
meraním, hodnotením a certifikovaním jazykových kompetencií v zmysle serrj, odporúča 
pre úroveň a1.1 vzhľadom na vek uchádzačov (8 – 12 rokov) stanoviť čas trvania písomnej 
jazykovej skúšky na 45 minút (15 minút pre testovanie príslušnej komunikačnej zručnosti). 
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testu bolo sprevádzané jasnými zadaniami jednotlivých úloh nielen písomnou, 
ale aj ústnou (zvukovou) formou.4 

 

4.5 Priebeh testovania

etapa súvisí s priamym administrovaním testu a štandardizáciou podmie-
nok jazykovej skúšky. s cieľom korektného priebehu testovania sa odporúča 
vopred vytvoriť tzv. sprievodné dokumenty testu pozostávajúce z informá-
cií a pokynov pre administrátora testovania, informácií a pokynov pre žiaka, 
metodických pokynov pre jednotlivé súčasti jazykového testu, pokynov pre 
hodnotiteľa o spôsobe opravy a udeľovania skóre za odpovede žiakov na kon-
krétne testové položky. 

4.6 vyhodnotenie testu

Vyhodnotenie testu začína opravou jednotlivých testov na základe pokynov 
pre hodnotenie (skórovanie) položiek. Výsledky opravy testu sa spracujú do 
prehľadnej tabuľky (vhodný je excel). Táto tabuľka obsahuje základné údaje 
o žiakoch (meno, riešený variant, škola, meno učiteľa, prípadne ďalšie atri-
búty, ktoré by mohli mať vplyv na výkon žiaka v teste) a odpovede žiakov 
na jednotlivé položky. V prípade položiek s výberom odpovede je vhodné do 
tabuľky zapísať aj možnosť, ktorú si žiak v danej položke zvolil, čo umožní 
neskôr vykonať analýzu distraktorov pri týchto položkách. súčasťou exce-
lovskej tabuľky môže byť aj parciálne skóre, ktoré žiak dosiahol v jednotlivých 
subtestoch a jeho celkové skóre.

počiatočné údaje v excelovskej tabuľke sú následne spracované do po-
žadovaného formátu s ohľadom na výber modelu analýzy údajov  a použitý soft-
vér na spracovanie údajov. následne tieto namerané a spracované údaje môžu 
byť podrobené analýze v zmysle klasickej teórie testov (Classical Test Theory/
CTT) a  teórie odpovede na položku (item response Theory/irT).

podstata klasickej teórie testov, resp. teórie skutočného (pravdivého) skóre, 
spočíva v rozložení nameraného (pozorovaného) skóre žiaka na dva hypote-
tické komponenty, a to na skutočné skóre a chybu merania. Dôležitou súčasťou 
psychometrických analýz v zmysle CTT je práve zisťovanie skutočného 

4 Testy DeLF prim, ktoré administruje Ciep deťom vo veku 8 – 12 rokov sú sprevádzané 
nahrávkami, ktoré majú presne a zrozumiteľne nahovorené inštrukcie ku každej úlohe, resp. 
skupine úloh testu.



112

Mária Lalinská

skóre žiaka, ktoré sa od nameraného pozorovaného skóre líši o chybové skóre 
(štandardnú chybu merania/sem). pri výpočte skutočného skóre sa berú 
do úvahy rôzne činitele, ktoré môžu ovplyvniť výkon žiaka v teste (únava, 
nepozornosť, tipovanie správnej odpovede, opisovanie, technická chyba testu 
a podobne). z formálneho matematického hľadiska ide o vzťah medzi smeroda-
jnou odchýlkou nameraných skóre v celej populácii testovaných žiakov a koe-
ficientom spoľahlivosti nástroja merania (Kuder-richardsonovým koeficien-
tom). odhad skutočného skóre j-teho žiaka je daný predpisom intervalu s 95 
% spoľahlivosťou <xj – 1,96.sem; xj + 1,96.sem>, kde xj je namerané skóre 
j-teho žiaka. Význam klasickej testovej teórie je takisto spojený s konceptom 
reliability, t. j. s určením miery spoľahlivosti nástroja merania a vplyvu náhody 
na dosiahnuté výsledky v jazykovom teste.

pri konštruovaní a vyhodnocovaní jazykových testov sa stále viac do popre-
dia dostáva moderná testová teória známa aj pod názvom teória odpovede na 
položku. Táto teória má v porovnaní s doposiaľ preferovanou klasickou teóriou 
testov niekoľko zásadných výhod. jednou z výhod irT je invariantnosť údajov 
vzhľadom na parameter osoby (kognitívna schopnosť žiaka) a parametre tes-
tovej položky (obťažnosť,  diskriminácia – stupeň rozlíšenia slabších žiakov 
od silnejších, pseudošanca – pravdepodobnosť uhádnutia správnej odpovede 
tipovaním). Teda pri aplikovaní irT odhady schopnosti žiaka nie sú závislé 
od konkrétneho testu, zároveň parametre položky nie sú viazané na konkrétnu 
skupinu skúšaných žiakov. Týmto spôsobom sa rieši problém nedostatku miery 
porovnateľnosti medzi skupinami skúšaných osôb vzhľadom na rôzne testy, resp. 
varianty testov, čo má veľký význam najmä pri väčších certifikačných jazyko-
vých skúškach (maturitná skúška, monitor, štátna jazyková skúška a podobne).

Hlavná myšlienka teórie odpovede na položku spočíva v odhade pravdepo-
dobnosti správnej odpovede na konkrétnu testovú položku u konkrétneho žiaka. 
To znamená, že  modely irT sú probabilistické modely. základná charakteris-
tika všetkých modelov irT je založená na vzťahu medzi latentnou vlastnosťou 
žiaka (kognitívnou schopnosťou), položkovými parametrami (obťažnosť, dis-
kriminácia, pseudošanca) a pravdepodobnosťou správnej odpovede na položku. 
Teda výkon žiaka, resp. jeho reakciu na testovú položku možno predvídať alebo 
vysvetliť na základe skupiny latentných (skrytých) faktorov.

existujú rôzne modely irT, ktoré sa navzájom od seba líšia matema-
tickým predpisom charakteristickej funkcie položky (monotónna rastúca fun-
kcia) vzhľadom na počet špecifických parametrov. podľa počtu položkových 
parametrov rozlišujeme logistický model s jedným parametrom (obťažnosť) 
– raschov 1 pL model, logistický model s dvomi parametrami (obťažnosť, dis-
kriminácia) – 2 pL model a napokon najkomplexnejší logistický model s tromi 
parametrami (obťažnosť, diskriminácia, hádanie) – Lordov 3 pL model.
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5 zÁver
 
na záver možno poznamenať, že v súčasnosti už nikto nepochybuje 

o dôležitosti skorého učenia sa cudzieho jazyka. Čím skôr sa dieťa začne 
učiť cudzí jazyk pomocou správneho pedagogického prístupu, tým rýchlejšie 
a efektívnejšie sa tento cudzí jazyk naučí. To je dobrý predpoklad na vytvorenie 
pevného základu ďalšieho napredovania dieťaťa v štúdiu. Testy, ktoré majú byť 
vytvorené na to, aby merali dosiahnuté výsledky dieťaťa v cudzom jazyku, by 
nemali byť pre dieťa stresujúce. skôr naopak, mali by dieťa zábavnou formou 
stimulovať a motivovať ho k tomu, aby sa chcelo dozvedieť viac, aby chce-
lo používať cudzí jazyk na náročnejšej úrovni. 
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le statut Du Français au liban : 
entre mYthe et réalité

Christelle Stephan-Hayek
UseK (Liban)

abstract: These days, it has become common to hear the French speaking Lebanese of a certain 
age, complain about the decline of the French language in modern society, among the young 
people «who no longer control any language properly». But what is really the status of this 
multiple facets language in this country? Language of the French political mandate from 1920 
to 1943, and the education language since then, language of some media, of some corners of 
the administration, language of the intellectual elite, of the tenacious French speaking, the 
French language’s actual status seems to become increasingly elusive. and yet we will try, 
through the recognized labels of mother tongue, language of instruction, second language and 
foreign language, to identify, step by step, the current status of this language in a country where 
fluctuation is a culture.
key words: French, Lebanon, status, French as mother tongue, French as a second language, 
French as language of instruction, French as a foreign language

abstrakt:V súvislosti s dnešnou modernou dobou možno bežne počuť frankofónnych 
Libanončanov istej vekovej skupiny sťažovať sa na úpadok francúzskeho jazyka mladých ľudí, 
„ktorí už neovládajú žiaden jazyk na vyhovujúcej úrovni.“ aké je však skutočné postavenie tohto 
rozmanitého jazyka v tejto krajine?  jazyka francúzskeho politického mandátu z rokov 1920 až 
1943, neskôr vyučovacieho jazyka, jazyka niektorých médií a administratívnych oblastí, jazyka 
intelektuálnej elity a vytrvalých francúzsky hovoriacich osôb? postavenie francúzštiny sa naozaj 
zdá byť stále viac nedefinovateľné, no napriek tomu sa pokúsime na základe známych ponímaní 
francúzštiny ako materinského jazyka, vyučovacieho jazyka, druhého jazyka a cudzieho jazyka 
postupne vymedziť jej súčasné postavenie v krajine, kde je fluktuácia súčasťou kultúry.    
Kľúčové slová: francúzština,  Libanon, postavenie, francúzština ako materinský jazyk, 
francúzština ako druhý jazyk,  francúzština ako vyučovací jazyk, francúzština ako cudzí jazyk
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introDuCtion

« Hi, kifak ? Ça va ? »1 au Liban, cette phrase est d’un banal... pourtant, elle 
porte en elle plus d’un message. Le plurilinguisme des Libanais – surtout jeunes 
– y est clairement représenté, voire affiché. et ce plurilinguisme, véritable atout 
potentiel de tous ces locuteurs, a encore tendance à être perçu négativement, 
particulièrement dans le monde de l’éducation. en effet, on entend souvent 
dire que, se désintéressant des langues et des sciences humaines d’une 
manière plus globale, les jeunes Libanais « ne maîtrisent plus aucune langue 
convenablement » et ne communiquent plus que dans une langue hybride, assez 
éloignée de celle(s) que les puristes attendent et regrettent.

mais qu’en est-il réellement du statut des langues en général et du français 
en particulier au Liban ? À travers une rapide présentation historique de 
l’évolution du statut de cette langue depuis l’époque ottomane (XiXe siècle) 
jusqu’à nos jours, nous tenterons d’abord de montrer le chemin, escarpé vers la 
fin, suivi par le français au Liban. nous nous pencherons ensuite sur la situation 
actuelle de cette langue dans le pays, pour tenter de cerner, ne serait-ce que 
partiellement, sa position par rapport aux locuteurs d’une part, et aux autres 
langues d’autre part.

1. De l’histoire Du Français au liban

« Le Liban est l’un des grands témoins de l’histoire de l’humanité : il a été 
occupé au cours des siècles par diverses civilisations. C’est la langue italienne 
qui s’implante d’abord dans les ports libanais. mais c’est grâce aux missions 
religieuses que la France, protectrice des chrétiens d’orient, installe son 
influence au Liban. Les congrégations (jésuites, Capucins, Lazaristes, la sainte 
Famille, les frères des écoles chrétiennes, les maristes, les Filles de la Charité, 
les sœurs des saints-Cœurs) fondent des écoles qui permettront l’implantation 
du français au Liban, pendant la période ottomane. » (Desporte-Duperry, 2008, 
p. 1) plus tard, c’est la présence française au pouvoir (mandat français de 1920 
à 1943) qui va permettre d’étendre l’enseignement de la langue française dans 
les écoles publiques et privées. Cette prédominance de la langue de molière 
dans le monde de l’éducation survivra sans peine à la fin du mandat français et 
se développera même d’une manière remarquable, avec l’expansion des écoles 

1 expression de salutation commune au Liban, surtout entre les jeunes, qui réunit les trois langues 
parlées par cette population : l’anglais « Hi », l’arabe « kifak ? » et le français « Ça va ? ». 
Traduction française littérale : « salut, comment vas-tu ? Ça va ? »
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existantes (agrandissement des locaux et démultiplication des succursales). La 
Congrégation des sœurs des saints-Cœurs de jésus et de marie, pour prendre 
un exemple, née en 1857 d’une initiative franco-libanaise, compte actuellement 
53 établissements scolaires francophones où évoluent près de 35 000 élèves. 
aujourd’hui, l’éducation francophone au Liban, c’est : 600 000 élèves 
francophones dans les écoles (65 % des élèves libanais) et 80 000 étudiants 
dans les universités (50 % des étudiants libanais). mais si ces chiffres semblent 
importants, ils ne sont pas assez éloquents.

outre le monde de l’éducation, le français possède, au Liban, et ce depuis 
le mandat français, un statut assez proche de celui d’une langue officielle. en 
effet, dans la constitution libanaise d’avant l’indépendance (1943), l’article 
11 supputait que « l’arabe est la langue nationale officielle dans toutes les 
administrations de l’etat. Le français est également langue officielle, une loi 
spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage. » Ce même article connaît 
une légère modification le 9 novembre 1943 – au moment de la proclamation 
de l’indépendance –,  pour devenir : « L’arabe est la langue nationale officielle. 
Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française. »2 nous 
remarquons donc que même si, pour des raisons politiques, le français perd son 
statut de langue officielle, il est toujours considéré, dans la constitution libanaise 
même, comme une langue dont on peut faire usage dans certaines situations 
qui demeurent à déterminer. C’est ainsi que, d’un point de vue administratif, 
nombre de formalités (contrats, formulaires, billets de banque, etc.) existent 
toujours sous une forme bilingue : arabe/français, comme les contrats de bail, 
par exemple. De même, ce bilinguisme est représenté sur la couverture (et à 
l’intérieur) du passeport libanais : « république libanaise – passeport » en 
arabe puis en français.

pour ce qui est du monde des médias, le français est passé par bien des hauts 
avant d’arriver à tous les bas actuels. en 1923, en plein mandat français, Gabriel 
Khabbaz et Georges naccache fondent le premier quotidien libanais en langue 
française L’Orient. Cette intitiative sera suivie, en 1935, par celle de michel 
Chiha qui fonde Le Jour. Ces deux quotidiens auront une influence certaine sur 
leur époque et seront les témoins de bien des événements : la seconde guerre 
mondiale, les débuts de la guerre froide, la conquête spatiale, etc. en 1970, 
ces deux géants fusionnent pour donner L’Orient-le-Jour, aujourd’hui seul 
quotidien de langue française libanais, aux multiples publications et tiré à « 13 
à 14 000 exemplaires quotidiens, alors que le site internet reçoit chaque jour 9 à 
10 000 visites. » (Le saux, 2009, p. 1). en 2008, une initiative francophone voit 

2 Le texte de la constitution libanaise est disponible sur le site www.conseilconstitutionnelliban.
com.
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le jour avec le quotidien en langue arabe Al-Balad – littéralement « Le pays » 
– qui décide de lancer un quotidien francophone du même nom. Trois ans plus 
tard, faute de lecteurs, « 3500 abonnements et ventes en kiosque,  loin des 17 
000 affichés par le groupe un an plus tôt » comme l’annonce nayla el-eid 
(rédactrice en chef du quotidien), le journal ferme ses portes. « La fermeture 
du Balad en français intervient dans un contexte de crise pour la presse 
francophone : La Revue du Liban, hebdomadaire en français de 83 ans d’âge, 
a également fermé ses portes cette année [2011] »3, continue le journaliste. La 
seule chaîne télévisée francophone « C33 », quant à elle, n’aura vécu que deux 
ans, entre 1988 et 1990. pour ce qui est des stations de radio, « France Fm », 
exclusivement francophone comme son nom l’indique, a fermé ses portes à la 
fin des années 1990. aujourd’hui, la plupart des stations radiophoniques qui 
diffusent en français le font à 50 % avec l’anglais.

entre les chiffres importants du monde de l’éducation et ceux, plus pessimistes, 
du monde des médias, la langue française, au Liban, n’est certainement plus la 
langue officielle et indispensable qu’elle était à une certaine époque.    

2. le Français Des libanais D’auJourD’hui

Dans le quotidien des Libanais, la langue française tend ainsi à disparaître. 
Une fois passé les murs de leur classe, les élèves et les étudiants n’entendent, 
ne lisent, ne parlent presque plus un mot de cette langue. rares sont ceux qui 
évoluent dans un quotidien teinté de francophonie : ce sont généralement ceux 
qui ont un proche français ou francophone ou francophile. mais cette situation 
est, il faut bien l’avouer, rare, réservée à certaines villes voire quartiers en 
particulier, fortement dépendante du niveau d’éducation qui, au Liban, varie 
sensiblement selon les régions.

Le français est, ainsi, devenue une langue scolaire, « présentée comme 
un bloc, un ensemble de règles à mémoriser »4 (aoun, 2012, p. 2), une série 
d’abstractions détachée du contexte et dont la fonction communicatives est très 
peu développée en classe, pourtant son seul véritable lieu d’existence aujourd’hui 
au Liban. son statut est ainsi des plus indéfinissable ; « Langue seconde », 
« Langue de scolarisation » ou, tout simplement, « Langue étrangère » comme 
tendent à conclure certains ?

3 Disponible sur http://www.lecommercedulevant.com/node/19921.
4 aoUn, L.: « Besoins linguistiques et pédagogiques dans les écoles » in De l’approche 

sociolinguistique à la didactique du plurilinguisme en contexte libanais : bilan des actions et 
perspectives..., 2012.
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si le FLM (français langue maternelle) désigne le français lorsque cette 
langue est apprise par le sujet dans son milieu familial, dès la petite enfance, 
de façon non formelle, le FLS (français langue seconde) désigne le français 
lorsque cette langue est apprise dans un second temps, après l’apprentissage 
de la langue maternelle, et l’expression « Français langue de scolarisation » 
lorsque cette langue est apprise en milieu scolaire et qu’elle a, selon 
michèle Verdelhan-Bourgade (2002, p. 29-30), un triple rôle : « elle est d’abord 
matière d’enseignement : sa place est réservée dans les instructions officielles, 
les programmes et la matière est inscrite à l’emploi du temps » (2002, p. 29) ; 
elle a un rôle de « médiation » puisqu’elle doit permettre aux élèves « de mener 
à bien des apprentissages fondamentaux et d’apprendre d’autres disciplines » 
(2002, p. 30) ; « Langue de tous les enseignements, langue permettant les 
apprentissages scolaires, langue de la communication scolaire, elle conditionne 
l’insertion dans le système et la réussite scolaire à travers des évaluations en 
tous genres, depuis l’oral quotidien de la classe jusqu’à la certification ultime » 
(2002, p. 30). pour G. Vigner, la langue de scolarisation est une « langue apprise 
pour enseigner d’autres matières qu’elle-même et qui peut, dans certains pays, 
être présente dans l’environnement économique et social des élèves » (1992, 
p. 40). pour ce qui est de l’expression FLE, elle désigne le français dans tous 
les autres contextes où il peut être appris comme n’importe quelle autre langue 
étrangère.

partant de ces définitions, nous pourrions avancer qu’au Liban, la langue 
française est, surtout, dans 65 % des cas, une « langue de scolarisation » 
puisqu’elle joue – presque – les trois rôles préconisés par Verdelhan-Bourgade 
: d’abord, elle est une matière d’enseignement dans les écoles, ensuite, elle est 
la langue de plusieurs autres disciplines comme les mathématiques, la biologie, 
la physique et la chimie, « apprise pour enseigner d’autres matières qu’elle-
même » comme l’a dit Vigner, et enfin, elle conditionne la réussite scolaire, 
des travaux de classe jusqu’au baccalauréat. mais comme elle est quasiment 
absente du « milieu économique et social des élèves » (Vigner, 1992, p. 40) qui 
n’utilisent cette langue ni pour faire les courses, ni pour acheter leurs billets 
de concert ou de cinéma, ni pour communiquer dans la rue, elle ne correspond 
plus qu’à la moitié de la définition proposée par Vigner pour la « langue 
de scolarisation ». et comme, de plus, elle n’est pas la langue de tous les 
enseignements (l’histoire, la géographie, le civisme sont enseignés en arabe), 
ni une langue d’enseignement officiellement obligatoire dans les programmes 
(certains élèves apprennent toutes les matières en arabe et le français comme 
langue seconde), il est difficile de trancher aussi simplement la question de son 
statut.

s’agirait-il alors d’une « langue seconde », « langue apprise dans un deuxième 



120

Christelle Stephan-Hayek

temps, après la langue maternelle » ? Cette définition semble pertinente, dans la 
situation que nous envisageons, surtout grâce à son caractère généralisant. Le 
français est, effectivement, au Liban, une langue qu’on apprend à l’école, dès la 
maternelle, après avoir acquis notre langue maternelle – l’arabe – à la maison, 
dès notre plus jeune âge, de manière non formelle. mais là aussi, la réalité 
libanaise a vite fait de mettre des bâtons dans les roues de cette affirmation. 
en effet, 35 % des élèves apprennent l’anglais à la maternelle et le français, 
plus tard. pour eux, le français serait donc une « troisième langue », pas tout 
à fait étrangère puisqu’elle demeure obligatoire, dans le contexte scolaire, 
mais pas celle qui vient en seconde position après l’arabe. par ailleurs, bon 
nombre de parents, même s’ils ne sont pas foncièrement francophones, parlent 
le français avec leurs enfants, dès la naissance. Ce phénomène, plutôt répandu, 
demeure assez mystérieux, et ne peut trouver ses racines que dans un contexte 
socioculturel complexe où la langue française garderait un certain « prestige 
social ».  or, si l’enfant est interpellé en français dès son plus jeune âge et ne 
passe à l’arabe (avec ses parents) qu’une fois arrivé au niveau primaire (6-7 ans), 
au moment où les parents, assez peu francophones dans l’ensemble, n’arrivent 
plus à maintenir la conversation dans cette langue,  quelle est effectivement la 
deuxième langue de l’enfant ? 

ConClusion

il s’avère ainsi difficile, voire impossible de déterminer exactement le statut 
de la langue française dans le Liban actuel. en effet, après des décennies de 
gloire, le français s’est vu devenir une langue de salons approximatifs, reléguée 
aux programmes scolaires et dépourvue, dans les approches éducatives, d’une 
contextualisation qui pourrait, pourtant, la « sauver ».  ni vraiment « langue 
seconde », ni tout à fait « langue de scolarisation », le français ne peut pourtant 
pas être considéré comme une « langue étrangère » puisqu’il est quand même 
largement présent sur le territoire libanais, sous une forme ou sous l’autre.

peut-être faudrait-il tout simplement accepter le fait que le statut du français 
au Liban est hybride, à mi-chemin entre la deuxième langue du pays et la langue 
de l’enseignement, bientôt à ex aequo avec l’anglais, dont les avancées sont 
remarquables, surtout au  niveau universitaire. C’est sans doute en acceptant 
cette langue telle qu’elle est et les élèves tels qu’ils sont, et non comme certains 
voudraient qu’ils soient, qu’on finira par « stabiliser » le statut du français au 
Liban, en l’empêchant de pencher plus avant au-dessus de l’abîme béant qui 
entoure son piédestal.
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ZBoJníCtVo 
v aragónskeJ korune

Renáta Bojničanová
Univerzita Komenského v Bratislave

CasaLs, Àngel (director): El bandolerisme a la Corona d᾿Aragó. Volum I. [Zbojníc-
tvo v Aragónskej korune. 1. zväzok], 2012, Cabrera de mar : Galerada. isBn 978-84-
96786-43-1.  počet strán: 299.

publikácia Zbojníctvo v Aragónskej korune. 1. zväzok, koordinovaná pro-
fesorom moderných dejín pôsobiacim na Katedre histórie Barcelonskej uni-
verzity Àngelom Casalsom, je výsledkom prvej etapy výskumného projektu 
„institucions i Violència en les societats de la Corona d᾿aragó“ („inštitúcie 
a spoločenské násilie v aragónskej korune“). zväzok obsahuje štrnásť štúdií 
v katalánskom jazyku a úvodného slovo Àngela Casalsa. ich autormi sú his-
torici z rozličných európskych univerzít a výskumných centier zaoberajúci 
sa problematikou spoločenského násilia, ktoré možno označiť ako zbojníc-
tvo. Hneď na úvod odborníci museli hľadať odpoveď na otázku, na základe 
čoho možno niektoré prejavy spoločenského násilia zaradiť do kategórie zbo-
jníctva a iné nie. nehľadiac na tento základný problém týkajúci sa definície 
predmetu výskumu, publikácia ponúka komplexný pohľad na historické zbo-
jníctvo v krajinách aragónskej koruny. ako vysvetľuje Àngel Casals, cieľom 
projektu je prepojenie výskumu zbojníctva v oblasti západného stredomoria 
na celú stredomorskú oblasť a ďalej na širší európsky priestor, vrátane strednej 
európy. na druhej strane, výskum zbojníctva v takomto globálnom rozmere 
by sa nemal obmedzovať iba na historické aspekty, ale mal by brať do úvahy 
otázky spojené s odrazom zbojníctva v kultúre, ústnej tradícii, literatúre, atď. 
o týchto, ale aj o iných cieľoch píše Àngel Casals v úvodnej štúdii, v ktorej 
zároveň predznamenáva rad nových tém a  podnetov pre budúci výskum, napr. 
tému zbojníctva v pohraničných oblastiach, tému vzťahu zbojníctva a štátnej 
moci, tému zbojníctva a otázky cti a pomsty, tému spoločenskej infraštruktúry 
zbojníckych družín atď.
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Ďalší náčrt perspektív výskumu zbojníctva prezentuje profesor histórie 
pôsobiaci na Univerzite v Girone Xavier Torre, ktorý sa považuje za jednu 
z najuznávanejších kapacít katalánskej historiografie zameranej na výskum 
zbojníctva. Konštatuje, že je potrebné zdokonaliť metodológiu výskumu  
a vyzýva k orientácii na „mikrohistorický výskum“, pretože, iba štúdiom jed-
notlivých lokálnych prípadov možno dospieť k všeobecnej globálnej definícii 
zbojníctva. V štúdii A tall d᾿obertura: El bandolerisme a l᾿Europa moderna 
vint-i-cinc anys després (Na spôsob úvodného slova: Zbojníctvo v novodobej 
Európe po dvadsiatich piatich rokoch, s. 17 – 30) upozorňuje na mnohorakosť 
prejavov zbojníctva a prichádza k záveru, že je takmer nemožné „zahrnúť toľké 
množstvo prípadov a variantov pod jednu definíciu“ (Torres, 2012, s. 19).

mnohé štúdie sa zameriavajú na zbojníctvo v jednotlivých regiónoch stre-
domoria a sústreďujú sa na „mikrohistóriu“ vybranej lokality alebo osoby zbo-
jníka, tak ako navrhol profesor Xavier Torres. príkladnými štúdiami „mikro-
histórie“ konkrétnych lokálnych prípadov zbojníctva sú príspevky historika 
manela Figueru (‘El Minyó de Montellà’: un bandoler cerdà del barroc – ‘Mi-
nyó z Montellà’: cerdanský zbojník obdobia baroka, s. 223 – 246) a mladej 
výskumníčky elisendy Collelldemontovej i Vivesovej (elisenda Collellde-
mont i Vives: Segimon Paratge: les seves estructures econòmiques i socials 
com capitost dels Cadells a la vegueria de Vic Segimon Paratge: ekonomické 
a spoločenské zázemie vodcu zbojníckeho tábora ‘cadellov’ v okrese mesta 
Vic, s. 269 – 285). Valencijský historik Lluís j. Guia i marín sa v príspevku 
Entre València i Nàpols: un famós bandoler valencià del segle XVII, ‘el Gua-
po de Benimaclet’ (Medzi Valenciou a Neapolom: slávny valencijský zbojník 
17. storočia ‘Guapo z Benimacletu’, s. 57 – 86) tiež sústreďuje na vybranú 
osobnosť zbojníka, avšak zároveň venuje pozornosť vysvetleniu špecifických 
prejavov zbojníctva vo Valencii, pričom ich definuje podľa typológie Fernan-
da Braudela a joana reglàra, teda berúc do úvahy rozdiel medzi „ľudovým” 
a „panským” zbojníctvom. prejavmi zbojníctva v podmienkach geograficky 
ohraničeného priestoru – ostrova sa zaoberajú miquel j. Deyà i Bauzà (El ban-
dolerisme a Mallorca: reflexions i qüestions obertes  – Zbojníctvo na Mallorke: 
úvahy a otvorené otázky, s. 31 – 56), Francesco manconi (Nobles i bandolers  
a la Sardenya del segle XVII  – Šľachta a zbojníci v sardínii v 17. storočí, s. 87 
– 103) a Bruno pomara saverino (Conflictivitat i pacificació social en el Regne 
de Sicília – Konfliktnosť a spoločenská pacifikácia v Sicílskom kráľovstve,  
s. 105 – 131).

Ďalšou spoločnou témou príspevkov obsiahnutých v recenzovanej pu-
blikácii je téma aktivity zbojníckych družín v blízkosti hraníc. názory na túto 
problematiku sú rôznorodé. Vo väčšine prípadov sa hranica považuje za geo- 
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politický faktor podnecujúci vyšší výskyt prejavov zbojníctva, tak ako potvr-
dzujú reflexie Lluísa obiolsa i perearnaua (El bandolerisme a la Cerdanya: 
algunes precisions (1526 – 1593) – Zbojníctvo v Cerdanyi: spresňujúce po-
známky (1526 – 1593), s. 185 – 222) (pozn. Cerdanya/Cerdaña je historické 
grófstvo rozprestierajúce sa na oboch stranách pyrenejí, dnešný pohraničný re-
gión Katalánska) alebo jordiho Buyreua i juana, ktorý sa zaoberá špecifickým 
prípadom andorry, teda teritóriom výnimočným svojou hraničnou polohou  
a malou rozlohou (La repressió del bandolerisme – Represia zbojníctva, s. 133 
– 163). naopak, jordi Buyreu i Valentí Gual sa sústreďuje na („nepohraničnú“) 
oblasť tzv. nového Katalánska a faktoru hraníc nepripisuje osobitný význam  
z hľadiska výskytu zbojníctva (El bandolerisme a les terres de la Catalunya 
Nova – Zbojníctvo v oblastiach Nového Katalánska, s. 165 – 184). napokon 
profesor Viedenskej univerzity Friedrich edelmayer v štúdii Deliqüencia nobi-
liària en un territori de la frontera: Carniola en la segona meitat del segle 
XVI (Kriminalita šľachty na pohraničnom území: Kraňsko v druhej polovici 
16. storočia, s. 287 – 299) doslova polemizuje s názorom o význame hraníc 
ako jedného z podporných faktorov výskytu zbojníctva a tvrdí pravý opak, 
totiž že hraničná poloha Kraňského vojvodstva a turecká hrozba vylúčili 
možnosť akéhokoľvek výraznejšieho prejavu zbojníctva koncom 16. storočia 
v tejto oblasti, pretože, ako píše, Habsburgovci vždy mohli tvrdo potlačiť čo 
len najmenší náznak neposlušnosti s výhovorkou, že treba zachovať poriadok  
v záujme obrany proti osmanskému nepriateľovi.

Ďalším špecifickým faktorom vplývajúcim na činnosť zbojníkov je blízkosť 
hradských ciest. Touto témou sa zaoberá elisabeth Cabrujová i Vallèsová (eli-
sabeth Cabruja i Vallès: Bandolerisme a la sotvegueria d’Igualada – Zbojníctvo 
v okrese Igualada, s. 225 – 267) na príklade hradskej cesty spájajúcej mestá 
Lleida (Lérida) a Barcelona. podáva prehľad zbojníckych prepadov podľa ar-
chívnych dokumentov zo 17. storočia, ktoré sa uskutočnili v provincii Barce-
lona v blízkosti obcí Òdena a igualada. Fenoménom mestského typu zbojníctva 
sa zaoberá anna alonsová i Tambová, konkrétne životom barcelonskej mests-
kej spodiny v 16. storočí, do ktorej patrili aj mestskí zlodeji a podvodníci (anna 
alonso i Tambo: Bandolerisme, jocs i prostitució a la ciutat de Barcelona  
– Zbojníctvo, hazard a prostitúcia  v meste Barcelona, s. 247 – 253).

ako je zrejmé z krátkeho zhodnotenia jednotlivých príspevkov, Àngelovi 
Casalsovi sa podarilo zoskupiť reflexie o zbojníctve z takmer celej oblasti zá-
padného stredomoria aj s presahom do jeho východnej časti a čiastočne do 
strednej európy. Takýto medzinárodný záber vedie k prekonávaniu lokálnych 
náhľadov na zbojníctvo a k plodnej konfrontácii rozličných pohľadov na túto 
problematiku v rámci európskeho priestoru. od publikácie toho zväzku ube- 
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hol rok. medzitým sa konali ďalšie dve medzinárodné konferencie, na ktorých 
sa geografický a tematický záber výskumu zbojníctva rozšíril o ďalšie nové 
oblasti (konferencia v montblancu v roku 2012, konferencia vo Villadrau  
v roku 2013).
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pedagogická fakulta
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una obra leXiCogrÁFiCa 
Para la Jerga estuDiantil

Beatriz Gómez-Pablos
Univerzita Komenského v Bratislave

martínez del río, roberto (2012): Diccionario histórico de términos 
estudiantiles y universitarios. palencia : Diputación de palencia, 119 strane, 
isBn 978-84-8173-190-3.

La obra lexicográfica que reseñamos consta de tres partes: una breve 
presentación que apenas abarca una página, el diccionario en cuestión y un 
anexo que recoge algunas voces (104 concretamente) de uso cotidiano en los 
diferentes países de Hispanoamérica. en total, el diccionario recopila 1374 
voces y expresiones, que como se indica en la presentación, „a lo largo de la 
historia, han formado parte de la jerga estudiantil y del lenguaje cotidiano del 
mundo académico“ (s. 7).

Los lemas aparecen en negrita en minúscula, seguidos de la definición 
de la que se ha procurado buscar „la primera aparición de cada una de sus 
acepciones“ (s. 7). Cuando ha habido cambios, se han añadido las definiciones 
de otras ediciones del diccionario usual de la academia. Tras cada definición  
se ha colocado entre paréntesis la fecha y la fuente correspondiente; por 
ejemplo: (1611 Covarrubias), (1737 academia autoridades) o (1970 academia  
Usual).

ya se habían publicado con anterioridad diccionarios de otras jergas, 
pero hasta la fecha no existía uno de la jerga estudiantil y, en este sentido, 
el Diccionario histórico de términos estudiantiles y universitarios de roberto 
martínez del río supone una gran novedad. algunos investigadores habían 
dedicado ya cierta atención al tema y habían analizado el léxico de una ciudad 
o universidad concreta. sin embargo, los artículos son escasos y todos ellos 
escudriñan la situación en el siglo XX o XXi. Véase por ejemplo: „Vocabulario 
de la jerga estudiantil de Bogotá“ de jaime ocampo marín (1968), „apuntes de 
jerga universitaria sobre la enseñanza en la Universidad de zaragoza (españa)“ 
de Tomás Buesa oliver (1998), „Lenguaje contracultural en la jerga estudiantil 
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universitaria de la sede Guanacaste de la Universidad de Costa rica“ de neldys 
maría ramírez Vásquez (2009), y otros más. La extensión de estos artículos 
no sobrepasa las veinte páginas. algo más extenso es el trabajo de Gilda rosa 
arguedas Cortes, La jerga estudiantil universitaria, que se ocupa del léxico 
empleado por la juventud costaricense y que recoge un total de 500 términos en 
sesenta páginas. en este sentido, es un campo apenas explorado.

roberto martínez del río indica las fuentes de que se ha servido para extraer 
las definiciones de su repertorio: „el punto de partida para la realización de 
esta obra es el Tesoro de la Lengua Castellana o Española [...]. La columna 
vertebral de la compilación se completa con la lectura del Diccionario de 
Autoridades [...] y de las ventiuna ediciones posteriores elaboradas por la real 
academia española“ (s. 7). a estas obras, aunque el autor no lo mencione 
en la presentación y su uso sea más restringido, habría que añadir otras dos 
más: el Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Gonzalo Correas, que 
martínez del río fecha en 1626 (v. aquí de la iglesia, bachiller de estómago, 
es un zote, hacer porra, hacer punto, la cueva de Salamanca, llevar calabazas 
y espigón al rabo, oración de ciego, pelarse las cejas, pintar santones en 
rincones y llamas, preso con alfileres, primero se pelará las cejas, quedar en 
ayunas, quemarse las cejas, rumiarlo-digerirlo sabe muchas bartolinas, San 
Nicolás), y el Diccionario Castellano de Terreros y pando; este último sólo se 
cita en una ocasión (v. falcicidia).

el autor de nuestra obra señala también que „la bibliografía consultada 
para la localización de registros ha sido tan amplia que resultaría imposible 
incluirla dentro del trabajo actual, ya que duplicaría su extensión. infinidad 
de documentos, manuscritos, obras costumbristas, trabajos científicos, libros, 
novelas, piezas teatrales, zarzuelas, romances, poemas, revistas, periódicos, 
cancioneros o partituras han sido revisados en los últimos doce años en busca 
de fuentes que sirvieran de base a la investigación“ (s. 7). precisamente esta 
omisión es uno de los puntos criticables del Diccionario histórico de términos 
estudiantiles y universitarios y el que le resta valor científico. Una obra de 
apenas 119 páginas bien hubiera soportado una bibliografía de 20 ó 30 páginas. 
También sorprende que si el volumen de obras consultadas ha sido tan grande, 
no lo sea el de voces que se recogen. 

por lo que respecta al repertorio, martínez del río multiplica las entradas 
al recoger palabras con diferente ortografía según las reglas vigentes en las 
diferentes ediciones de los diccionarios: q/c (quaderno-cuaderno), ss/s 
(assignatura-asignatura, classe-clase, passo-paso), g/j (pupilage-pupilaje), 
ph/f (alphonsina-alfonsina), th-t (cáthedra-cátedra, theatro-tesis, thesis-tesis). 
Los ejemplos se podrían incrementar. esta multiplicación innecesaria podría  
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haberse solucionado con el uso de corchetes o con una simple remisión, como 
hace en el caso de sciencia, que remite a ciencia.

el criterio a la hora de seleccionar las voces no resulta muy transparente. el 
autor recoge sobresaliente, notable y suspenso para designar las calificaciones, 
pero no recoge suficiente ni bien. en su diccionario aparece la sigla COU, 
pero están ausentes BUP, EGB y ESO, por poner un ejemplo. si recoge la voz 
pizarra ¿por qué no recoger también tiza (gis en méxico) y borrador? son 
deficiencias que podían haberse salvado con facilidad. arbitraria es la presencia 
de topónimos e hidrónimos como Alcalá, Bolonia y Tormes. por la misma regla 
de tres, deberían entonces introducirse otros muchos más lugares donde hay 
universidad o ríos famosos que cruzan dichas ciudades. sorprenden también 
las voces claretina, escolapio, marianista y ursulina para referirse a órdenes 
religiosas dedicadas a la enseñanza. Deberían entonces recogerse muchas más 
o explicar la razón de la selección.

interesante son los adjetivos despectivos encontrados por martínez del 
río para referirse a estudiante, sobre todo en épocas pasadas: calóndrigo, 
capigorrón, chofista, sopón, sopista. Todos designan cualidades negativas 
asociadas al estudiante: pobreza, holgazonería, etc.

en algunas voces la relación con el mundo estudiantil es inexistente, pero 
martínez del río se ha valido del ejemplo que se cita en el artículo lexicográfico. 
esto se observa por ejemplo en aprovechar („vale adelantarse en alguna cosa, 
que penda de la aplicación: como aprovechar en la virtud, en los estudios, 
artes, ciencias, etc.), arrimar („vale dexar para siempre, y como abandonar,  
y olvidar lo que antes se hacía, o el exercicio, empleo y ministerio en que uno 
se ocupaba, entretenía y trataba; y assi se dice Fulano arrimó los libros, arrimó 
las armas, etc.“) y muchas otras voces o expresiones donde la relación con 
los estudiantes o universitarios es del todo casual, pues se trata de un simple 
ejemplo lexicográfico que no afecta ni a la definición ni al uso de la voz  
(v. comparsa, entregarse, gloria, llevar, etc.).

además de esas voces, hay otras donde ni siquiera aparece relación de 
ningún tipo con el mundo universitario o estudiantil. De este modo, no se 
explica por qué razón han de ser admitidas en el Diccionario histórico de 
términos estudiantiles y universitarios voces como nación („la colección de 
los habitadores en algún país, reino o provincia“), nona („una de las horas en 
que dividían los romanos el día, y equivale al tiempo de las tres de la tarde“) 
o escudilla („vaso redondo y hondo, a manera de escudo pequeño, de donde 
tomó el nombre; y comúnmente se come en ella caldo“). Lo mismo sucede 
con bayeta, brodio, corbata, estilo, hortera, etc. resulta difícil concordar con 
el autor, cuando afirma que „es seguro que no están todas las que son, pero sí  
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todas las que están“ (s. 7). otras voces también cuestionables son: apolillar, 
argüir, briba, bribar, bribia (y demás derivados), dar baya, dar chasco, 
echarse a la briba, encorozar, favor, fiador, reprobar, respuesta, sopa, tunar  
(y sus derivados), uniforme, etc.

en lo que se refiere a los fraseologismos, el orden alfabético de las entradas 
no coincide siempre con el de las fuentes originales. así ‚echar la buena 
barba‘ se recoge bajo la letra e (de echar) mientras que en el Diccionario de 
Autoridades aparece bajo la B (de barba), y lo mismo sucede con ‚estar a patio‘ 
bajo la letra e (de estar) en el diccionario de martínez del río, mientras que 
en Autoridades aparece bajo la letra p (de patio). esto sin duda obstaculiza la 
búsqueda a quien desee acudir al original.

en el anexo del Diccionario histórico de términos estudiantiles y 
universitarios, donde se recogen las palabras y expresiones de uso en 
Hispanoamérica, falta la fuente lexicográfica de donde se extrajeron las 
definiciones. el repertorio es extremamente sucinto, si se tiene en cuenta la 
extensión geográfica de Hispanoamérica. Con facilidad podría ampliarse la 
lista con voces como plagio en perú, torpedo en Chile (chuleta en españa); 
chupamedias en argentina, sobón en perú, patero en Chile (pelotero en españa); 
traga en argentina y Uruguay, mateo en Chile, chancón en perú, cráneo en 
Venezuela (empollón en españa); hacerse la cimarra en Chile, tirarse la pera 
en perú (hacer novillos en españa), etc. 

La obra de martínez del río recoge también voces relacionadas más bien con 
el mundo infantil, de modo que el concepto ‚estudiantil‘ resulta muy amplio. 
entre otras se encuentra: cabás („maletilla pequeña o caja con asa que llevaban 
las niñas al colegio“), cáncana („banquillo raso, a modo de banco, en que se 
hace sentar el maestro a los muchachos, o por no saber la lección o por otro 
delito, para que puestos a la vista de los demás se avergüencen, y corrijan“), 
canelones („llaman al azote, compuesto de seis u ocho ramales, que rematan 
juntos, y son más gordos, duros y desigualemente labrados, con que castigan 
los maestros a los niños, y con que se disciplina el virtuoso y penitente“). otras 
más: ábaco, abecé, confites, férula, firma, parvulario, parvulista, párvulo, 
pastor, plana, preescolar, repelar, seño, señorita, etc.

el mérito de la obra consiste en ser la primera de este género y haber 
conseguido una edición cuidada. no obstante, el diccionario hubiese ganado 
en rigurosidad científica con una buena introducción donde se explicaran, 
entre otras cosas, los criterios de selección, la metodología y los objetivos del 
diccionario. De esta manera, se hubiera evitado la cuestionable presencia de 
algunas voces y la ausencia de otras. También hubiese sido práctico señalar el 
número de acepción en cada entrada e imprescindible añadir la bibliografía.  
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en cualquier caso, el Diccionario histórico de términos estudiantiles y 
universitarios es una obra que servirá, sin duda, para trabajos posteriores y que 
muestra ya un gran esfuerzo de recopilación.
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