
 
 

ΜΑΡℑ∆Ι ΚΡΙΣΖΤΙΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Πη.∆ ρτεκεζσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆εβρεχενι Εγψετεµ 
2003 

 
 
 
 

 
 

 1



Α κονψηαι νψελϖ ϖ〈λτοζ〈σαι 

Α διακρ⌠ν στρυκτυραλιστα µ⌠δσζερ αλκαλµαζ〈σα 

α κυλιν〈ρισ µ!ϖελετεκετ κιφεϕεζ∀ ιγκ λερ〈σ〈ρα 

 
⊃ρτεκεζσ α δοκτορι (Πη.∆) φοκοζατ µεγσζερζσε ρδεκβεν 

α νψελϖτυδοµ〈νψοκ τυδοµ〈νψ〈γβαν 

 

⊆ρτα : Μαρ〈δι Κρισζτινα, οκλεϖελεσ φρανχια νψελϖ σ ιροδαλοµ σζακοσ βλχσσζ 

Κσζλτ α ∆εβρεχενι Εγψετεµ Νψελϖτυδοµ〈νψοκ δοκτορι ισκολ〈ϕα 

(Φρανχια νψελϖτυδοµ〈νψι δοκτορι προγραµϕα) κερετβεν 

 

Τµαϖεζετ! : ∆ρ. ...................................... 

 

   

 Α δοκτορι σζιγορλατι βιζοττσ〈γ : 

  ελνκ:  ∆ρ. Γοριλοϖιχσ Τιϖαδαρ 

  ταγοκ:  ∆ρ. Ηερµαν ϑ⌠ζσεφ 

    ∆ρ. Σκυττα Φρανχισκα 

 

 Αζ ρτεκεζσ βρ〈λ⌠ι: 

    ∆ρ. ................................... 

    ∆ρ. .................................. 

    ∆ρ. ................................... 

  

 Α βρ〈λ⌠βιζοττσ〈γ: 

  ελνκ:  ∆ρ. ................................... 

  ταγοκ:  ∆ρ. ................................... 

    ∆ρ. .................................. 

    ∆ρ. .................................. 

    ∆ρ. .................................. 

 

 Α νψιλϖ〈νοσ ϖιτα ιδ!ποντϕα:  

 

 

 2



 
 

ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ 
 
 

1. Οβϕετ δε λα τησε 

Αναλψσε διαχηρονιθυε συρ υνε βασε δε σµαντιθυε στρυχτυραλε δεσ ϖερβεσ θυι 

δσιγνεντ λεσ οπρατιονσ χυλιναιρεσ δανσ λεσ λιϖρεσ δε ρεχεττεσ. 

 

Χοµµεντ χονχιλιερ γαστρονοµιε ετ λινγυιστιθυε ? Ελλεσ νε σοντ πασ σι λοιν 

λ�υνε δε λ�αυτρε χοµµε χελα παρατ αυ πρεµιερ αβορδ, ιλ συφφιτ δε πενσερ αυ φαιτ 

ηιστοριθυε θυε Χαδµυσ θυι α αππορτ λ�χριτυρε εν Γρχε δεσ Πηνιχιενσ, αϖαιτ τ 

λε χυισινιερ δυ ροι δε Σιδον � ϖοιλ◊ υν  πρεµιερ ραππορτ θυι υνιτ λε λανγαγε ετ λα 

γαστρονοµιε. Ρολανδ Βαρτηεσ, δανσ σον εσσαι ποσε λα θυεστιον : ↔ Χεσ δευξ 

πυισσανχεσ ν�οντ−ελλεσ πασ λε µµε οργανε ? Ετ πλυσ λαργεµεντ λε µµε αππαρειλ 

προδυχτευρ ου αππρχιατευρ : λεσ ϕουεσ, λε παλαισ, λεσ φοσσεσ νασαλεσ. ≈ι Μαισ ιλ νε 

σ�αγιτ πασ σευλεµεντ δε λ�ιδεντιτ δεσ οργανεσ προδυχτευρσ, µαισ δ�υν ραππορτ 

βεαυχουπ πλυσ φορτ. ↔ Λ�νονχ γαστρονοµιθυε πρσεντε δανσ τουτε σον αµβιγυτ 

λε πουϖοιρ δυ λανγαγε : λε σιγνε αππελλε λεσ δλιχεσ δε σον ρφρεντ δανσ λ�ινσταντ 

µµε ο ιλ εν τραχε λ�αβσενχε. ≈ ιι 

Αινσι, µεττρε εν ραππορτ χεσ δευξ σχιενχεσ συρ υν πλαν δ�αναλψσε χοµµυν 

ν�εστ ριεν δ�τονναντ, συρτουτ σι ον χονσιδρε θυε  ↔ λα χυισινε εστ υνε λανγυε θυι 

δϖελοππε υν ϖοχαβυλαιρε γρ παρ υνε γραµµαιρε, ορχηεστρε παρ υνε σψνταξε. Ιλ 

αρριϖε θυε χεττε λανγυε δεϖιεννε υνιϖερσελλε : χε φυτ λε χασ δε λα χυισινε φραναισε 

δε λα φιν δυ ΞςΙΙΙε σιχλε αυ µιλιευ δυ ΞΞε. Ον ν�α πασ µεσυρ λεσ ενριχηισσεµεντσ 

ρεσπεχτιφσ δε λα φρανχοπηονιε ετ δε λα χυισινε φραναισε, φαυτε δε πουϖοιρ δµλερ λε 

ϖεχτευρ δε διφφυσιον δεσ ϖαλευρσ χονϖοψεσ. (...) Χετ αρτ εστ, ◊ χουπ σρ, υν 

πατριµοινε χολλεχτιφ, χονστιτυτιφ δε νοτρε ιδεντιτ νατιοναλε : λεσ σαϖοιρ−φαιρε ετ 

τραδιτιονσ δεσ τερροιρσ, λεσ προδυιτσ δε λα τερρε ετ δε λα µερ, λεσ χρατιονσ θυε σοντ λεσ 

ρεχεττεσ, λεσ ουϖραγεσ δε ετ συρ λα χυισινε, λεσ ηαβιτυδεσ αλιµενταιρεσ θυοτιδιεννεσ 

ετ φεστιϖεσ, λα δφινισσεντ αυταντ θυε λα λιττρατυρε ου λα µυσιθυε. Ιλ µριτε δονχ 

δ�τρε χονσιδρ, παρταγ, προµυ αϖεχ λε µµε σοιν ετ λα µµε χονσιδρατιον. ≈ ιιι 

Σανσ ουβλιερ θυε τουτεσ λεσ σουρχεσ αττεστεντ δε λ�οριγιναλιτ φραναισε εν µατιρε δε 
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γαστρονοµιε, ◊ χοµµενχερ παρ λε µοτ, θυι α τ υτιλισ πουρ λα πρεµιρε φοισ παρ υν 

χερταιν ϑοσεπη δε Βερχηουξ αυ δβυτ δυ ΞΙΞε σιχλε. 

∆�αιλλευρσ, αππρχιερ λα βοννε νουρριτυρε, τρε γουρµετ, φοντ παρτιε δε λα 

βοννε δυχατιον ετ δεσ θυαλιτσ θυ�υνε περσοννε σε δοιτ δ�αϖοιρ. Λα γαστρονοµιε 

φαιτ παρτιε δυ πατριµοινε χυλτυρελ, λεσ σχνεσ δε ριπαιλλεσ ετ δε βοννεσ βουφφεσ 

ϕαλοννεντ λα λιττρατυρε. Υνε ϖριταβλε χυλτυρε χυλιναιρε σ�εστ δϖελοππε, αϖεχ 

δ�ιννοµβραβλεσ λιϖρεσ δε ρεχεττεσ, δεσ ρεϖυεσ σπχιαλισεσ, δεσ ρυβριθυεσ 

γαστρονοµιθυεσ, δεσ γυιδεσ δε βονσ ρεσταυραντσ. 

Λα πριµαυτ δε λα Φρανχε δανσ λα γαστρονοµιε σε µοντρε γαλεµεντ δανσ λε 

φαιτ θυε λε λανγαγε χυλιναιρε α πυ γαρδερ σον χαραχτρε φραναισ ετ ρεστερ ◊ λ�αβρι δε 

λ�ινφλυενχε δε λ�ανγλαισ ετ δ�αυτρεσ εµπρυντσ τρανγερσ ετ χ�εστ πλυττ ελλε θυι α 

ενριχηι λεσ λανγυεσ ευροπεννεσ δε τερµεσ χυλιναιρεσ. Α τιτρε δ�εξεµπλε, δανσ υν 

λιϖρε δε χυισινε ηονγροισ, ον πευτ ρενχοντρερ δεσ τερµεσ χοµµε βλανσροζνι, 

γλαζροζνι, ϕυλιεννε χσκοκρα ϖ〈γνι, ετ παρµι λεσ νοµσ δεσ ρεχεττεσ Φρανχια 

ρισσολκ, ∆εµι−γλαχε µ〈ρτ〈σ ου Μορναψ γρατιν µ〈ρτ〈σ. 

 

 

2. Μτηοδε δε λ�αναλψσε 

2.1 Αναλψσε στρυχτυραλε 

 

Λεσ αναλψσεσ σεροντ φαιτεσ ◊ λα βασε δε λα σµαντιθυε στρυχτυραλε θυι 

χηερχηε, δ�υνε παρτ, ◊ πρχισερ ετ ◊ δφινιρ λα στρυχτυρε, χ�εστ−◊−διρε λεσ σψστµεσ ετ 

σουσ−σψστµεσ δανσ λεσθυελσ εντρεντ λεσ διφφρεντεσ υνιτσ λεξιχαλεσ δε λα λανγυε, 

σψστµεσ θυι οντ τ αππελσ δεσ χηαµπσ σµαντιθυεσ.  Λ�αυτρε οριεντατιον δεσ 

τυδεσ δε σµαντιθυε στρυχτυραλε χηερχηε ◊ δφινιρ λα στρυχτυρε σµαντιθυε ιντερνε 

προπρε ◊ χηαχυνε δεσ υνιτσ λεξιχαλεσ, εν δχοµποσαντ, σελον λε µοδλε δε 

λ�αναλψσε πηονολογιθυε εν τραιτσ διστινχτιφσ, λευρ σιγνιφιχατιον εν τραιτσ σµαντιθυεσ 

περτινεντσ. Λ�ινφορµατιον σµαντιθυε ϖηιχυλε παρ λεσ µοτσ εστ δχριτε χοµµε υνε 

χοµβιναισον δε σµεσ ◊ ϖαλευρ διστινχτιϖε. Παρ λ�αναλψσε χοµπονεντιελλε ον πευτ 

ασσοχιερ ◊ χηαθυε υνιτ λεξιχαλε υνε φορµε οριγιναλε φαιτε δ�υνε χονϕονχτιον δε 

τραιτσ σµαντιθυεσ. Χευξ−χι σ�οργανισεντ εν τραιτσ γνριθυεσ θυι ρεγρουπεντ λεσ 

µοτσ εν υνε χλασσε δ�ορδρε συπριευρ δεσ τραιτσ σπχιφιθυεσ. 
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Χεσ δευξ οριεντατιονσ, λ�υν ιντερνε ετ λ�αυτρε εξτερνε, συρ λα σιγνιφιχατιον 

δεσ λεξµεσ σε ρεϕοιγνεντ εν φαιτ. ∆ανσ λα µεσυρε ο λα δχοµποσιτιον δυ χοντενυ 

σµιθυε δ�υν λεξµε σε φονδε, εν σµαντιθυε στρυχτυραλε, συρ λεσ οπποσιτιονσ 

λεξιχαλεσ δανσ λεσθυελλεσ χε λεξµε εστ συσχεπτιβλε δ�εντρερ, ιλ εστ χλαιρ θυ�υνε τελλε 

αναλψσε ιντερνε εστ λε µειλλευρ µοψεν δε µεττρε εν ϖιδενχε λα στρυχτυρε λεξιχαλε 

εξτερνε ◊ λαθυελλε αππαρτιεντ λε λεξµε εν θυεστιον, πυισθυε χεττε αναλψσε δγαγε 

χε θυ�ιλ ψ α δε χοµµυν ετ δε διφφρεντ αϖεχ δ�αυτρεσ λεξµεσ. 

 

 

2.2 Αναλψσε διαχηρονιθυε 

 

Παρµι λεσ ρεχηερχηεσ εφφεχτυεσ πουρ δχουϖριρ σι λε λεξιθυε εστ 

στρυχτυραβλε, ιλ ψ α πλυσιευρσ θυι µριτεντ δ�τρε µεντιοννσ. Γεοργεσ Μουνιν α 

προποσ, εν 1965, δευξ εξεµπλεσ δε χηαµπσ σµαντιθυεσ, λ�υν χονχερναντ λα 

δνοµινατιον δεσ ανιµαυξ δοµεστιθυεσ ετ λ�αυτρε λε λεξιθυε δε λ�ηαβιτατιον. 

Βερναρδ Ποττιερ  α αππλιθυ λα µτηοδε συρ λεσ οβϕετσ δσιγνσ παρ λε λεξµε χηαισε 

(1963). Λ�ουϖραγε δε ϑεαν ∆υβοισ συρ λε ςοχαβυλαιρε πολιτιθυε ετ σοχιαλ εν Φρανχε 

δε 1869 ◊ 1872 εστ ρεµαρθυαβλε δ�υνε παρτ, παρ λ�τενδυε δυ χηαµπ ετ δυ χορπυσ : 

650 αυτευρσ δε λιϖρεσ, δισχουρσ, αρτιχλεσ, λεττρεσ, ετχ, ετ δ�αυτρε παρτ, παρ σεσ 

προχδυρεσ οβϕεχτιϖεσ  πουρ γαραντιρ λε χαραχτρε λινγυιστιθυε δε λ�αναλψσε. 

Χεπενδαντ, λεσ ουϖραγεσ µεντιοννσ ρεστεντ, τουσ, συρ λε πλαν δε λα 

σψνχηρονιε.  Χ�εστ πουρ χεττε ραισον θυε µα τησε, παρ σον χαραχτρε διαχηρονιθυε, 

ρεπρσεντε υνε νουϖεαυτ παρ ραππορτ αυξ ουϖραγεσ δε σµαντιθυε στρυχτυραλε. ∆ε 

χεττε µανιρε, ιλ δεϖιεντ ποσσιβλε νον σευλεµεντ δε φαιρε υν βιλαν δεσ οπποσιτιονσ 

σµαντιθυεσ, µαισ αυσσι δε χηερχηερ λεσ χαυσεσ ετ δ�εξπλιθυερ λεσ διφφρεντεσ 

φορµεσ δε χηανγεµεντ. Λ�αναλψσε διαχηρονιθυε εν τραιτσ σµαντιθυε εστ συσχεπτιβλε 

δε φουρνιρ δεσ µοψενσ πουρ διστινγυερ λεσ ϖραισ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ, αϖεχ ου 

σανσ χηανγεµεντ δε φορµε, ετ λεσ σιµπλεσ ρεµπλαχεµεντσ δε σιγνιφιαντσ, σανσ 

δπλαχεµεντ δανσ λε χοντενυ. 

Λε χορπυσ εξαµιν σ�τενδ δυ ΞΙςε αυ ΞΞε σιχλεσ. Λε νοψαυ χεντραλ εστ 

δονν παρ δεσ λιϖρεσ δε χυισινε, δεσ λιϖρεσ δε ρεχεττεσ, µαισ ϕε ν�αι πασ εξχλυ λεσ 

τεξτεσ λιττραιρεσ ετ λεσ αρτιχλεσ δε ϕουρναυξ νον πλυσ. 
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 Λε χορπυσ α υν αϖανταγε µτηοδολογιθυε, νοταµµεντ σον χαραχτρε 

ηοµογνε, εν εφφετ λεσ ρεχεττεσ δυ Μοψεν Αγε ετ χελλε δε νοτρε ποθυε 

φορµελλεµεντ νε σε διφφρενχιεντ πασ βεαυχουπ.  

Λ�αυτρε αργυµεντ εν φαϖευρ δυ χηοιξ δυ συϕετ δ�αναλψσε εστ δε χαραχτρε 

ηιστοριθυε, τεχηνιθυε. ∆ανσ λε δοµαινε δεσ οπρατιονσ χυλιναιρεσ, νουσ νε 

χονστατονσ πασ δε µυτατιονσ τεχηνιθυεσ σπεχταχυλαιρεσ, βιεν θυε λεσ µοδεσ δε 

χυισσον, δ�ασσαισοννεµεντ ετ δε σερϖιχε αιεντ βεαυχουπ χηανγ αυ χουρσ δε σιχλε, 

µαισ υνε χυισσον ◊ λα βροχηε α λε µµε ρφρεντ αυ ΞΙςε ετ αυ ΞΞε σιχλεσ αυσσι. 

 

 

3. Στρυχτυρατιον δε λα τησε 

 

Λα τησε εστ διϖισε εν δευξ παρτιεσ : δανσ λα πρεµιρε, ϕε πασσε εν ρεϖυε 

λ�ηιστοιρε δεσ ρεχυειλσ δε ρεχεττεσ ετ δεσ λιϖρεσ δε χυισινε, αϖεχ υνε βρϖε 

πρσεντατιον δεσ µοδιφιχατιονσ δε γοτ, δε πρατιθυεσ χυλιναιρεσ δανσ λα µεσυρε ο 

λευρ χονναισσανχε εστ νχεσσαιρε πουρ χοµπρενδρε λεσ χηανγεµεντσ δε χονχεπτιον 

δεσ λιϖρεσ δε χυισινε. Λα δευξιµε παρτιε εστ χονσαχρε ◊ λ�αναλψσε λινγυιστιθυε 

προπρεµεντ διτε. 

Λα πρσεντατιον σε στρυχτυρε αυτουρ δε θυατρε ποθυεσ : ΞΙςε � ΞςΙε 

σιχλεσ, ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ, ΞΙΞε ετ ΞΞε σιχλεσ. Χε δχουπαγε χηρονολογιθυε 

σ�εξπλιθυε παρ δεσ φαχτευρσ σοχιο−ηιστοριθυεσ ετ χορρεσπονδ ◊ πευ πρσ αυξ 

µοµεντσ δεσ γρανδσ χηανγεµεντσ, συρϖενυσ δανσ λ�ηιστοιρε αλιµενταιρε.  

Λα πρεµιρε ποθυε εστ χαραχτρισε παρ λ�αππαριτιον ετ, απρσ λ�ινϖεντιον δε 

λ�ιµπριµεριε, λ�εξπανσιον δεσ πρεµιερσ ρεχυειλσ. ∆ανσ χεττε παρτιε λα δεσχριπτιον δε 

λ�ηιστοιρε αλιµενταιρε α ρευ υν πευ πλυσ δε πλαχε θυ�αυξ αυτρεσ ποθυεσ δοντ λα 

χαυσε δοιτ τρε χηερχηε δανσ λε φαιτ θυε λεσ ηαβιτυδεσ ετ λεσ πρατιθυεσ αλιµενταιρεσ 

µδιϖαλεσ σοντ ενχορε µαλ χοννυεσ, µαισ λευρ χονναισσανχε εστ ινδισπενσαβλε 

πουρ χοµπρενδρε λεσ ρεχεττεσ. 

Λε ΞςΙΙε σιχλε αππορτε δε γροσσεσ µυτατιονσ συρ λε πλαν δεσ ηαβιτυδεσ 

αλιµενταιρεσ θυι σε ρεφλτεντ ϖιδεµµεντ συρ λε µαρχη δεσ λιϖρεσ αυσσι. Μαισ χ�εστ 

γαλεµεντ λ�ποθυε ο λεσ Φραναισ, αππαρτεναντ αυξ χουχηεσ σοχιαλεσ πριϖιλγιεσ 

οντ αχθυισ λα χερτιτυδε θυε λευρ φαον δε µανγερ ετ δε χυισινερ ταιτ συπριευρε ◊ 

χελλεσ δεσ αυτρεσ πευπλεσ ετ λα ρπυτατιον δε λα χυισινε φραναισε σ�εστ χονσολιδε 

πευ ◊ πευ. 
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Λε ΞΙΞε σιχλε ϖοιτ λα ναισσανχε δε λα γαστρονοµιε � εν ταντ θυε µοτ ετ εν 

ταντ θυε σχιενχε ετ αρτ �, αϖεχ λ�αππαριτιον δεσ πρεµιερσ γαστρονοµεσ ετ λα 

µυλτιπλιχατιον σπεχταχυλαιρε δεσ ουϖραγεσ � αλµαναχησ, χριτιθυεσ, ρεϖυεσ χυλιναιρεσ, 

λιϖρεσ δε χυισινε.  

Ενφιν, λα δερνιρε πριοδε εξαµινε εστ λε ΞΞε σιχλε αϖεχ 

λ�ινδυστριαλισατιον ετ λα µονδιαλισατιον δεσ πρατιθυεσ αλιµενταιρεσ. Λε δχουπαγε 

χηρονολογιθυε α τ δονχ φαιτ ◊ λα βασε δ�ϖνεµεντσ ηιστοριθυεσ ετ σοχιαυξ ετ λ�υν 

δεσ οβϕεχτιφσ δε µα τησε εστ ϕυστεµεντ λα ϕυστιφιχατιον δε χεττε χηρονολογιε παρ δεσ 

χηανγεµεντσ λινγυιστιθυεσ αυσσι. Λα δεσχριπτιον δε χηαθυε ποθυε εστ τερµινε παρ 

λ�νυµρατιον δεσ τερµεσ χυλιναιρεσ θυε ϕ�αι ρεχυειλλισ δανσ λεσ οευϖρεσ δε λ�ποθυε 

δοννε.  

 

Εν χε θυι χονχερνε λ�αναλψσε λινγυιστιθυε, λα πρεµιρε ταπε εστ δε χαραχτρε 

σµαντιθυε δεσχριπτιϖε, εν µε τεναντ ◊ λα τηοριε δε Φ. Ραστιεριϖ συρ λεσ σµεσ 

γνριθυεσ / σπχιφιθυεσ, ινηρεντσ / αφφρεντσ, ϕ�εσσαιε δε χονστιτυερ υν χαδρε 

δ�οργανισατιον ◊ χεσ υνιτσ. Χεττε παρτιε εστ συιϖιε δε λ�ιντερπρτατιον δεσ ρσυλτατσ 

δε λα στρυχτυρατιον αϖεχ λ�ιντροδυχτιον δυ φαχτευρ τεµπορελ αυσσι, πουρ δµοντρερ 

λεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ, εν φαισαντ υνε νεττε διστινχτιον εντρε λεσ χασ δε ϖραισ 

χηανγεµεντσ ετ δεσ σιµπλεσ ρεµπλαχεµεντσ. 

Λα δεσχριπτιον σµαντιθυε εστ χοµπλτε παρ υνε αναλψσε µορπηολογιθυε 

δανσ λε θυατριµε χηαπιτρε ετ παρ λ�τυδε δεσ χοµπορτεµεντσ σψνταξιθυεσ δανσ λε 

χινθυιµε χηαπιτρε. Χεσ δευξ χηαπιτρεσ σε χονχεντρεντ συρτουτ συρ λεσ θυελθυεσ 

χαραχτριστιθυεσ τψπιθυεσ δεσ υνιτσ ετ δανσ λ�αναλψσε, ιλσ γαρδεντ λα δοµινανχε δυ 

χαραχτρε διαχηρονιθυε, χε θυι ϖευτ διρε θυ�αυ λιευ δε χονστατερ χερταινεσ τατσ 

σψνχηρονιθυεσ, ϕε πρφρε µεττρε λ�αχχεντ συρ λα ποσσιβιλιτ δε δµοντρερ λεσ 

χηανγεµεντσ. 

Ενφιν, πουρ αντιχιπερ δανσ υνε χερταινε µεσυρε λα χονχλυσιον, λ�αναλψσε σε 

τερµινε παρ υνε χοµπαραισον σψστµατιθυε δυ χοµπορτεµεντ δυ λανγαγε χυλιναιρε 

ετ λα λανγυε χουραντε, παρ λα ρεπρισε δεσ ρσυλτατσ δεσ χηαπιτρεσ πρχδεντσ. 

 

 

 

 

 

 7



Πουρ ρσυµερ δονχ λεσ θυεστιονσ αυξθυελλεσ ϕε χηερχηε λα ρπονσε δανσ µον 

τραϖαιλ : 

1) ∆ανσ θυελλε µεσυρε λα στρυχτυρατιον δ�υν ϖοχαβυλαιρε δονν εστ ποσσιβλε 

παρ λεσ µτηοδεσ δε λα σµαντιθυε στρυχτυραλε ετ πλυσ παρτιχυλιρεµεντ παρ λα 

τηοριε δε Ραστιερ ? 

2) ∆ανσ θυελλε µεσυρε λα µτηοδε δε σµαντιθυε στρυχτυραλε διαχηρονιθυε 

σιγνιφιε υνε αϖανχε παρ ραππορτ ◊ λα δεσχριπτιον σψνχηρονιθυε δανσ λα ποσσιβιλιτ δε  

δµοντρερ ετ δε διφφρενχιερ λεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ ετ λεσ µοδιφιχατιονσ 

νον−σµαντιθυεσ ? 

3) ∆ανσ θυελλε µεσυρε λεσ µυτατιονσ δε λα σοχιτ ετ δε λ�ηιστοιρε σε 

ρεφλτεντ δανσ λεσ χηανγεµεντσ λανγαγιερσ ? 
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Λ�ΗΙΣΤΟΙΡΕ ∆ΕΣ ΛΙςΡΕΣ ∆Ε ΧΥΙΣΙΝΕ 
 
 

ΞΙςΕ−ΞςΙΕ
 ΣΙΕΧΛΕΣ 

 
 
 

 

 

 

Λα πρεµιρε γρανδε πριοδε δχουλε δυ ΞΙςε αυ ΞςΙε σιχλεσ, ου πλυσ 

εξαχτεµεντ ϕυσθυ�◊ λα παρυτιον δυ λιϖρε δε Νοστραδαµυσ εν 1555. Σι 

αϖαντ λε ΞΙςε σιχλε λα λιττρατυρε χυλιναιρε ν�α πασ πρατιθυεµεντ εξιστ 

εν Ευροπε, χ�εστ ◊ χαυσε δυ µπρισ θυι σ�ατταχηαιτ αυ µτιερ δυ χυισινιερ. Εν 

χονταχτ αϖεχ λε σανγ ετ λα σαλετ, χελυι−χι ταιτ χονσιδρ χοµµε υν τρε ιµπυρ. 

Απρσ λε λιϖρε δε Νοστραδαµυσ ιλ σε πασσε υνε χενταινε δ�αννε, ϕυσθυ�◊ 1651 /δατε 

δε λα πυβλιχατιον δυ Χυισινιερ φρανοισ δε Λα ςαρεννε/ πενδαντ λαθυελλε λα 

ποπυλαριτ δυ ςιανδιερ νε σερα χονχυρρενχε παρ αυχυν αυτρε ρεχυειλ δε ρεχεττεσ.  
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 Λεσ πρατιθυεσ χυλιναιρεσ µδιϖαλεσ σοντ ενχορε µαλ χοννυεσ. Εν εφφετ, 

ραρεσ σοντ λεσ σουρχεσ θυι περµεττεντ δ�αππροχηερ χονχρτεµεντ χε θυι σ�λαβοραιτ 

εν χυισινε ετ σε πρσενταιτ συρ λα ταβλε. Λεσ ηιστοριενσ δχριϖεντ σουϖεντ λεσ µενυσ 

µδιϖαυξ χοµµε υν εντασσεµεντ δσορδονν δε πλατσ: σελον ευξ, νον σευλεµεντ 

ιλ ν�ψ αϖαιτ πασ δ�ορδρε δε συχχεσσιον δεσ αλιµεντσ χυισινσ, µαισ λεσ µετσ λεσ πλυσ 

διφφρεντσ ταιεντ σερϖισ πλε−µλε δανσ υν σευλ γρανδ πλατ. Λεσ ρεχεττεσ θυι νουσ 

σοντ ρεστεσ φραππεντ συρτουτ παρ λα ϖαριτ δεσ υσαγεσ ετ δεσ γοτσ. Αινσι, ον 

ρεχουραιτ µασσιϖεµεντ αυξ πιχεσ, ετ λ�ον χονσειλλαιτ λ�εµπλοι δ�υνε γρανδε ϖαριτ 

δ�αρµε, δεπυισ λε γινγεµβρε ϕυσθυ∋αυ χλου δε γιροφλε, εν πασσαντ παρ λα χαννελλε, 

πουρ αχχοµπαγνερ τουτ τψπε δε πλατσ � ϖιανδεσ, βουιλλιεσ δε φαρινε, ποισσονσ, 

λγυµεσ. Λεσ πιχεσ, τρσ χοτευσεσ ετ δυ χουπ τρσ ρεχηερχηεσ χοµµε σιγνεσ 

εξτριευρσ δε ριχηεσσε ετ δε πουϖοιρ, εντραιεντ γαλεµεντ δανσ λα χοµποσιτιον δεσ 

σαυχεσ, θυι ταιεντ ινδισπενσαβλε αχχοµπαγνεµεντ δεσ ϖιανδεσ : αχιδεσ ετ µαιγρεσ, 

οβτενυεσ ◊ παρτιρ δε προδυιτσ χοµµε λε ϖιν, λε ϖιναιγρε  ετ λε ϕυσ δεσ αγρυµεσ, χεσ 

σαυχεσ ταιεντ ραδιχαλεµεντ διφφρεντεσ, παρ λευρ χονσιστανχε ετ παρ λευρ γοτ, δεσ 

σαυχεσ δουχεσ ετ γρασσεσ, ◊ βασε δε βευρρε ετ δ�ηυιλε, θυι σεροντ εν υσαγε ◊ παρτιρ 

δυ ΞςΙΙε σιχλε. Λεσ ρεχεττεσ µοντρεντ θυ�ον αφφεχτιονναιτ λεσ λµεντσ αχιδεσ 

χοµµε λε ϖιν, λε ϖιναιγρε, λα γροσειλλε ετ λε γοτ πουρ λε συχρ σ�εστ δϖελοππ 

ταρδιϖεµεντ ετ µοδρµεντ, αϖεχ υνε σπαρατιον ασσεζ νεττε εντρε λε σαλ ετ λε 

συχρ. Λεσ συχρεριεσ σοντ βιεν σουϖεντ χονσιδρεσ χοµµε δεσ αλιµεντσ πουρ λεσ 

ενφαντσ ετ πουρ λεσ φεµµεσ, αλορσ θυε λεσ ηοµµεσ σοντ χενσσ νε πασ τελλεµεντ 

αππρχιερ λεσ δεσσερτσ. 

 Ον α σουϖεντ δχριτ λεσ ηοµµεσ δυ Μοψεν Αγε χοµµε δαϖανταγε 

προχχυπσ δε λ�αππαρανχε δεσ µετσ θυε δε λευρ γοτ, ιλ νε φαυτ χεπενδαντ πασ 

ουβλιερ θυε χ�εστ βιεν παρ σον αππαρενχε θυε σ�αππρχιαιτ ιµµδιατεµεντ υν πλατ, 

ετ λεσ ινδιχατιονσ πρχισεσ συρ λα χουλευρ περµετταιεντ δ�εν ϕυγερ λα ρυσσιτε ετ δ�εν 

χοντρλερ λα ραλισατιον. 
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Α λα φιν δυ Μοψεν Αγε, λα θυαλιτ δεσ αλιµεντσ φινιτ παρ φονχτιοννερ δε 

µανιρε δε πλυσ εν πλυσ εξπλιχιτε ετ ριγουρευσε, χοµµε υν σιγνε εξτριευρ δε 

πρεστιγε : ον πρτενδαιτ ϖαλυερ λα ↔ θυαλιτ ≈ δ�υνε περσοννε εν φονχτιον δε λα 

↔ θυαλιτ ≈ δε σον αλιµεντατιον. Λ�ασπεχτ θυαλιτατιφ εστ δεϖενυ νεττεµεντ 

πρδοµιναντ ετ χηαθυε εσπχε δ�αλιµεντ (λεσ τψπεσ δε ϖιανδε, δε παιν, λεσ 

ποισσονσ, λεσ λγυµεσ, λεσ φρυιτσ) φαισαιτ λ�οβϕετ δ�υνε ιδεντιφιχατιον σοχιαλε.  

 

Λεσ τραιτσ δ�αγρονοµιε χονσειλλαιεντ αυξ παψσανσ λα χονσοµµατιον δε 

προδυιτσ γροσσιερσ � λε σειγλε ετ λε σοργηο, παρ εξεµπλε � εν λεσ πρσενταντ χοµµε 

πλυσ αδαπτσ ◊ λευρ τραιν δε ϖιε. Λεσ τραιτσ µδιχαυξ τηορισαιεντ δε µανιρε 

εξπλιχιτε ετ ↔ σχιεντιφιθυεµεντ ≈ ριγουρευσε λα διϖερσιτ δεσ ργιµεσ αλιµενταιρεσ 

δεσ παψσανσ ετ δεσ γεντιλσηοµµεσ, εν προµετταντ µαυξ ετ µαλαδιεσ ◊ χευξ θυι σε 

νουρρισσαιεντ δ�αλιµεντσ ιναδαπτσ ◊ λευρ ρανγ.  Λε ραππορτ  εντρε λα ↔ θυαλιτ ≈ δε 

λ�αλιµεντ ετ λα ↔ θυαλιτ ≈ δε λα περσοννε ταιτ δονχ ποστυλε χοµµε υνε ϖριτ 

αβσολυε ετ λ�ον ταβλισσαιτ µµε δεσ χορρεσπονδανχεσ εντρε λα ηιραρχηιε ηυµαινε 

ετ λα ηιραρχηιε νατυρελλε : παρ εξεµπλε, ον ρπυταιτ πλυσ ↔ νοβλεσ ≈ ετ δονχ βοννεσ 

πουρ λεσ γεντιλσηοµµεσ, λεσ ρεσσουρχεσ θυ�ιλ φαλλαιτ αλλερ χηερχηερ αυ σοµµετ δεσ 

αρβρεσ, χοµµε λεσ φρυιτσ, ου δανσ λεσ αιρσ, χοµµε λεσ οισεαυξ ; εν ρεϖανχηε, ον 

εστιµαιτ πλυσ ϖιλεσ ετ δονχ βοννεσ πουρ λε πευπλε, χελλεσ θυι σε τρουϖεντ αυ ρασ δυ 

σολ, ϖοιρε σουσ λα τερρε.  

Χεττε ποθυε σε χαραχτρισε δονχ παρ υν ενχηεϖτρεµεντ εντρε λ�αρτ 

χυλιναιρε ετ λα διττιθυε ; χηαθυε σαϖευρ ρεϖταντ υνε σιγνιφιχατιον διττιθυε 

πρχισε, λε τραϖαιλ συρ λεσ σαϖευρσ ταιτ αυσσι υν τραϖαιλ συρ λα διγεστιβιλιτ δεσ 

αλιµεντσ. Χηαθυε χυισινιερ πουϖαιτ αϖοιρ σον στψλε, χοµµε υν πειντρε ου υν 

χριϖαιν, µαισ ιλ χραιτ δανσ λε ρεσπεχτ δε ργλεσ δε χοµπλµενταριτσ δεσ 

τεµπραµεντσ ετ δεσ σαϖευρσ θυι ταιεντ ◊ λα φοισ γαστρονοµιθυεσ ετ διττιθυεσ. 
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Λ�υν δεσ πρεµιερσ λιϖρε διττιθυε εστ λε Ργιµε δυ χορπσ δ�Αλδοβρανδινο 

δα Σιενα (Αλδεβρανδιν δε Σιεννε), χριτ αυξ ΞΙΙΙε σιχλε. Λα πρεµιρε παρτιε 

πρσεντε λεσ µανιρεσ διττιθυεσ δε γαρδερ λα σαντ, λα δευξιµε παρλε λεσ σοινσ 

δεσ διφφρεντεσ παρτιεσ δυ χορπ, λα τροισιµε τραιτε λα θυεστιον δεσ αλιµεντσ ετ δεσ 

βοισσονσ, ετ λα θυατριµε δε λα πηψσιογνοµιε.  ∆ανσ λα τροισιµε παρτιε ιλ εξπλιθυε 

θυελλεσ σοντ λεσ µειλλευρεσ ϖιανδεσ (∼ αλιµεντσ) ετ βοισσονσ, θυελλεσ προπριτσ 

ποσσδεντ λεσ χηαιρσ, λεσ ποισσονσ, λεσ φρυιτσ, λεσ ηερβεσ ετ λεσ πιχεσ. 

 

Χαπιτελεσ δυ ρισ 
Ρισ εστ χαυσ ου πρεµιερ δεγρ ετ σσ ου σεχοντ, ετ σε χαλευρσ εστ τεµπρ. 
Μαισ ιλ εστ δε σε νατυρε πεσανσ, ετ δεµευρε µουλτ εν λε φουρχιελε, ετ 
ρεστραιντ λε ϖεντρε, ετ πορ χε, νε λε δοιϖεντ πασ υσερ χιλ θυι οντ µαλ δε 
ϖεντοσιτ ετ θυι οντ λε φορχιελε φοιβλε ◊ χυιρε λα ϖιανδε. 
Μαισ θυι υσερ λ�εστυετ, πορ λε µαλιχε οστερ, ετ πορ δουνερ ασσσ 
νουρισσεµεντ, ετ πορ γραντ ηαβυνδανχε δε σανχ ενγενρερ, σι λε µενγυεχεντ 
εν λαιτ δ�αµανδεσ, ετ ◊ χυχρε, ετ ◊ τοτεσ χοσεσ χρασσεσ. 
 

Χεττε ρελατιον ινδισσοχιαβλε χαραχτρισε πλυσ παρτιχυλιρεµεντ λεσ πιχεσ : 

τραδιτιοννελλεµεντ λε µοτ πιχε δσιγναιτ σευλεµεντ δεσ προδυιτσ εξοτιθυεσ, ϖενυσ 

δε λοιν. Λα πλυπαρτ, ιµπορτε δε λ�Οριεντ, ν�αϖαιεντ πασ δε φονχτιον χυλιναιρε, µαισ 

υνε φονχτιον τηραπευτιθυε, χηαθυε πιχε ταντ χενσε αϖοιρ δεσ ϖερτυσ µδιχαλεσ. 

Εν µµε τεµπσ, λεσ µδεχινσ ν�οντ πασ χεσσ δε ρεχοµµανδερ λεσ πιχεσ δανσ 

λ�ασσαισοννεµεντ δεσ ϖιανδεσ πουρ ρενδρε χελλεσ−χι πλυσ διγεστεσ, χε θυι εστ 

δ�αυταντ πλυσ χοµπρηενσιβλε θυε λα διγεστιον α τ ιµαγινε ◊ λ�ποθυε χοµµε 

υνε χυισσον. 

Ιλ νε φαυτ χεπενδαντ πασ ουβλιερ θυε, σι λεσ αυτευρσ δε µανυελσ διττιθυεσ 

τεναιεντ σοιγνευσεµεντ χοµπτε δεσ αππτιτσ ετ δεσ δσιρσ αλιµενταιρεσ δε λευρσ 

πατιεντσ, σ�ιλσ αδµετταιεντ θυε δεσ γοτσ ινδιϖιδυελσ πυισσεντ χοντρεϖενιρ αυξ 

γρανδσ πρινχιπεσ δε λα µδεχινε, χ�εστ βιεν παρχε θυε λα γαστρονοµιε αϖαιτ αχθυισ 

δροιτ δε χιτ δανσ λα χυλτυρε µδιϖαλε. Λονγτεµπσ, λεσ πρϖεντιονσ δεσ µοραλιστεσ 

◊ λ�γαρδ δε λα γυλα � πχη χαραχτρισ ◊ λα φοισ παρ υνε χονσοµµατιον εξχεσσιϖε 

δ�αλιµεντσ ετ παρ υνε ρεχηερχηε δε λα µειλλευρε θυαλιτ � αϖαιεντ εµπχη θυε σε 

δϖελοππε υν δισχουρσ γαστρονοµιθυε. Λ�ιδαλ αφφιχη ταιτ ◊ λα µεσυρε ετ ◊ λα 

µοδρατιον. 
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Λα προχχυπατιον πουρ λ�αρτ χυλιναιρε α εντραν λ�αππαριτιον δεσ πρεµιερσ 

ρεχυειλσ δε ρεχεττεσ, ον πευτ µµε διρε θυ�◊ χεττε ποθυε λα προδυχτιον δε λ�χριτ 

εν Φρανχε εστ τραϖερσε δ�υν ιντρτ παρτιχυλιερ πουρ λεσ αρτσ δε λα ταβλε. Λεσ λιϖρεσ 

διττιθυεσ, δϕ◊ φορτσ αβονδαντσ, δεϖιεννεντ ενχορε πλυσ ρεχηερχησ εν χεσ τεµπσ 

δε πεστε, ο λε ργιµε εστ χονυ χοµµε υνε νχεσσιτ ϖιταλε. Λ�χλοσιον δεσ 

ρεχυειλσ δε ρεχεττεσ χυλιναιρεσ (ου ρχεπταιρεσ) εστ σιµυλτανε δανσ τουτε λ�Ευροπε. 

Εν Φρανχε, χοµµε αιλλευρσ, χ�εστ αυ τουρναντ δυ ΞΙΙΙε ετ δυ ΞΙςε σιχλεσ θυε 

ρεµοντεντ λεσ τουτ πρεµιερσ τµοινσ δε χε νουϖεαυ γενρε. Λ�υν δεσ πλυσ ανχιενσ 

εστ υν ρουλεαυ δτενυ αυϕουρδ∋ηυι παρ λα Βιβλιοτηθυε χαντοναλε δυ ςαλαισ ◊ Σιον, 

θυι τρανσµετ λε τεξτε πριµιτιφ δυ ςιανδιερ.  Ον χονσερϖε ◊ Παρισ υν µανυσχριτ θυι α 

τ φαιτ ιλ ψ α 7 σιχλεσ (ΒΝΦ, Μανυσχριτσ, Λατ. 7131) : ιλ χοντιεντ υν ϖριταβλε πετιτ 

δοσσιερ χυλιναιρε, χονστιτυ δε δευξ τραιτσ λατινσ / Τραχτατυσ δε µοδο πραεπαρανδι 

ετ χονδιενδι οµνια χιβαρια ετ Λιβερ δε χοθυινα / ετ δ�υν βρεφ ρχεπταιρε φραναισ 

Λεσ Ενσεινγνεµενζ θυι ενσεινγνεντ α αππαρειλλιερ τουτεσ µανιερεσ δε ϖιανδεσ. 

Λεσ Ενσεινγνεµενζ σοντ δονχ λε πλυσ ανχιεν τεξτε χυλιναιρε φραναισ δαταβλε αϖεχ 

πρχισιον. Λε µανυσχριτ α αππαρτενυ, σανσ δουτε, αυ χλβρε χηιρυργιεν ροψαλ Ηενρι 

δε Μονδεϖιλλε θυι ψ α χονσιγν λεσ εσθυισσεσ δε σα χηιρυργιε. ∆ιϖισσ εν δευξ 

χηαπιτρεσ, χονσαχρσ σελον λ�υσαγε χουραντ, λ�υν αυξ µετσ δεσ ϕουρσ γρασ ετ λ�αυτρε 

αυξ µετσ δεσ ϕουρσ µαιγρεσ ου χαρµε, λεσ Ενσεινγνεµενζ  χοντιεννεντ δεσ 

ρεχεττεσ λε πλυσ σουϖεντ τρσ βρϖεσ, ρδυιτεσ ◊ υνε λιστε δ�ινγρδιεντσ ετ ◊ λα 

συχχεσσιον δεσ οπρατιονσ, σανσ µεντιον δε προπορτιονσ νι δε τεµπσ δε χυισσον. 

 

Por blanc mengier 

Σι ϖοσ ϖολεζ φερε βλανχ µενγιερ, πρενεζ λεσ ελεσ ε λεσ πιεζ δε γελινε 
ε µετεζ χυιρε εν ευε, ε πρενεζ υν ροι δε ρισ ε λε δεστρεµπεζ δε χελε 
ευε, πυισ λε φερεζ χυιρε ◊ πετιτ φυ, ετ πυισ χηαρπεζ λα χηαιρ βιεν 
µενυε εσχηεϖελε, ε λα µετεζ χυιρε οϖεχ υν πευ δε χηυχρε.  

(Λεσ Ενσεινγνεµενζ) 
 

Χηαρ δε πορχελεζ εν ροστ. Μεσ αϖαντ λεσ χουϖιεντ εσχηαυδερ ε οτερ 
λα φρισσυρε ε χυιρε τουτ εντιερ ; ετ πυισ χυιρε ουσ, λεσ µουσ βιεν 
δυρσ, ε δεσ χηατεινγνεσ χυιτεσ εν φευ ε δυ φορµαγε δε µαι παρ 
λεσχηεσ ε δεσ περεσ δε Σαιντ Ριυλλε ου δε Θυαιλλουιελ χυιτεσ εν λα 
βρεσε. Πυισ ηαγιεζ τουτ ενσεµβλε ε πουδρεζ δε πουδρε δε χανελε, δε 
ποιϖρε ε δε γινγεµβρε ε δεσ αυτρεσ εσπιχεσ ε σελ, ε µετεζ εν λα τοιε 
δυ πορχελ χευχρε, ε εν δεπεχηιεζ εντρε λεσ θυατρε µεµβρεσ. Ε χεστ 
µεσ δοιτ εστρε µενγιεζ α λα φαρσσε. 

     (Λεσ Ενσεινγνεµενζ) 
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Χεσ πρεµιερσ ρεχυειλσ δε ρεχεττεσ γαρδεντ δεσ τραιτσ δε λα τραδιτιον οραλε, λεσ 

ρεχεττεσ σοντ σοµµαιρεσ, λιµιτεσ πρεσθυε εξχλυσιϖεµεντ αυξ ασσαισοννεµεντσ, 

σανσ ινδιχατιον δε τεµπσ δε χυισσον ετ χονστιτυεντ δεσ αιδε−µµοιρεσ ◊ λ�υσαγε δεσ 

θυευξ ετ δεσ µατρεσ δ�ητελ. 

 

 
 

Λε µανυσχριτ δυ ρουλεαυ, γαρδ ◊ λα Βιβλιοτηθυε χαντοναλε δυ ςαλαισ, 

πουρραιτ δισπυτερ αυξ Ενσεινγνεµενζ λε τιτρε δυ πλυσ ανχιεν λιϖρε δε χυισινε εν 

φραναισ. Λε χαραχτρε δε σον χριτυρε, ετ χερταινεσ δε σεσ παρτιχυλαριτσ 

ορτηογραπηιθυεσ ινχιτεντ ◊ εν φαιρε ρεµοντερ λα χοπιε ασσεζ ηαυτ δανσ λε ΞΙςε 

σιχλε. Ιλ ϖα δεϖενιρ λε γρανδ χλασσιθυε δε λα λιττρατυρε χυλιναιρε φραναισε ◊ λα φιν 

δυ Μοψεν Αγε. 
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 Ιλ α τ χοµποσ παρ Γυιλλαυµε Τιρελ, διτ Ταιλλεϖεντ /1310−1395/ ◊ 

λ�ινστιγατιον δυ ροι Χηαρλεσ ς θυι προτγεαιτ λεσ λεττρεσ ετ λεσ αρτσ ετ αιµαιτ 

δεµανδερ δεσ τραιτσ πρατιθυεσ ◊ χευξ δε σεσ συϕετσ θυ�ιλ εστιµαιτ χοµπτεντσ. Λε 

τιτρε χοµπλετ δε λ�ουϖραγε εστ : 

 

Χψ απρσ σενσυψτ λε ϖιανδιερ πουρ αππαρειλλερ τουτεσ µανιρεσ δε 

ϖιανδεσ θυε Ταιλλεϖεντ θυευξ δυ ροψ νοστρε σιρε φιστ ταντ πουρ αβιλλερ 

ετ αππαρειλλερ βουιλλψ, ρουστψ, ποισσονσ δε µερ ετ δ�εαυε δουλχε, 

σαυλχεσ, εσπιχεσ, ετ αυτρεσ χηοσεσ ◊ χε χονϖεναβλεσ ετ νχεσσαιρεσ 

χοµµε χψ απρσ σερα διτ. 

 
 

Λε µοτ ↔ ϖιανδε ≈ εστ ιχι υτιλισ αυ σενσ λατιν δε ↔ ϖιϖενδα ≈ : λεσ αλιµεντσ 

εν γνραλ. ∆�ο λ�ιντρτ δε λ�ουϖραγε, δανσ υν πρεµιερ τεµπσ πουρ λ�ινϖενταιρε 

αλιµενταιρε δυ ΞΙςε σιχλε. ∆ε νοµβρευσεσ χοπιεσ δυ ςιανδιερ χιρχυλαιεντ παρµι 

λεσ σειγνευρσ ετ λεσ µατρεσ θυευξ αϖαντ θυε λ�ιµπριµεριε νε λε ποπυλαρισε. Σον 

ινφλυενχε σε φερα σεντιρ ϕυσθυ∋◊ λ�αρριϖε δεσ χηεφσ φλορεντινσ αϖεχ Χατηερινε δε 

Μδιχισ ετ ◊ λα πυβλιχατιον δυ ↔ Χυισινιερ φρανοισ ≈ δε Λα ςαρεννε, θυι οντ 

ιντροδυιτ υνε νουϖελλε χονχεπτιον δε λ�αρτ χυλιναιρε. 

Λ�αππορτ εσσεντιελ δυ ςιανδιερ ρσιδε δανσ λα πλαχε αχχορδε αυξ σαυχεσ 

πιχεσ (σαφραν, γινγεµβρε, ποιϖρε, χαννελλε) αυξ ποταγεσ ετ αυξ ραγοτσ θυι 

περµεττεντ δ�αππρτερ αυσσι βιεν ϖιανδεσ, ϖολαιλλεσ ετ γιβιερσ θυε ποισσονσ δε µερ 

ετ δε ριϖιρεσ. Λ�εµπλοι δυ ϖερϕυσ εστ χαραχτριστιθυε δε µµε θυε λεσ λιαισονσ ◊ λα 

χηαπελυρε ρτιε. Λεσ µοδεσ δε χυισσον σοντ εσσεντιελλεµεντ λε ρτι ετ λε βουιλλι, 

µαισ λεσ αππρτσ φαρχισ ου ◊ βασε δε ηαχηισ σοντ αυσσι νοµβρευξ (πατσ, τουρτεσ, 

φλανσ). Ον δπειντ σουϖεντ λα χυισινε δε Ταιλλεϖεντ χοµµε υνε συχχεσσιον δε µετσ 

λουρδσ, χοµπλιθυσ ου τροπ ριχηεµεντ πιχσ µαισ ον τρουϖε νανµοινσ παρµι σεσ 

ρεχεττεσ δεσ αππρτσ πλυσ σιµπλεσ, χερταινεσ φορµυλεσ ταντ πρατιθυεµεντ ραλισαβλεσ 

αυϕουρδ∋ηυι σανσ πρεσθυε ριεν ψ χηανγερ. 
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Ηεριχοτ δε µουτον 
Πρενεζ ϖοστρε µουτον ετ λε µεττεζ τουτ χρυ σουβζφριρε εν σαιν 
δε λαρδ ετ σοιτ δεσπεχι παρ µενυεζ πιεχεσ, δεσ ονγνονσ µενυζ 
µειχιεζ  αϖεχ, ετ δεφφαιχτεσ δε βουλλον δε βευφ, ετ µεττεζ δυ ϖιν, 
ετ δυ ϖερϕυσ, ετ µαχισ, ψσοπε ετ σαυγε, ετ φαιχτεσ βιεν βουλλιρ 
ενσεµβλε. 

(ςιανδιερ) 

 

Πουρχελετ ου χοχηον φαρσψ 
Σοιτ εσχηαυδ, ετ βιεν λαϖ, ετ µισ εν λα βροχηε, λα φαρχε φαιχτε 
δεσ ψσσυεσ δυ χοχηον ετ δε χηαιρ δε πορχ χυιτε, ετ δεσ µοψευλξ 
δ�οευφζ, δε φροµαγε δε γαιν, δε χηασταιγνεσ χυιτεσ, πελεσ, ετ 
δε βοννε πουλδρε δ�εσπιχεσ, ετ µεττεζ τουτ ου ϖεντρε δυ 
πουρχελετ ετ χουσεζ λα φεντε, ετ µεττεζ εν ροστ, ετ βαχινεζ 
/µουιλλερ δε λιθυιδε/ ◊ λα χυιλλιερ, εν τουρναντ λε ροστ, δε 
ϖιναιγρε ετ δε βον σαιν βουλλαντ, ετ λε µενγιεζ αυ ποιϖρε ϕαυνετ 
τουτ χηαυλτ, ετ αυχυνσ παρχευλξ λε µενγυεντ α λα χαµελινε. 
                                    (ςιανδιερ) 

 

Λε ςιανδιερ α τ χονυ παρ υν προφεσσιοννελ, δονχ χε ν�εστ πασ αϖεχ χεσ 

φορµυλεσ συχχιντεσ ετ οβσχυρεσ θυε λ�ον πουϖαιτ αππρενδρε ◊ χυισινερ. Χε πρεµιερ 

λιϖρε οφφραιτ υνε γρανδε υτιλιτ πουρ λεσ µατρεσ θυευξ θυι ψ τρουϖαιεντ δε θυοι 

ϖριφιερ λα χονσιστανχε, λα χουλευρ ετ λε γοτ δεσ πλατσ ρπονδαντ αυξ δσιρσ δε λευρ 

εµπλοψευρσ. Μαισ βιενττ, λα ϖοιε σ�ουϖριρα ◊ υν πλυσ λαργε πυβλιχ : λε Μεσναγιερ 

δε Παρισ, µανιφεστε χετ λαργισσεµεντ δυ λεχτορατ. Ιλ α τ χριτ παρ υν βουργεοισ 

παρισιεν ϖερσ 1393 θυι α ρασσεµβλ πουρ σα τρσ ϕευνε πουσε λεσ χονσειλσ µοραυξ 

ετ λεσ πρχεπτεσ δοµεστιθυεσ θυι πουρραιεντ λυι σερϖιρ. Αυ µιλιευ δε χονσιδρατιονσ 

συρ λε ϕαρδιναγε, λα χηασσε ου λ�εντρετιεν δε λα µαισον, υν γρουπε δε πλυσιευρσ 

χενταινεσ δε ρεχεττεσ φαιτ δυ Μεσναγιερ λε λιϖρε δε χυισινε λε πλυσ χονσιδραβλε θυε 

νουσ αιτ λαισσ λε Μοψεν Αγε. Λεσ ρεχεττεσ προπρεµεντ διτεσ ψ σοντ πρχδεσ δε 

χονσειλσ δ�αχηατ, δ�ινδιχατιονσ συρ λα δχουπε δεσ αλιµεντσ, δε µενυσ−τψπεσ αϖεχ 

λεσ δπενσεσ αφφρεντεσ.  

 

Μουτον ροστψ, αυ σελ µενυ ετ αυ ϖερτϕυσ ετ ϖιναιγρε. Λ�εσπαυλε 
σοιτ πρεµιερε ενβροχηεε, ετ τουρνεε δεϖαντ λε φευ ϕυσθυεσ α χε 
θυ�ελλε αιτ γεχτ σα γρεσσε. Πυισ σοιτ λαρδεε δε περχιλ, ετ νον 
πλυσ τοστ � χαρ θυι πλυσ τοστ λα λαρδεροιτ λε περχιλ σ�αρδεροιτ 
αϖαντ θυε λ�εσπαυλλε φευστ ροτψε. 

        (Μεσναγιερ) 
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Σουππε εν µουσταρδε. Πρενεζ δε λ�υιλλε εν θυοψ ϖουσ αϖεζ    
ποχηεζ ϖοσ οευφζ, δυ ϖιν, δε λ�εαυε, ετ τουτ βουλιρ εν υνε παελλε 
δε φερ. Πυισ πρενεζ λεσ χρουστεσ δυ παιν ετ λε µεττεζ ηαρλερ συρ λε 
γριλ ; πυιζ εν φαιχτεσ σουππεσ θυαρρεεσ ετ µεχτεζ βουλιρ. Πυιζ 
ρετραψεζ ϖοστρε σουππε, ετ µεττεζ εν υνγ πλατ ρεσσυιερ. Ετ δεδανσ 
λε βουλλον µεχτεζ δε λα µουσταρδε, ετ φαιχτεσ βουλιρ. Πυισ φαιχτεσ 
ϖοσ σουππεσ παρ εσχυελλεσ, ετ ϖερσεζ ϖοστρε βουλλον δεσσυσ. 

        (Μεσναγιερ) 

 

Χεττε χυισινε θυοτιδιεννε ετ µοδεστε χοντρεβαλανχε λεσ φαστεσ 

αριστοχρατιθυεσ χονσιγνσ δανσ δ�αυτρεσ λιϖρεσ, χοµµε δανσ χελυι δυ µατρε 

Χηιθυαρτ : Φαιτ δε χυψσινε, χοµποσ εν 1420. Λεσ ρεχεττεσ δε µατρε Χηιθυαρτ, 

χυισινιερ δυ δυχ δε Σαϖοιε Αµδε ςΙΙΙ, αττεστεντ λε νιϖεαυ λεϖ δ�εξιγενχε 

τεχηνιθυε ετ εστητιθυε αττειντ παρ λα χυισινε αριστοχρατιθυε δε λα φιν δυ Μοψεν 

Αγε. Χ�εστ δ�αιλλευρσ ◊ λα δεµανδε δε σον µατρε, δσιρευξ δε χλβρερ λεσ φαστεσ 

ατταχησ ◊ σον τουτ νουϖεαυ τιτρε δυχαλ, θυε λε χυισινιερ α χονυ σον οευϖρε, αυτουρ 

δυ µενυ δ�υν σοµπτυευξ βανθυετ. 

Σι λε συχχσ δε χερταινσ µανυσχριτσ χυλιναιρεσ µδιϖαυξ εστ ινδνιαβλε, 

χ�εστ σευλεµεντ ◊ παρτιρ δε λ�ινϖεντιον δε λ�ιµπριµεριε, αυ µιλιευ δυ Ξςε σιχλε, 

θυε λεσ ρεχεττεσ δε χυισινε σεροντ διφφυσεσ ◊ υνε γρανδε χηελλε. Λε πρεµιερ 

ουϖραγε ◊ βνφιχιερ δε λα νουϖελλε τεχηνολογιε εστ χελυι δε Βαρτολοµεο Σαχχηι, 

διτ Πλατινε : Πλατινε εν φρανοψσ τρεσ υτιλε ετ νεχεσσαιρε πουρ λε χορπσ ηυµαιν θυι 

τραιχτε δ�ηοννεστε ϖολυπτε ετ δε τουτεσ ϖιανδεσ ετ χηοσεσ θυε λ�ηοµµε µενγε 

/1505/. 
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Μανυελ δ�αρτ δε ϖιϖρε ◊ λα φοισ σαϖαντ ετ πρατιθυε, θυι ϕυξταποσε χονσειλσ 

διττιθυεσ ετ ρεχεττεσ δε χυισινε, ιλ α σδυιτ υν ϖαστε πυβλιχ πλυσιευρσ γνρατιονσ 

δυραντ. 

Λε ςιανδιερ ετ λε Πλατινε εν φρανοψσ σε παρταγεαιεντ λ�εσπαχε χυλιναιρε 

σανσ ριϖαλ ϕυσθυε δανσ λεσ αννεσ 1530 θυανδ Πιερρε Σεργεντ, λιβραιρε ◊ Παρισ, α 

πυβλι λε Πετιτ τραιχτ αυθυελ ϖερρεζ λα µανιερε δε φαιρε χυισινε ετ χοµµεντ ον 

δοιβτ αβιλλερ τουτεσ σορτεσ δε ϖιανδεσ. Ουϖραγε ανονψµε, δοντ λεσ ρεχεττεσ σεροντ 

ρεπρισεσ δανσ υν δευξιµε τραιτ, πυβλι παρ λε µµε λιβραιρε σουσ λε τιτρε δε Λιϖρε 

δε χυψσινε τρεσ ϖτιλε ετ προυφιταβλε χοντεναντ εν σοψ λα µανιερε δ�ηαβιλλερ τουτεσ 

ϖιανδεσ. Ρεµανι, αυγµεντ ετ ρεβαπτισ Λε Γρανδ χυισινιερ δε τουτε χυισινε δσ 

1543, λ�ουϖραγε χοννατ υν γρανδ συχχσ. Αϖεχ 146 ρεχεττεσ, Λε Γρανδ χυισινιερ 

ταιτ λε γρανδ βεστ−σελλερ χυλιναιρε δε λα δευξιµε µοιτι δυ ΞςΙε σιχλε. 

 

Υν αυτρε τψπε δε λιττρατυρε χυλιναιρε σ�ιµπριµε γαλεµεντ πουρ λα πρεµιρε 

φοισ : λεσ λιϖρεσ διτσ δε χονφιτυρε. Χεσ ουϖραγεσ ρενσειγνεντ δ�υνε παρτ συρ λα 

φαβριχατιον δεσ βοισσονσ διγεστιϖεσ, δεσ αλιµεντσ χονφιτσ αυ ϖιναιγρεσ ου αυ σελ 

(χορνιχηονσ, ολιϖεσ), δεσ πρπαρατιονσ αυ συχρε ου αυ µιελ (χονφιτυρεσ, 

µαρµελαδεσ, φρυιτσ χονφιτσ, δραγεσ δε γραινεσ αροµατιθυεσ ετ αυτρεσ φριανδισεσ) ετ, 

δ�αυτρε παρτ, συρ χελλε δεσ ποµµαδεσ, σαϖοννεττεσ, παρφυµσ ετ µµε δεσ ρεµδεσ 

χοντρε λα πεστε. Λε στατυτ δ�αλιµεντ−µδιχαµεντ δε τουτεσ χεσ χονφιτυρεσ εξπλιθυε 

λευρ ϕυξταποσιτιον αυ σειν δ�υν σειν µµε τραιτ, ◊ δεσ προδυιτσ δ�ηψγινε ετ δε 

βεαυτ. 

Α λ�ποθυε, λε τερµε δε χονφιτυρε ρεχουϖρε τουτ αλιµεντ χονφιτ, θυε χε σοιτ αυ 

συχρε, αυ σελ ου αυ ϖιναιγρε. 
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Λε πρεµιερ δε χεσ τεξτεσ ◊ ϖοιρ λε ϕουρ εν 1545 εστ λε  Πετιτ τραιχτ 

χοντεναντ λα µανιερε πουρ φαιρε τουτεσ χονφιτυρεσ, χοµποστεσ, ϖινσ σαυλγεσ, 

µυσχαδετζ & αυτρεσ βρευϖαγεσ, παρφυνχτζ, σαϖονσ, µυσχαδεζ, πουλδρεσ, µουταρδεσ 

& πλυσιευρσ αυτρεσ βοννεσ ρεχεττεσ (Παρισ, ϑεαν Λονγισ).  Ιλ ταιτ συιϖι 10 ανσ πλυσ 

ταρδ παρ λ�Εξχελλεντ ετ Μουλτ υτιλε οπυσχυλε δε Νοστραδαµυσ, πυβλι ◊ Λψον εν 

1555. Σον ρεχυειλ εστ διϖισ εν δευξ παρτιεσ, λα πρεµιρε τραιτε δεσ σεχρετσ δε 

βεαυτ, δ�ηψγινε ετ δεσ ρεµδεσ, λα σεχονδε εστ χονσαχρε αυξ χονφιτυρεσ. 

 

 

 

 

Πουρ φαιρε ποιρεσ χονφιτεσ 

Πρενεσ δεσ ποιρεσ δεσ µειλλευρσ θυε σε πουρροντ τρουυερ (...) ετ 
λεσ πλυµερεσ (...) ετ σι ϖουσ χογνοισσεσ θυε λε πιεδ σοιτ τροπ 
λονγ, ϖουσ εν χουπερεζ ϖν πευ (...) θυανδ ϖουσ λεσ πελλερεσ ετ 
θυαντ ιεττεσ λεσ δενσ λ�εαυ φρειχηε (...) ετ θυανδ φεροντ δυ τουτ 
µονδεσ, λορσ ϖουσ λεσ φερεσ βουιλλιρ (...) ετ θυανδ αινσι σεροντ 
χυιτεσ (...) ετ λεσ φαιτεσ ρεφροιδερ δενσ δ�εαυ χλαιρε (...) ϖουσ λεσ 
µεττρεσ δενσ ϖν ποτ δε τερρε (...) ◊ φιν θυε σ�ιλ ψ αυοιτ δεµευρ 
θυελθυε πευ δ�εαυ σε πυισσε µιευξ εσγουττερ ετ πυισ πρενδρεσ 
δε συχχρε ◊ συφφισανχε (...) ετ λε φερεσ φονδρε (...) ετ θυανδ ιλ 
σερα φονδυ, ϖουσ λε χλαριφιερεσ (...) θυανδ ιλ χοµµενχε α εστρε 
φεχ, λον λυψ µετ δεσσυσ ϖνε πιεχε δ�αργιλλε φρειχηε, πουρ λε 
χουυιρ ετ πουρ λυψ αττραιρε λ�ηυµιδιτ (...) θυαδ ιλ σερα  φονδυ, 
ϖουσ λε φερεσ χυιρε εν φορµε δε σψροπ (...) ετ θυανδ ιλ σερα χυιτ, 
ϖουσ λε λαισσερεσ ϖν πευ ρεφροιδιρ : ετ θυανδ ιλ σερα φροιδ, ϖουσ 
λε µεττρεσ δεδεσ λεσ ποιρεσ (...) ετ θυανδ λεδιτ συχχρε χυιτ εν 
σψροπ αυρα δεµευρε αυεχ λεσ ποιρεσ δενσ λευρ ϖασ λ�εσπαχε δε 
δευξ ιουρσ, ϖουσ φερεσ ρεχυιρε λε συχχρε (...) αυ βουτ δε θυατρε 
ιουρσ ϖουσ ϖερσερεζ τουτ λε συχχρε δενσ υν πουαλλε ετ λεσ ποιρεσ 
δενσ ϖν πλατ ου ϖνε τερρινε ετ ◊ χηαχυνε ποιρε ψ µεττρεσ ϖν 
χλου δε γιροφλε ου δευξ ετ δε λα χανελλε : ετ πυισ χε φαιτ, 
ρεµεττρεσ δεδενσ σον ϖασ λεσ ποιρεσ ετ πυισ φερεσ ρεχυιρε λε 
συχχρε ◊ περφεχτιον δε σψροπ ετ θυανδ ιλ σερα χυιτ, ϖουσ λε 
ρεµεττρεσ δεδεσ λεσ ποιρεσ ετ φερµερεσ τρεσβιεν λε ποτ (... )
  
(Νοστραδαµυσ) 
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Λε φαιτ θυ�υν µδεχιν σ�ιντρεσσε αυξ ↔ χονφιτυρεσ ≈ αυταντ θυ�◊ λ�ηψγινε 

σ�εξπλιθυε παρ λε στατυτ δυ συχρε, χονσιδρ αλορσ χοµµε υν µδιχαµεντ. 

Νοστραδαµυσ πρχισε θυε χερταινεσ χονφιτυρεσ χοµµε χελλεσ ◊ βασε δε χοινγσ σοντ 

πρισεσ αυταντ πουρ λευρσ προπριτσ τηραπευτιθυεσ θυε πουρ λευρσ θυαλιτσ 

γυστατιϖεσ, αλορσ θυε δ�αυτρεσ, χοµµε λεσ χονφιτυρεσ ◊ βασε δε λγυµεσ (χουργεσ, 

λαιτυεσ), δε ραχινεσ (γινγεµβρε) σεραιεντ δεστινεσ πρεσθυε εξχλυσιϖεµεντ ◊ υν 

υσαγε µδιχαλ. 
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Λεσ τερµεσ ρεχυειλλισ  

δανσ λεσ λιϖρεσ δε ρεχεττεσ δπουιλλσ 

 

 
Α            
αβιλλερ    αρδοιρ     
αδουχιρ    αροµατισερ     
αφφαιττιερ    αρρουσερ    
αφφινερ    ασπεργερ    
αγυισερ    ασσαισοννερ    
αλλαψερ    ασσαυλχερ    
αππαρειλλιερ   ασσαϖουρειρ    
αππλανιερ    ατουρνερ    
αροννερ    ατρεµπερ   
αρδοιρ 
 
Β 
βαχινερ 
βαχοννερ 
βατρε 
βλανχηιρ 
βουτερ 
βουτοννερ 
βροψερ 
βρυσλερ 

 

C 
χανδιρ    χονφιρε 
χηαρπιρ    χονγελερ 
χηαυφφερ    χουππερ 
χλαριφιερ    χυιλλιρ 
χονχασσερ    χυιρε 
χουλλερ    χυισινερ 
χουλουρερ 

 
D 
δχανδιρ    δεσπεχιερ   δορερ 
δεχουπερ    δεσρουσσιρ   δρεχιερ 
δχυιρε    δεσσαλερ   δυρχιρ 
δεφευιλλερ    δεσσχηερ 
δεφφαιρε    δεστρανχηερ 
δεφφρεσχηυµερ   δεστρεµπερ 
δεγρενερ    δισπυµερ 
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E 
εφφευλλιερ    εντορτειλλιερ   εσµιερ   
εφφλευρερ    εντρεχουλερ   εσµονδρε 
εφφυσιλιερ    εντρεϕεχτερ   εσπαυλλερ  
εµβροχηερ    εντρεµεσλανγερ   εσπεχιρ 
µονδερ    εντρετρανχηιερ   εσπιχιερ  
εµπαστερ    ενϖελοπερ   εσπλυµερ  
εµπλιρ    επλυχηερ   εσσυψερ   
ενχισιερ    εσβοιλλιρ   εστυϖιερ 
ενφαρινερ    εσχαχηιερ   εξπριµερ 
ενφλευρερ    εσχαρτελερ      
ενγραισσιερ   εσχηαυδερ    
ενηαστερ    εσχηαυφφερ    
ενροβερ    εσχορχηερ    
ενρουσσιρ    εσχυµερ 
ενσαφρενερ    εσφονδρε    
ενσαχηερ    εσγουτερ 
  
F 
φαισανδερ    φρεµιερ 
φαρχιρ    φριγολερ   
φενδρε    φριολερ 
φιλλερ    φριρε 
φιλτρερ    φροττερ 
φλαµβερ     
σε φονδρε 
φρασερ 
 
G     H    J 
γαρνιρ    ηαχηιερ    ϕαυνιρ 
γαρουλλερ    ηαλλερ 
γεχτερ    ηοχηερ 
γελερ    ηυµεχτιφιερ 
γρατυισερ 
 
L     M     O 
λαρδερ    µαιριερ  µουιλλερ  οινδρε 
λεσχηιερ    µεσλερ  φαιρε µουριρ  οστερ 
λιερ    µινχερ  µουϖοιρ 
λιθυφιερ    µονδερ 
λυτερ    µουδρε 
    
P 
παννισσερ    πιλλερ    πυλϖρισερ 
παρβουλλιρ    πιθυερ    πυρερ 
παρχυιρε    πλυµερ 
παρερ    πλυνγερ 
παυµοψερ    ποχηερ 
πελερ    ποταγερ 
πεστριρ    πουλδρερ 
     πουρβουλλιρ 
     πρεσσουρερ 
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R         S 
ρεφφαιρε    ροµπρε    σαλερ   
ρεφφοιριδερ    ροστιρ    σεµερ 
ρεµυερ    ρουσσιρ    σαυπουδρερ 
ρερ ε        σιναπισερερ 
ρεσσυψερ        σαϖουρερ 
ρεϖερδιρ        σοφφριρε 
ροιδιρ        σειχηιερ  
         σουβφριρε 
         σειγνερ  
         συχρερ 

 
 
T         V 
ταιλιερ    τρεµπερ    ϖεννερ 
τορχηερ    τρενχηιερ   ϖερσερ 
τορρφιερ    τρονοννερ   ϖυιδιερ 
τουρνερ 
τραιερ 
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ΞςΙΙΕ
 ΣΙΕΧΛΕ � ΞςΙΙΙΕ

 ΣΙΕΧΛΕ 
 
 

 
 

 
 
 

Λε δβυτ δυ ΞςΙΙε σιχλε πουρραιτ τρε χονσιδρ πευ προπιχε αυξ 

προχχυπατιονσ γαστρονοµιθυεσ (γυερρεσ δε Ρελιγιον, γυερρε δε Τρεντε 

ανσ), χεπενδαντ, δϕ◊ τουτ αυ δβυτ δυ σιχλε ον τρουϖε δευξ ουϖραγεσ 

εσσεντιελσ : λ�Ουϖερτυρε δε χυισινε δε Λανχελοτ δε Χαστεαυ (Λιγε, 1604) ετ Λε 

Τηρεσορ δε Σαντ (Λψον, 1607), χριτ παρ υν µδεχιν ανονψµε : ουϖραγε 

διττιθυε, αχχορδαντ υνε ιµπορτανχε αυξ ηαβιτυδεσ ετ αυξ ρεχεττεσ προπρεσ αυξ 

διφφρεντεσ προϖινχεσ δε Φρανχε. Λε δισχουρσ πρενδ σουϖεντ λα φορµε δε ϖριταβλεσ 

ρεχεττεσ δε χυισινε, αλλαντ παρφοισ ϕυσθυ�◊ λιϖρερ δεσ ινδιχατιονσ δε προπορτιονσ ◊ 

οβσερϖερ. Λε λιϖρε φορµε, αυ−δελ◊ δε σον πρεµιερ προποσ µδιχαλ, υνε ϖριταβλε 

ενχψχλοπδιε δεσ ηαβιτυδεσ αλιµενταιρεσ, ον ψ οβσερϖε λα περµανενχε δεσ γοτσ 

ανχιενσ, χαραχτρισσ παρ λα ρχυρρενχε δεσ σαϖευρσ αιγρεσ−δουχεσ ετ λ�υσαγε 

αβονδαντ δεσ πιχεσ. 
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Λε λιϖρε δε Λανχελοτ δε Χαστεαυ � µατρε−θυευξ δεσ τροισ πρινχεσ ϖθυεσ δε Λιγε 

� εστ λε πρεµιερ δανσ λα λιγνε δεσ λιϖρεσ δε χυισινε ◊ δοννερ δεσ θυαντιτσ, δεσ 

προπορτιονσ ετ δεσ τεµπσ δε χυισσονσ, ◊ τελ ποιντ θυε λεσ ρεχεττεσ σοντ ραλισαβλεσ 

ενχορε αυϕουρδ∋ηυι. 

 
 
 
 

Λανχελοτ δε Χαστεαυ δφινιτ λυι−µµε λεσ οβϕεχτιφσ δε σον οευϖρε δανσ λα  

δδιχαχε  :  

↔ Νε πλυσ νε µοινσ θυ�ϖν ϖιευξ σολδατ αψαντ λεσ αρµεσ αυξ µαινσ πουρ 

σ�εξερχερ α χε θυ�ιλ εστ αχχουστυµ δε φαιρε, µε σουυιεντ αυσσι δεσ γρανδσ τραυαυξ 

θυ�ιχψ δευαντ αψ φαιχτ φρεθυενταντ λεσ Χυισινεσ δε πλυσιευρσ Πρινχεσ & Πρινχεσσεσ 

µε συισ βιεν ϖουλυ αδυανχερ δε φαιρε ϖν πετιτ ρεχυειλ δε χυισινε πουρ πρεσεντερ ◊ 

ς.Σ. σαχηαντ θυε ς.Σ. εστ αµατευρ δε τουτεσ ϖερτεσ ; τουτεσ φοισ σανσ φαιρε ϖν 

γρανδ τριποταγε τ�αψ δεσιρ προδυιρε εν λυµιερε πλυσιευρεσ πετιτεσ γεντιλσεσ νον 

χογνυεσ α ϖν χηαχυν ; λα ου σε τρουυρατουτε χηοσε βιεν χοµπασσε παρ ποιξ & παρ 

µεσυρε, αφιν δε βιεν & παρφαιτεµεντ ενσειγνερ χευξ & χελλεσ θυι σε σοντ ποιντ 

ενχορε βιεν εξπεριµεντεζ εν λ�αρτ δε χυισινε. ≈ 

Ιλ σ�αδρεσσε αυσσι ◊ σεσ λεχτευρσ, ετ χοµµε ον ϖερρα, ιλ δεστινε σον οευϖρε 

νον σευλεµεντ αυξ προφεσσιοννελσ, µαισ αυσσι αυξ ∆αµεσ θυι σε µλεντ ◊ λα 

χυισινε χε θυι µαρθυε δϕ◊ λα ϖυλγαρισατιον δεσ λιϖρεσ δε χυισινε, θυι νε σ�χριροντ 

πλυσ πουρ υνιθυε ιντρτ δεσ χυισινιερσ προφεσσιοννελσ. 

↔ ... αυσσι χηαχυν Χυισινερ πουρρα ρεγαρδερ εν χε λιυρε χε θυε λυψ σερα πλυσ 

αγγρεαβλε : χαρ ϖουσ τρουυερεζ ιχψ πλυσιευρσ σορτεσ & µανιερεσ δ�αχχοµµοδερ λεσ 

ϖιανδεσ (νον πασ θυε ϖουδροισ παρανγοννερ χεστε µιεννε οευυρε αυξ ανχιενσ 

Χυισινιερσ) σευλεµεντ πουρ λεσ αιδερ & αυανχερ ... ≈ 

↔ Χοµµε πλυσιευρσ ∆αµεσ σε µεσλεντ ϖολοντιερσ δε λα Χυισινε, χοµµε ον εν 

τρουυε, βεσονγναντεσ εν χυισινε µιευξ θυ�αυχυνσ Χυισινιερσ, εν πλυσιευρσ σορτεσ & 

µανιερεσ ; δονχ πουρ χοµπλαιρε αυξ ∆αµεσ σερα ιχψ τρουυε ϖνε πετιτε ουυερτυρε 

πουρ σαυοιρ χοµµεντ ελλεσ δοιυεντ ορδοννερ λευρσ αφφαιρεσ, σαυοιρ χε θυ�ιλ φαυτ 
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αυοιρ πουρ ϖν πλατ δε ϖιανδε, & χε θυε χ�εστ ϖν πλατ δε ϖιανδε, & χε θυε χ�εστ πουρ 

ϖν πλατ δε ϖιανδε διξ περσοννεσ & σερυιρε χοµµε σ�ενσυιτ. ≈ 

 

ςοιλ◊ ενφιν δευξ δε χεσ ρεχεττεσ :  

 

Πουρ φαιρε βροχηετ α λα µοδε δε Ηονγριε 

Πρεννεζ ϖν βροχηετ θυι σοιτ βιεν εσχαιλλ & νετ, πυισ πρεννεσ δεσ 
οιγνονσ & δεσ ποµµεσ χουππεσ παρ τρανχηεσ, & λεσ φριχασσσ 
δεδανσ λε βευρρε, θυε λε βευρρε νε σοιτ ποιντ νοιρ, & λε ιεττσ συρ λε 
βροχηετ, πυισ πρεννσ δεσ αµανδεσ πελλεσ & χουππσ δε λονγυευρ 
παρ πετιτεσ πιεχεσ, & λε µεττσ αυεχ, & συχχρε & χανελλε, 
µυσχαδεσ, & σαφφραν, ϖν πευ δε σελ, & λε φαιχτεσ βιεν εστευυερ.  

         (Οϖερτυρε) 
 

 
Σαυλσισσε δε Βολογνε δε ποισσον 
Πρεννεζ τροισ λιυρεσ δε σαµον φρεσχηε, δευξ λιυρεσ δε χηαιρ δε 
χαρπε, ϖνε λιυρε δε σαµον ενφυµ, & ηαχηεζ βιεν τουτ ενσεµβλε, 
πυισ πρεννεζ ϖνε ονχε δε ποιυρε γροσσεµεντ σταµπ, ϖνε δεµψε 
ονχε δε χανελλε εν πουλδρε, τροισ ονχε δε σελ, δεµψε σοπινε δε ϖιν 
δ�Εσπαγνε, & τροισ ιαυλνεσ δ�οευφσ, & µεσλεζ βιεν τουτ ενσεµβλε, 
& φαιχτεσ σαυλσισσε χοµµε λεσ αυτρεσ. 

        (Ουϖερτυρε) 
 
 

Ιλ φαυτ διρε θυε λε ΞςΙΙε σιχλε εστ λ�ποθυε δ�υνε ρεχονναισσανχε πλυσ 

αφφιρµε δε λ�ιµπορτανχε δε λα ταβλε δανσ λ�ενσεµβλε δεσ πρατιθυεσ σοχιαλεσ. Χεττε 

ϖολυτιον σε τραδυιτ ◊ λα φοισ παρ λ�ινϖεντιον δε δισποσιτιονσ νουϖελλεσ δε 

λ�οργανισατιον αρχηιτεχτυραλε δεσ γρανδεσ µαισονσ ετ παρ λα ϖριταβλε εντρε εν 

σχνε δυ λιϖρε δε χυισινε συρ λε µαρχη δε λ�διτιον.  
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∆ανσ λεσ µαισονσ αριστοχρατιθυεσ λεσ χηανγεµεντσ δε λ�αλιµεντατιον 

λαισσεντ υνε τραχε συρ λ�αµναγεµεντ δε λα χυισινε αυσσι. Λε µοινδρε ρεχοιν εστ 

υτιλισ : πετιτεσ φεντρεσ ου αρµοιρεσ χρευσεσ δανσ λε µυρ πουρ ρανγερ λεσ 

χονδιµεντσ, χροχηετσ εν φερ πουρ συσπενδρε λεσ γριλσ ετ λεσ πολεσ ◊ φριρε, ταγρεσ 

πουρ λεσ χηαυδρονσ ετ λεσ πολονσ εν χυιϖρε. Αυ Μοψεν Αγε, λα χυισσον ◊ λ�τρε 

ν�αϖαιτ λονγτεµπσ περµισ θυε τροισ πλανσ δε χυισσον : χελυι δυ χηαυδρον πενδυ ◊ 

υνε χρµαιλλρε, χελυι ο λ�ον πλααιτ γριλσ ετ ποτσ αυ−δεσσυσ ου ◊ λ�ιντριευρ δεσ 

βραισεσ, ενφιν υνε ρτισσεριε σιτυε εντρε δευξ χηενετσ.  

 
 

 

 

Αυ ΞςΙΙε σιχλε υν νουϖεαυ πλαν δε χυισσον αππαρατ δανσ λεσ γρανδεσ 

δεµευρεσ : λε ↔ ποταγερ ≈. Σεµβλαβλε ◊ υν φουρνεαυ, χ�εστ υνε ταβλε δε µαοννεριε 

ο ιλ ψ α δεσ ρχηαυδσ, αλιµεντσ αυ βοισ ου αυ χηαρβον.  

 

 

 

 

 27



∆ανσ λε χητεαυ δε ςερσαιλλεσ, ϕυσθυ�αυ µιλιευ δυ ΞςΙΙΙε σιχλε, λεσ 

ηαβιταντσ ιγνοραιεντ λα νοτιον µµε δε σαλλε ◊ µανγερ. Λεσ ταβλεσ οντ τ δρεσσεσ 

δανσ δεσ πιχεσ δϖολυεσ ◊ δ�αυτρεσ υσαγεσ αυξ αυτρεσ ηευρεσ. Λα χρµονιε δυ 

γρανδ χουϖερτ σ�εστ δρουλε δανσ λ�αντιχηαµβρε δυ ροι ου δανσ χελλε δε λα ρεινε. 

Μαισ λεσ µετσ δυ ροι ετ δε σεσ ητεσ ετ χευξ δε λα ρεινε ετ δεσ σιενσ οντ τ πρπαρσ 

παρ δευξ χυισινεσ σπαρεσ, λα Βουχηε δυ ροι ετ λα Βουχηε δε λα ρεινε : λα ταβλε, 

χοµµε λεσ αππαρτεµεντσ, α τ αινσι διϖισε εν δευξ τερριτοιρεσ διστινχτσ, σερϖισ ετ 

αππροϖισιοννσ παρ δευξ θυιπεσ διφφρεντεσ. 

Λε πευπλε, παρ χοντρε, ιγνορε πουρ λ�εσσεντιελ λα χυισινε χοµµε εσπαχε 

σπχιαλισ, λεσ χλασσεσ ποπυλαιρεσ ϖιϖεντ δανσ υνε πιχε υνιθυε, θυι εστ χονσαχρε ◊ 

τουτ φαιρε, χυισινε, ρεπασ, σοµµειλ, παρφοισ µµε λε τραϖαιλ. Λα χυισινε σε φαιτ δανσ 

λα χηεµινε θυι ασσυµε δ�αυτρεσ ρλεσ αυσσι, λε χηαυφφαγε ετ λ�χλαιραγε. 

 

Συρ λε µαρχη δεσ λιϖρεσ δε χυισινε λε γρανδ χηανγεµεντ εστ µαρθυ παρ 

λ�οευϖρε δ�υν χερταιν Φρανοισ Πιερρε, διτ Λα ςαρεννε : λε  Χυισινιερ φρανοισ 

(1651).  Εν µµε τεµπσ θυ�ιλ ρενουϖελλε λε δισχουρσ χυλιναιρε τραδιτιοννελ εν 

προποσαντ υνε χυισινε θυι ϖολυε ϖερσ υν αρτ, Λα ςαρεννε ιναυγυρε υν µουϖεµεντ 

δ�διτιον σανσ πρχδεντ : λε συχχσ εστ ϖιδεντ σι ον χονσιδρε θυε λε λιϖρε α τ 

ριµπριµ 12 φοισ εντρε 1651 ετ 1656.  
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Λεσ ρεχεττεσ θυ�ιλ προποσε αχχυσεντ υνε ϖολυτιον σενσιβλε δυ γοτ : ον ψ 

ϖοιτ, παρ εξεµπλε, λεσ σαυχεσ αχιδεσ ρεφλυερ αυ προφιτ δεσ σαυχεσ γρασσεσ, ον ψ 

χονστατε υνε τενδανχε ◊ εξπλοιτερ πλυσ φρανχηεµεντ λα σαϖευρ προπρε δεσ αλιµεντσ, 

εν µοδραντ νοταµµεντ λ�υσαγε δεσ πιχεσ.  ↔ Εν σουλεϖαντ λεσ χουϖερχλεσ δυ 

Μοψεν Αγε, ϖουσ σεντεζ µοντερ ◊ ϖοσ ναρινεσ υνε πρε ϖαπευρ χαρνε αϖεχ δεσ 

σεντευρσ δε γιροφλε, δε σαφραν, δε ποιϖρε, δε γινγεµβρε ετ δε χαννελλε µλε ◊ 

λ�αχιδιτ δε ϖερϕυσ. Εν ϖουσ πενχηαντ συρ λεσ βασσινεσ δε λα Ρεναισσανχε, ϖουσ 

ρεσπιρεζ υν βρουιλλαρδ δουξ ετ φρυιτ δε συχρε χυιτ ετ δε ϕυσ δε ποιρε ου γροσειλλε, εν 

τραιν δε βουιλλοννερ ενσεµβλε σιλενχιευσεµεντ. ≈ϖ Λε Μοψεν Αγε ταιτ δονχ 

λ�ποθυε δεσ ραγοτσ φορτεµεντσ ασσαισοννσ, ετ λα Ρεναισσανχε λ�γε δεσ 

φριανδισεσ. Μαισ λε ΞςΙΙε σιχλε χοµµενχε ◊ σε δβαρρασσερ δεσ ηαβιτυδεσ 

χυλιναιρεσ µδιϖαλεσ. 

Εν 1739, λ�αϖερτισσεµεντ δ�υν αυτρε ουϖραγε � Λεσ ∆ονσ δε Χοµυσ ου λεσ 

δλιχεσ δε λα ταβλε, αττριβυ ◊ υν χερταιν Μαριν � εξπλιθυε λεσ διφφρενχεσ εντρε λεσ 

ανχιεννεσ µτηοδεσ ετ λα χυισινε µοδερνε πρνε παρ Λα Χηαπελλε : 

 

↔ Ον διστινγυε αυϕουρδ∋ηυι χηεζ λεσ γενσ δυ µτιερ & χηεζ λεσ περσοννεσ 

θυι σε πιθυεντ δ�αϖοιρ υνε βοννε ταβλε, λα Χυισινε ανχιεννε & λα Χυισινε 

µοδερνε. Λα χυισινε ανχιεννε εστ χελλε θυε λεσ Φρανοισ οντ µισε εν ϖογυε 

παρ τουτε λ�Ευροπε, & θυ�ον συιϖοιτ γενεραλεµεντ ιλ ν�ψ α πασ ενχορε ϖινγτ 

ανσ. Λα Χυισινε µοδερνε ταβλιε συρ λεσ φονδεµενσ δε λ�ανχιεννε, αϖεχ 

µοινσ δ�εµβαρρασ, µοινσ δ�αππαρειλ, & αϖεχ αυταντ δε ϖαριετ, εστ πλυσ 

σιµπλε, πλυσ προπρε, & πευτ−τρε ενχορε πλυσ σαϖαντε. Λ�ανχιεννε χυισινε 

τοιτ φορτ χοµπλιθυε, & δ�υν δταιλ εξτραορδιναιρε. Λα Χυισινε µοδερνε 

εστ υνε εσπχε δ�Χηψµιε. Λα σχιενχε δυ Χυισινιερ χονσιστε αυϕουρδ∋ηυι ◊ 

δχοµποσερ, ◊ φαιρε διγερερ & θυιντεσσενχιερ δεσ ϖιανδεσ, ◊ χονφονδρε 

ενσεµβλε, δε φαον θυε ριεν δε δοµινε & θυε τουτ σε φασσε σεντιρ ; ενφιν ◊ 

λευρ δοννερ χεττε υνιον θυε λεσ Πειντρεσ δοννεντ αυξ χουλευρσ, & ◊ λεσ 

ρενδρε σι ηοµογνεσ, θυε δε λευρσ διφφρεντεσ σαϖευρσ ιλ νε ρσυλτε θυ�υν 

γοτ φιν & πιθυαντ, ετ σι ϕε λ�οσε διρε, υνε ηαρµονιε δε τουσ λεσ γοτσ 

ρυνισ ενσεµβλε. ≈ ϖι 
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Νευφ δανσ λ�ηιστοιρε δυ γοτ, λε λιϖρε δε Λα ςαρεννε λ�εστ αυσσι δανσ 

λ�ηιστοιρε µατριελλε δυ λιϖρε δε χυισινε ; ιλ σε διστινγυε εν εφφετ δε τουσ σεσ 

πρδχεσσευρσ παρ λα χλαρτ δε σα δισποσιτιον, θυι συιτ λ�ορδρε δεσ σερϖιχεσ δυ ρεπασ : 

ποταγεσ δ�αβορδ, πυισ εντρεσ, ρτισ ετ εντρεµετσ. Χεττε στρυχτυρε εστ ρπτε τροισ 

φοισ, εν φονχτιον δεσ πρχεπτεσ ρελιγιευξ τραδιτιοννελσ : ϕουρσ γρασ, ϕουρσ µαιγρεσ 

ηορσ χαρµε, τεµπσ δε χαρµε.  

Λα διστινχτιον δεσ πρπαρατιονσ δε βασε ετ δεσ πρπαρατιονσ λαβορεσ, λα 

νυµροτατιον δεσ ρεχεττεσ, λ�αππαριτιον δε ταβλεσ σοντ αυταντ δ�λµεντσ νουϖεαυξ 

θυι τενδεντ ◊ υνε οργανισατιον ρατιοννελλε δυ λιϖρε δε χυισινε. 

 
Bouride 
Χ�εστ υν ποταγε τρσ−εξχελλεντ πουρ υν µαριν θυε λεσ οφφιχιερσ 
δε θυαρτ ϖουσ δεµανδεντ ορδιναιρεµεντ πουρ λε µατιν.  
ςουσ µεττεζ δανσ υνε µαρµιτε ενϖιρον δευξ πιντεσ δ�εαυ αϖεχ 
δευξ ογνονσ ηαχηεζ βιεν µενυσ, ου θυελθυεσ χηαλοτεσ, ετ υν 
βον µορχεαυ δε βευρρε. Θυανδ χελ◊ βοιλλιρα, χασσεζ−ψ τροισ 
ου θυατρε βισχυιτσ ετ λ�ασσαισοννεζ δε σελ, δε ποιϖρε ετ δ�αιλ. 
Ενσυιτε, φαιτεσ−λε µιτοννερ, ϕυσθυ∋◊ χε θυ�ιλ δεϖιεννε εν 
µορτιερ ; ετ λε σερϖεζ συρ λε χηαµπ αυ µειλλευρ γοτ θυ�ιλ ϖουσ 
σερα ποσσιβλε. Χ�εστ υν ργαλ πουρ λε δϕευνερ δ�υν Μαριν. 

(Λε Χυισινιερ φρανοισ) 
 
 

Οευφσ ποχησ αυξ οιγνονσ 
ςουσ φερεζ ρουσσιρ δυ βευρρε δανσ υνε ποεσλε, πυισ φαιτεσ ψ 
χυιρε δε λ�οιγνον ηαχη ; ασσαισοννεζ λεσ δε σελ βιεν µενυ, ετ 
δε ποιϖρε ; ετ θυανδ λ�οιγνον σερα χυιτ, αδϕουστεζ−ψ υν φιλ δε 
ϖιναιγρε, ετ ινχοντινεντ απρσ ον ϖερσερα χεττα σαυσσε συρ λεσ 
οευφσ ποχηεζ : θυελθυεσ−υνσ ψ αδϕουτεντ υν παυ δε µυσχαδε. 
Ρεµαρθυεζ θυε σι λεσ οευφσ σοντ αρρενγεζ δανσ λε πλατ εν φαον 
δ�υν ποισσον, ον λεσ αππελλε υν Σαυµον δ�οευφσ. 

               (Λε Παστισσιερ φρανοισ) 
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∆�αιλλευρσ, χεττε πριοδε φοισοννε δ�αχτιϖιτσ χυλιναιρεσ : λ�αννε 1654 ϖοιτ 

λα πυβλιχατιον δ�υν αυτρε ουϖραγε τουτ αυσσι οριγιναλ Λεσ ∆λιχεσ δε Χαµπαγνε δε 

Νιχολασ δε Βοννεφονσ, ϖαλετ δε χηαµβρε δυ Ροι. Λ�ουϖραγε χοµµενχε αϖεχ δεσ 

ρεχεττεσ δε παινσ, δε πτισσεριεσ λγρεσ, δε ϖινσ ετ δ�αυτρεσ βοισσονσ, χοντινυε παρ 

λα πρπαρατιον δεσ ϖγταυξ, δεσ οευφσ ετ δεσ προδυιτσ λαιτιερσ ετ σε τερµινε αϖεχ λα 

χυισινε δεσ ϖιανδεσ, ϖολαιλλεσ ετ ποισσονσ.  Παρµι λεσ λιϖρεσ δυ ΞςΙΙε σιχλε, ιλ οφφρε 

λ�οριγιναλιτ δ�τρε λ�οευϖρε δ�υν ηορτιχυλτευρ ετ σπχιαλιστε δεσ ϕαρδινσ ποταγερσ ετ 

νον δ�υν χυισινιερ.  

 
 

 

 

 

 

Ιλ νε χηερχηε πασ ◊ προποσερ υνε χυισινε φορτεµεντ µαρθυε δ�υνε 

εµπρειντε περσονελλε : σον λιϖρε εστ πλυττ υνε χοµπιλατιον δεσ ποσσιβλεσ µανιρεσ 

δ�αχχοµοδερ λεσ προδυιτσ αλιµενταιρεσ δ�υσαγε χουραντ, πουρ σερϖιρ δε φαον 

γνραλε αυξ δαµεσ µεσναγερεσ ετ νον πουρ ρπονδρε αυ γοτ παρτιχυλιερ δεσ 

φριανδσ δε λα Χουρ. 
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∆σ λα δευξιµε διτιον δυ Χυισινε φρανοισ εν 1652, νον σευλεµεντ λεσ 

ρεχεττεσ σοντ ρεπρισεσ, µαισ ον ψ ϕοιντ υνε Ινστρυχτιον µτηοδιθυε πουρ φαιρε 

διϖερσεσ σορτεσ δε χονφιτυρεσ. Χ�εστ λα πρεµιρε φοισ θυ�υν τραιτ δε χονφιτυρεσ εστ 

ρατταχη ◊ υν λιϖρε δε χυισινε, χε θυι σεµβλε αννονχερ υν ραππροχηεµεντ δε χε 

δοµαινε ◊ λα χυισινε ετ σον λοιγνεµεντ δε λα µδεχινε � ιµπρεσσιον ρενφορχε 

παρ λ�αβσενχε δε ποµµαδεσ, σαϖονσ ετ αυτρεσ ρεχεττεσ δ�ηψγινεσ. 

Εν 1653 παρατ Λε Πτισσιερ φρανοισ, λε πρεµιερ λιϖρε χονσαχρ ◊ λα 

προφεσσιον δυ πτισσιερ � ου σπχιαλιστε δεσ πτεσ, θυ�ελλεσ σοιεντ δεστινεσ αυξ 

πρπαρατιονσ σαλεσ ου συχρεσ. 

 

 
 

 

 

Χεσ αυτευρσ τουσ χοντριβυεντ ◊ υν ρενουϖεαυ θυε τραδυιτ λα µυλτιπλιχατιον 

δεσ τραιτσ χυλιναιρεσ ετ θυι χονσιστε ◊ χιϖιλισερ λα χυισινε : χελλε−χι εντρε δανσ 

λ�ορδρε δ�υνε διστινχτιον ο λα χηερτ ετ λα ραρετ δεσ αλιµεντσ σερϖισ νε χοµπτεντ 

πασ ταντ θυε λε δισχερνεµεντ ετ λα δισχρτιον αππορτσ ◊ λευρ πρπαρατιον.  
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Χε θυ�ον αππελλερα λα χυισινε φραναισε νε δσιγνε πασ αυτρε χηοσε θυε 

χεττε χιϖιλισατιον δυ γοτ χυλιναιρε δϖελοππε δανσ λα Φρανχε δε Λουισ ΞΙς. 

 

Λ�ποθυε αππορτε γαλεµεντ λα ναισσανχε δεσ ενχψχλοπδιεσ χυλιναιρεσ : 

τουτ δ�αβορδ εν 1656, λε χυισινιερ Πιερρε δε Λυνε δοννε Λε Νουϖεαυ Χυισινιερ ου 

ιλ εστ τραιττ δε λα ϖριταβλε µτηοδε πουρ αππρεστερ τουτεσ σορτεσ δε ϖιανδεσ, 

γιββιερ, ϖολατιλλεσ, ποισσονσ ταντ δε µερ θυε δ�εαυ δουχε. Ενσεµβλε δε λα µανιερε 

δε φαιρε τουτεσ σορτεσ δε πατισσεριεσ, ταντ φροιδεσ θυε χηαυδεσ, εν περφεχτιον, ετ 

θυελθυεσ αννεσ πλυσ ταρδ, εν 1662 Λε Νουϖεαυ ετ Παρφαιτ Ματρε δ�Ητελ Ροψαλ.  

Λ�οευϖρε εστ χονστιτυε δε πλανσ δε ταβλε δε διφφρεντεσ φορµεσ ετ πουρ 

διφφρεντσ νοµβρεσ δε χονϖιϖεσ. Χ�εστ λα πρεµιρε φοισ θυε λε σερϖιχε δεσ µετσ εστ 

αβορδ δ�υνε µανιρε γραπηιθυε. 

 

Ποταγε ◊ λα ρεινε 

Ηαχηερ χηαιρ δ�ανγυιλλε, λα φαιτεσ χυιρε αϖεχ υν πευ δε βευρρε 
ετ δεµι−ϖερρε δε ϖιν βλανχ ; θυανδ ελλε σερα χυιτε, πιλεζ−λα εν 
µορτιερ αϖεχ εν θυαρτερον δ�αµανδεσ ετ λα πασσεζ παρ 
λ�ταµινε αϖεχ βουιλλον δε ποισσον αυ νατυρελ ; λα φαιτεσ χυιρε 
δανσ υν πετιτ πορ ασσαισονν δε σελ, υν παθυετ αϖεχ χλουσ, υν 
χηαµπιγνον, ετ λα ρεµυεζ αϖεχ υν ρουλεαυ, µεττεζ υν µορχεαυ 
δε χιτρον ϖερτ, ετ φαιτεσ µιτοννερ λεσ χροτεσ αϖεχ βουιλλον δε 
ποισσον, ετ µεττεζ ϖοτρε χουλισ γαρνι δε λαιτανχεσ, 
χηαµπιγνονσ, γρεναδε, ϕυσ δε χιτρον ετ ϕυσ δε χηαµπιγνονσ : 

     (Πιερρε δε Λυνε : Λε Χυισινιερ) 
 

 
Ποταγε δε χιτρουιλλεσ αυ λαιτ 
Χουπεζ λεσ χιτρουιλλεσ παρ δσ βιεν µενυσ, λεσ πασσεζ ◊ λα 
πολε αϖεχ βευρρε βλανχ, περσιλ, χερφευιλ µενυ, υν παθυετ, σελ 
ετ λεσ µεττεζ δανσ υν ποτ δε τερρε αϖεχ λαιτ βουιλλαντ ; λεσ 
δρεσσεζ συρ χροτεσ µιτοννεσ ; γαρνισσεζ δε παιν φριτ, ετ µεττεζ 
ποιϖρε βλανχ εν σερϖαντ. 
    (Πιερρε δε Λυνε : Λε Χυισινιερ) 

 
 

 

Λ�αννε 1662 ϖοιτ αυσσι λα παρυτιον δε λ�Εσχολε Παρφαιτε δεσ οφφιχιερσ δε 

βουχηε, ουϖραγε ενχψχλοπδιθυε θυι σ�αδρεσσε ◊ τουσ λεσ χορπσ δε µτιερ ασσοχισ 

◊ λα ταβλε δ�υνε γρανδε µαισονσ (µατρε δ�ητελ, χυψερ τρανχηαντ, σοµµελιερ, 

χυισινιερ, πτισσιερ).  
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Λε δερνιερ γρανδ τιτρε χυλιναιρε δυ σιχλε εστ λε Χυισινιερ ροαλ ετ βουργεοισ, 

θυι αππρενδ ◊ ορδοννερ τουτεσ σορτεσ δε ρεπασ , ετ λα µειλλευρ µανιρε δεσ ραγοτσ 

λεσ πλυσ ◊ λα µοδε ετ λεσ πλυσ εξθυισ. Ουϖραγε τρσ υτιλε δανσ λεσ φαµιλλεσ ετ 

σινγυλιρεµεντ νχεσσαιρε ◊ τουσ µατρεσ δ�ητελ ετ εχυερσ δε Χυισινε δε 

Μασσιαλοτ, πυβλι εν 1691 ετ οργανισ σελον υν νουϖεαυ προχδ : εν φορµε δε 

διχτιονναιρε. Ιλ τραδυιτ υνε χονχεπτιον αριστοχρατιθυε θυι σε µανιφεστε δανσ 

λ�ονοµαστιθυε δεσ ρεχεττεσ : λ�αυτευρ µυλτιπλιε λεσ δσιγνατιονσ δεσ πρπαρατιονσ αυ 

µοψεν δε νοµσ δε γρανδσ περσονναγεσ. Λ�ουϖραγε εστ διϖισ εν δευξ παρτιεσ : λα 

πρεµιρε χονσιστε εν µοδλεσ δε µενυσ διστριβυσ σελον λεσ σαισονσ δε λ�αννε ετ 

προχδαντ δε ρεπασ ρελλεµεντ δοννσ ◊ λα χουρ, δανσ δεσ χιρχονστανχεσ θυε 

λ�αυτευρ α σοιν δε πρχισερ. Λα σεχονδ παρτιε εστ χελλε δεσ ρεχεττεσ, δισποσεσ 

αλπηαβτιθυεµεντ. Υν νουϖεαυ πασ εστ αινσι φρανχηι δανσ λ�ηιστοιρε δε λα 

χονχεπτιον δυ λιϖρε δε χυισινε θυι, ◊ λα ϖειλλε δυ Σιχλε δεσ Λυµιρεσ, αχχυσε δϕ◊ 

υν νετ χαραχτρε µτηοδιθυε.  
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Crême de Chocolat 
Πρενεζ υνε πιντε δε λαιτ & υν θυαρτερον δε συχρε, θυε ϖουσ 
φερεζ βοιλλιρ ενσεµβλε υν θυαρτ−δ�ηευρε ; & απρσ, ϖουσ 
δλαιερεζ υν ϕαυνε δ�οευφ, θυε ϖουσ µεττρεζ δανσ λα Χρµε, 
& ϖουσ λα φερεζ βοιλλιρ τροισ ου θυατρε βοιλλονσ. Οτεζ λα 
ενσυιτε δε δεσσυσ λε φευ, & µετεζ−ψ δυ Χηοχολατ, ϕυσθυ∋◊ χε 
θυε λα Χρµε εν αιτ πρισ λα χουλευρ. Απρσ, ϖουσ λα 
ρεµεττρεζ τροισ ου θυατρε τουρσ συρ λε φευ ; & λ�αιαντ πασσ 
δανσ υνε ταµινε, ϖουσ λα δρεσσερεζ ο ιλ ϖουσ πλαιρα. 

(Μασσιαλοτ : Λε Χυισινιερ ροαλ & βουργεοισ) 
 
 
 

 
Βροχηετ αυξ ηυτρεσ 

Χουπεζ ϖοτρε Βροχηετ παρ τρονονσ, ετ µεττεζ−λεσ δανσ υνε 
χασσερολε, αϖεχ δυ ϖιν βλανχ, περσιλ, χιβουλε, χηαµπιγνονσ, 
τρυφφεσ ηαχηεσ, αϖεχ σελ, ποιϖρε, ετ βον βευρρε. ςουσ αυρεζ 
δεσ Ηυτρεσ, θυε ϖουσ φερεζ υν πευ βλανχηιρ ◊ λ�εαυ, αϖεχ 
θυελθυε φιλετ δε ϖερϕυσ. Εταντ βλανχηισ, ϕετεζ−λεσ δανσ λε 
ρεστε αϖεχ λευρ εαυ, θυανδ ϖουσ σερεζ πρτ ◊ σερϖιρ : δρεσσεζ 
ετ γαρνισσεζ δε χε θυε ϖουσ αυρεζ.  

(Μασσιαλοτ : Λε Χυισινιερ ροαλ & βουργεοισ) 
 

 
Λεσ µυτατιονσ δυ ΞςΙΙΙε σιχλε ν�παργνεντ πασ λα χυισινε. Λα χυισινε 

βουργεοισε ϖα δε λ�αϖαντ, σ�αφφιρµε χοντρε λεσ µοδεσ νοβιλιαιρεσ. Λεσ ρδιτιονσ 

ρπτεσ δεσ λιϖρεσ δε χυισινε τµοιγνεντ δε λ�αχχυειλ ετ δε λ�ιντρτ δυ γρανδ 

πυβλιχ. Λε Σιχλε δεσ Λυµιρεσ δοννε υνε νουϖελλε χυισινε : υνε χυισινε 

σχιεντιφιθυε ετ ρατιοννελλε, αυ ρανγ δεσ αρτσ, µισε εν οευϖρε παρ δεσ αρτιστεσ. 

Αππαρατ λα διστινχτιον εντρε ↔ λα χυισινε δεσ χυισινιερσ ≈ διφφιχιλε ◊ εξχυτερ, 

χοµπλεξε ετ ↔ λα χυισινε δεσ χυισινιρεσ ≈ φαµιλιαλε ετ βουργεοισε. 
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Εν 1746, αππαρατ Λα Χυισινιρε βουργεοισε δε Μενον αϖεχ δεσ ρεχεττεσ 

πλυσ σιµπλεσ, πλυσ σαινεσ ; χεττε χυισινε α λα παρτιχυλαριτ δ�τρε υνε χυισινε δε 

φεµµε. Λ�αππελ λανχ παρ Λα Χυισινιρε βουργεοισε πουρ υνε χυισινε πλυσ σαινε 

τρουϖε σον χηο εν 1790 αϖεχ λα πυβλιχατιον δε λα Χυισινε δε σαντ, παρ 

ϑουρδαιντ Λε Χοιντε, δοχτευρ εν µδεχινε, εν πλυσ πλυσιευρσ πετιτσ ρεχυειλσ 

παρασσεντ ◊ λα φιν δυ σιχλε, χονσαχρσ αυξ ρεχεττεσ δε ποµµεσ δε τερρεσ, 

γρανδε αβσεντε δεσ λιϖρεσ δε χυισινε φραναισ αϖαντ χεττε δατε. 

 
Blanc-manger 
Ιλ φαυτ πρενδρε υν ϕαρρετ δε ϖεαυ αϖεχ υν πευ δε ροελλε, ου 
βιεν υν χοθ αϖεχ υν πετιτ µορχεαυ δε ροελλε δε ϖεαυ, λεσ 
βιεν χυµερ & λεσ φαιρε χυιρε. Θυανδ λα ϖιανδε εστ χυιτε, 
ϖουσ λα ρετιρεζ, πασσεζ λε βουιλλον αυ ταµισ δε σοιε, 
δγραισσεζ−λε & λε µεττεζ δανσ υνε χασσερολε συρ λε φευ αϖεχ 
υν µορχεαυ δε τρανχηε δε χιτρον πελ, δε λα χανελλε, 
χοριανδρε, ου φλευρσ δ�ορανγε, δυ συχρε, ϖουσ φαιτεσ φαιρε 
θυελθυεσ βουιλλονσ & λε ρετιρεζ ενσυιτε ; ϖουσ πρενεζ δεσ 
αµανδεσ θυε ϖουσ χηαυδεζ & λεσ φαιτεσ πιλερ, δλαψεζ−λεσ 
ενσυιτε αϖεχ λε βουιλλον, & λε πασσεζ ◊ πλυσιευρσ φοισ δανσ 
υνε σερϖιεττε ; ϖουσ λε δρεσσεζ ενσυιτε δανσ λε πλατ θυε ϖουσ 
δεϖεζ σερϖιρ,& λε µεττεζ πρενδρε συρ δε λα γλαχε ; ϖουσ 
πασσεζ υνε φευιλλε δε παπιερ βλανχ συρ λε βλανχ−µανγερ αφιν 
δε λε βιεν δγραισσερ, & σερϖεζ θυανδ ιλ εστ πρισ. 

(Μενον : Νουϖεαυ τραιτ δε λα χυισινε) 
 
 
  Λεσ µυτατιονσ δε λα σοχιτ αττειγνεντ δονχ λα χυισινε αυσσι, χοµµε λε 

µοντρε λε πρφαχε δε λα Συιτε δεσ ∆ονσ δε Χοµυσ δε Φρανοισ Μαριν, εν 1742 : 

↔ ϑε ρεχοµµανδε ιχι λε σιµπλε, παρχε θυε σανσ ϖουλοιρ οφφενσερ περσοννε, ϕε 

ρεµαρθυε αυϕουρδ∋ηυι νοµβρε δε Βουργεοισ θυι, πουρ ϖουλοιρ ιµιτερ λεσ Γρανδσ, 

σορτεντ δεσ βορνεσ δε λευρ τατ, εν χουρονναντ λευρ ταβλε παρ δεσ µετσ θυι λευρ 

χοτεντ βεαυχουπ σανσ λευρ φαιρε ηοννευρ, φαυτε δ�τρε αππρτσ δ�υνε µαιν 

ηαβιλε. Χ�εστ δονχ πουρ χεσ παρτιχυλιερσ δοντ λα φιγυρε ν�εστ ποιντ τουϕουρσ 

χονφορµε ◊ λευρ χονδιτιον, νι ◊ λευρ φορτυνε θυε λα χυισινε δεϖροιτ πρινχιπαλεµεντ 

ρεϖενιρ ◊ λα σιµπλιχιτ δε νοσ πρεσ ... ≈ϖιι 
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  Ενφιν, ιλ φαυτ µεντιοννερ Λα χυισινιρε ρπυβλιχαινε, αττιβυε ◊ Μµε 

Μρινγοτ (1794−95), θυι µαρθυε λα φιν δ�υνε τραδιτιον φραναισε πλυρισχυλαιρε ο 

σευλσ λεσ ηοµµεσ ρδιγεαιεντ λεσ τραιτσ δε χυισινε. Παρ λα συιτε, λεσ φεµµεσ σεροντ 

δε πλυσ εν πλυσ νοµβρευσεσ ◊ πρενδρε λα πλυµε πουρ σ�αδρεσσερ αυξ µατρεσσεσ δε 

µαισον ετ ◊ λευρσ φιλλεσ.  

  Εν χε θυι χονχερνε λεσ χηανγεµεντσ δανσ λε γοτ, ον πευτ µεντιοννερ 

βεαυχουπ δ�ιννοϖατιον, δυ µοινσ πουρ χε θυι χονχερνε λεσ λιτεσ σοχιαλεσ : νον 

σευλεµεντ δανσ λε χηοιξ δεσ αλιµεντσ, αϖεχ λε δϖελοππεµεντ δυ γοτ πουρ λεσ 

λγυµεσ, λεσ φρυιτσ, λεσ λαιταγεσ ετ λεσ ϖιανδεσ δε βουχηεριε, µαισ ενχορε εν 

µατιρε δε λ�ασσαισοννεµεντ. Λεσ ασσαισοννεµεντσ αχιδεσ ετ πιχσ χδεντ λα 

πλαχε ◊ δεσ ασσαισοννεµεντσ γρασ ου συχρσ.  

Σουσ χουλευρ δε γοτ νουϖεαυ, τουτεσ λεσ ρφρενχεσ ◊ λ�ανχιεννε διττιθυε 

σ�εφφαχεντ. Χε ρελχηεµεντ δεσ λιενσ λιβρε λα γουρµανδισε, λεσ ραφφινεµεντσ δε λα 

χυισινε νε ϖισεντ πλυσ ◊ µαιντενιρ λεσ µανγευρσ εν βοννε σαντ, µαισ ◊ σατισφαιρε λε 

γοτ δεσ γουρµανδσ. 

  Λε Γρανδ Σιχλε εστ, δονχ, µαρθυ παρ υν βουλεϖερσεµεντ δεσ 

ηαβιτυδεσ αλιµενταιρεσ : χ�εστ αλορσ θυε σε µεττεντ εν πλαχε λεσ βασεσ δε λα γρανδε 

χυισινε ετ δ�υν νουϖεαυ στψλε χυλιναιρε, χαραχτρισ παρ υνε πυρατιον ετ υνε 

ϖαλορισατιον δυ γοτ αλιµενταιρε θυι ιµπργνεροντ λεσ σιχλεσ ποστριευρσ. Μαισ χε 

νουϖελ αρτ νε σε λιµιτε πασ αυ χοντενυ δυ λ�ασσιεττε :  ιλ ενγλοβε λα µανιρε δε 

δρεσσερ λα ταβλε, λα δισποσιτιον δεσ µετσ, λ�ορδοννανχεµεντ δεσ σερϖιχεσ, τουτ νε 

δεϖαντ τρε θυ�λγανχε, ραφφινεµεντ ετ δλιχατεσσε. ∆λιχατεσσε, ορδοννανχε ετ 

προπρετ σοντ δσορµαισ λεσ ροισ πρχεπτεσ δεσ χυισινιερσ ετ δεσ µατρεσ δ�ητελ. 

Λε πλαισιρ δυ µανγερ δοιτ σε χονϕυγυερ αυ πλαισιρ δε λα ϖυε ετ ◊ χελυι δε λ�οδορατ. 

Λα ταβλε, τουτ χοµµε λε χαδρε ο λε ρεπασ σε δρουλε, δεϖιεννεντ λ�οβϕετ δ�υνε 

µισε εν σχνε. Χε ν�εστ δονχ πλυσ υνιθυεµεντ παρ λ�αβονδανχε δε λα νουρριτυρε, 

παρ λα ραρετ δεσ προδυιτσ ου λευρ ϖαλευρ µαρχηανδε, θυε λεσ µατρεσ δε µαισον 

µοντρεντ λευρ οπυλενχε, µαισ αυσσι παρ λα θυαλιτ ετ λα χοµπλεξιτ δεσ µοψενσ θυε 

µεττεντ εν οευϖρε λε χυισινιερ ετ λε µατρε δ�ητελ. Λα ταβλε δεϖιεντ υν λµεντ δε 

διστινχτιον σοχιαλε. Αινσι σε δϖελοππε υνε σενσιβιλιτ γαστρονοµιθυε θυι ρεστε 

ενχορε λιµιτε ◊ υν χερχλε τροιτ, ετ θυι σ�λαργιρα αυ λαργε πυβλιχ αυ δβυτ δυ 

ΞΙΞε σιχλε αϖεχ ↔ λ�αϖνεµεντ ≈ δε Γριµοδ δε λα Ρεψνιρε. 
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Λεσ τερµεσ ρεχυιλλισ 

δανσ λεσ οευϖρεσ δπουιλλεσ 

 

 

Α         Β  
αχχοµοδερ    αππαρειλλερ   βαρδερ   
αχχουστρερ    απποινχτιρ   βαττρε 
αδιουστερ    αππροπριερ   βλανχηιρ 
αδουχιρ    αροµατισερ   βουιλλιρ 
αφφινερ    αρρουσερ   βρουιλλερ 
αλλονγερ    αππρεστερ   βροψερ 
αµορτιρ    ασπεργερ    βρυσλερ 
απλαττιρ    ασσαισοννερ 
 
Χ     ∆ 
χανδιρ    δχουπερ   δεσσχηερ 
φαιρε χηαυφφερ   δχυιρε    δεστρεµπερ 
χλαριφιερ    δφαιρε    δεσροµπρε 
χονχασσερ    δγουττερ   δορερ 
χονφιρε    δγρασσερ   δρεσσερ 
χουλερ    δλαψερ  
χουππερ    δλιερ 
χυιρε    δπλυµερ 
χυισινερ    δσσαλερ 
 
Ε 
χρασερ    ενροβερ 
εγοττερ    εντουρτιλλερ 
εµβροχηερ    εντρεµεσλερ 
µονδερ    εσχαιλλερ 
εµπλιρ    εσχηαυφφερ 
εµποτερ    εσχυµερ 
ενχορπορερ   εσπιχερ 
ενφαρινερ    εσπλυχηερ 
ενφυµερ    εστενδρε 
ενγρασσερ    φαιρε εστευϖερ 
   
Φ         Γ 
φαισανδερ     φαιρε φονδρε    γαρνιρ 
φαρχιρ    φουεττερ    γλαχερ 
φαρινερ    φουρβουιλλιρ   γεττερ 
φευιλλετερ    φραισερ    λαισσερ γουττερ 
φιλτρερ    φριχασσερ   γριλλερ 
φλαµβερ    φριρε     
φονχερ    φροττερ     
     φυµερ     
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Η     Ι    Λ 
ηαχηερ    ινφυσερ    λαρδερ 
ηαβιλλερ        λιερ   
ηιστοριερ        λιθυφιερ 
         λυτερ 
          
Μ 
µαχρερ    µιτοννερ 
µανιερ    µορτιφιερ 
µεσλανγερ    µουιλλερ 
µεσλερ    µουδρε     
 
Π 
παρερ    ποχηερ 
παρσεµερ    πουδρερ 
πελλερ    πουρβουλιρ 
πεστριρ    πρεσσερ 
πιχθυερ    πυλϖρισερ 
πιλερ     
πλυµερ 
 
 
Ρ     Σ    Τ 
ραµολλιρ    σαιγνερ    ταιλλερ 
ρασπερ    σαλερ    ταµισερ 
ρασσεοιρ    σαυπουδρερ   τρανχηερ 
λαισσερ ρεφροιδιρ   φαιρε σειχηερ   τρεµπερ 
ρεµυερ    σεµερ    τρονοννερ 
λαισσερ ρεποσερ   σταµπερ 
φ. ρεϖενιρ    συχρερ 
ρισσολερ    µεττρε συερ   
ρολερ 
ρεµπρε 
ροστιρ 
ρουσσιρ 
 
ς 
ϖερσερ 
ϖιδερ 
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ΞΙΞΕ
 ΣΙΕΧΛΕ 

 
 
 
 

 
 

 

Ε
 

ν βουλεϖερσαντ λα σοχιτ φραναισε, λα τουρµεντε ρϖολυτιονναιρε α 

µοδιφι χονσιδραβλεµεντ χερταινεσ δοννεσ δε λα πρατιθυε 

γαστρονοµιθυε εν Φρανχε. Αινσι, λεσ χηεφσ, ϕαδισ αυ σερϖιχε δεσ µαισονσ 

αριστοχρατιθυεσ σε τρουϖεντ−ιλσ, θυασιµεντ δυ ϕουρ αυ λενδεµαιν, αυ χηµαγε. 

Χερταινσ εντρεντ αυ σερϖιχε δε λα γρανδε βουργεοισιε, δ�αυτρεσ ουϖρεντ δεσ 

ρεσταυραντσ. Χοµµε λεσ νουϖελλεσ χλασσεσ διριγεαντεσ ισσυεσ δε λα βουργεοισιε νε 

χονναισσεντ πασ λεσ ργλεσ δε λα γαστρονοµιε, ιλ νατ, ◊ λευρ ιντεντιον, υν ϖριταβλε 

δισχουρσ ετ υνε λιττρατυρε σπχιαλισε ◊ τελ ποιντ θυε λ�ποθυε αππορτε γαλεµεντ λα 

ναισσανχε δ�υν νουϖεαυ µοτ λα γαστρονοµιε, εµπλοψ πουρ λα πρεµιρε φοισ εν 

1801 παρ ϑοσεπη Βερχηουξ. Ιλ σιγνιφιαιτ δσ χεττε δατε ↔ λ�αρτ δε φαιρε βοννε 

χηρε ≈.  Λ�αππαριτιον δ�υν τελ µοτ ◊ λ�αυβε δυ ΞΙΞε σιχλε ν�ταιτ πασ φορτυιτε : 

υνε παρτ χροισσαντε δεσ Φραναισ πρεναιεντ αλορσ χονσχιενχε δε λ�οριγιναλιτ δε λευρ 

πατριµοινε εν χε δοµαινε.  
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Λεσ λιϖρεσ δε ρεχεττεσ αυσσι τµοιγνεντ δε µοδιφιχατιονσ ιµπορταντεσ δεσ 

πρατιθυεσ χυλιναιρεσ. Αυπαραϖαντ, λεσ λιϖρεσ τραιταντ δε χυισινε ταιεντ ραλισσ σοιτ 

παρ δεσ πρατιχιενσ, δεσ προφεσσιοννελσ θυι δονναιεντ ρεχεττεσ ετ χονσειλσ 

τεχηνιθυεσ, σοιτ παρ δεσ µδεχινσ θυι τραιταιεντ δε διττιθυε, σοιτ παρ δεσ χριϖαινσ 

θυι χλβραιεντ λεσ πλαισιρσ δε λα βοννε χηρε. Λε γαστρονοµε ναισσαντ ϖα ρυνιρ χεσ 

διµενσιονσ. ∆ευξ φιγυρεσ εµβλµατιθυεσ, Γριµοδ δε λα Ρεψνιρε ετ Βριλλατ−

Σαϖαριν, ινχαρναιεντ λε γαστρονοµε.  

 

 
 

 Γριµοδ πυβλιε ◊ παρτιρ δε 1803 λα χηρονιθυε χυλιναιρε λ�Αλµαναχη δεσ 

γουρµανδσ (1803−12) ετ χρε δεσ ϕυρψσ δε δγυστατιον, χηαργσ δε νοτερ λεσ 

δερνιρεσ χρατιονσ δεσ προφεσσιοννελσ δε βουχηε. Παρ λ�Αλµαναχη υν νουϖεαυ 

γενρε λιττραιρε εστ ν : λα χριτιθυε γαστρονοµιθυε θυι ασσοχιε λα χονναισσανχε 

τεχηνιθυε ◊ λ�εξπρεσσιον λιττραιρε. 

 

Λα πρφαχε δε λ�Αλµαναχη πρχισε λε βυτ :  

↔ Λε βουλεϖερσεµεντ οπρ δανσ λεσ φορτυνεσ, παρ υνε συιτε νχεσσαιρε δε λα 

Ρϖολυτιον, λεσ αψαντ µισεσ δανσ δε νουϖελλεσ µαινσ, ετ λ�εσπριτ δε πρεσθυε τουσ 

χεσ ριχηεσ δ�υν ϕουρ σε τουρναντ ϖερσ λεσ ϕουισσανχεσ πυρεµεντ ανιµαλεσ, ον α χρυ 

λευρ ρενδρε σερϖιχε εν λευρ οφφραντ υν γυιδε σρ δανσ λα παρτιε λα πλυσ σολιδε δε 

λευρσ αφφεχτιονσ λεσ πλυσ χηρεσ. Λε χοευρ δε λα πλυπαρτ δεσ Παρισιενσ οπυλεντσ 

σ�εστ τουτ ◊ χουπ µταµορπηοσ εν γσιερ ; λευρσ σεντιµεντσ νε σοντ πλυσ θυε δεσ 

σενσατιονσ, ετ λευρσ δσιρσ θυε δεσ αππτιτσ ; χ�εστ δονχ λεσ σερϖιρ χονϖεναβλεµεντ 

θυε δε λευρ δοννερ, εν θυελθυεσ παγεσ, λεσ µοψενσ δε τιρερ, σουσ λε ραππορτ δε λα 

βοννε χηρε, λε µειλλευρ παρτι ποσσιβλε δε λευρσ πενχηαντσ ετ δε λευρσ χυσ. ≈ ϖιιι 
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Εν 1808, ιλ πυβλιε λε Μανυελ δεσ αµπηψτριονσ χοντεναντ υν Τραιτ δε λα 

∆ισσεχτιον δεσ ϖιανδεσ ◊ ταβλε, λα Νοµενχλατυρε δεσ Μενυσ λεσ πλυσ νουϖεαυξ πουρ 

χηαθυε σαισον, ετ δεσ Ελµεντσ δε Πολιτεσσε γουρµανδε. Ουϖραγε ινδισπενσαβλε ◊ 

τουσ χευξ θυι σοντ ϕαλουξ δε φαιρε βοννε χηρε, ετ δε λα φαιρε φαιρε αυξ αυτρεσ. Παρ 

χε λιϖρε, ιλ δεϖιεντ λε φονδατευρ δε λα λιττρατυρε γαστρονοµιθυε εν Φρανχε. 

 

Λα σεχονδε µανιρε δε δισσθυερ υνε ∆ινδε, χονσιστε ◊ λεϖερ 
δ�αβορδ λεσ αιλεσ, ενσυιτε ον βρισε λε χορπσ αυ−δεσσυσ δυ 
χρουπιον, θυι ρεστε αδηρεντ αυξ χυισσεσ, ετ φορµε αϖεχ ελλε 
υνε εσπχε δε χαπυχηον. Χοµµε λ�ον µετ ορδιναιρεµεντ χε 
τραιτ δε δερριρε ◊ παρτ, ετ θυ�ον νε τουχηε θυ�◊ χελυι δε 
δεϖαντ, ον σεντ θυε σι χεττε µτηοδε ν�εστ πασ λα µειλλευρε, 
ελλε εστ αυ µοινσ λα πλυσ χονοµιθυε.  

       (Μανυελ) 
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 Θυαντ ◊ Βριλλατ−Σαϖαριν, χονσειλλερ ◊ λα Χουρ δεσ Χοµπτεσ, ιλ χριτ εν 

 Λα Π

Λα γαστρονοµιε εστ λα χονναισσανχε ραισοννε δε τουτ χε θυι α ραππορτ ◊ 

λ�ηοµµ

 Λεσ µανυελσ δε χυισινε, δεστινσ αυ γρανδ πυβλιχ σε µυλτιπλιεντ αυ ΞΙΞε 

 
 

1825 ηψσιολογιε δυ γοτ δανσ λαθυελλε ιλ α λ�αµβιτιον δε φονδερ υνε νουϖελλε 

σχιενχε, λα γαστρονοµιε ↔ θυι εστ λα σχιενχε δε τουτ χε θυι ραππορτε ◊ λ�ηοµµε, εν 

ταντ θυ�ιλ σε νουρριτ ≈ , εν µλανγεαντ χονσιδρατιονσ µοραλεσ ετ ανεχδοτιθυεσ, τουτ 

εν ρεσπεχταντ λ�εσπριτ σχιεντιφιθυε δε σον τεµπσ. ςοιλ◊ σον ιντροδυχτιον : 

 

ε, εν ταντ θυ�ιλ σε νουρριτ. Σον βυτ εστ δε ϖειλλερ ◊ λα χονσερϖατιον δεσ 

ηοµµεσ, αυ µοψεν δε λα µειλλευρε νουρριτυρε ποσσιβλε. Ελλε ψ παρϖιεντ εν 

διριγεαντ, παρ δεσ πρινχιπεσ χερταινσ, τουσ χευξ θυι ρεχηερχηεντ, φουρνισσεντ ου 

πρπαρεντ λεσ χηοσεσ θυι πευϖεντ σε χονϖερτιρ εν αλιµεντσ. Αινσι, χ�εστ ελλε, ◊ ϖραι 

διρε, θυι φαιτ µουϖοιρ λεσ χυλτιϖατευρσ, λεσ ϖιγνερονσ, λεσ πχηευρσ, λεσ χηασσευρσ ετ 

λα νοµβρευσε φαµιλλε δεσ χυισινιερσ, θυελ θυε σοιτ λε τιτρε ου λα θυαλιφιχατιον σουσ 

λαθυελλε ιλσ δγυισεντ λευρ εµπλοι ◊ λα πρπαρατιον δεσ αλιµεντσ. 

 
 
 

σιχλε ετ σοντ λε τµοιγναγε θυε λα βοννε χυισινε σ�εστ δµοχρατισε. 
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Μαριε−Αντοινε Χαρµε, αυτευρ δε νοµβρευξ ουϖραγεσ, α ραλισ σον 

αµβιτιον δε λαισσερ ◊ λα ποστριτ λ�τατ χοµπλετ δε τουσ λεσ ασπεχτσ δε λα χυισινε ετ 

δε λα γαστρονοµιε δε σον ποθυε : λ�Αρτ δε λα χυισινε αυ ΞΙΞε σιχλε χοµπτε χινθ 

ϖολυµεσ. Χαρµε εστ λε γρανδ ρφορµατευρ δε λα χυισινε ετ δε λα πτισσεριε ; σεσ 

πρχεπτεσ αυροντ υνε ινφλυενχε προφονδε συρ λα χυισινε βουργεοισε δυ σιχλε ετ 

µαρθυεντ λε τριοµπηε δυ ραφφινεµεντ : χοµπλεξιτ δεσ πρπαρατιονσ αϖεχ πλυσιευρσ 

σταδεσ δε τρανσφορµατιον. Χαρµε νε σπαραιτ πασ λ�αρχηιτεχτυρε δε λα πτισσεριε ετ ιλ 

α χριτ χεττε πηρασε φαµευσε : ↔ Λεσ βεαυξ αρτσ σοντ αυ νοµβρε δε χινθ, ◊ σαϖοιρ : λα 

πειντυρε, λα σχυλπτυρε, λα ποσιε, λα µυσιθυε ετ λ�αρχηιτεχτυρε, λαθυελλε α πουρ 

βρανχηε πρινχιπαλε λα πτισσεριε. ≈  

Σεσ οευϖρεσ : Λε µατρε δ�ητελ φραναισ (1824) παραλλλε δε λα χυισινε 

ανχιεννε ετ µοδερνε, χονσιδρε σουσ λε ραππορτ δε λ�ορδοννανχε δεσ µενυσ ◊ 

σερϖιρ σελον λεσ θυατρε σαισονσ ; Λε πτισσιερ ροψαλ παρισιεν, (1828) τραιτ 

λµενταιρε ετ πρατιθυε, ορν δε 41 πλανχηεσ δε λ�αυτευρ ; Λε χυισινιερ παρισιεν 

(1828) ; Λ�Αρτ δε λα χυισινε αυ ΞΙΞε σιχλε (1833) ετ Λε πτισσιερ πιττορεσθυε 

(1822). 

 

ςοιλ◊ λ�οβϕεχτιφ δε σον Αρτ δε λα χυισινε αυ ΞΞε σιχλε : 

ϑε ϖουδραισ θυε, δανσ νοτρε βελλε Φρανχε, τουτ χιτοψεν πτ µανγερ δεσ µετσ 
συχχυλεντσ ; ετ χελα εστ φαχιλε, θυανδ ον εστ σερϖι ◊ σουηαιτ παρ λα Προϖιδενχε, 
χοµµε νουσ λε σοµµεσ ; χαρ τουτ χε θυι χονστιτυε λα βοννε χηρε σε τρουϖε λ◊ 
σουσ νοτρε µαιν. 
 

Χαρµε δοιτ τρε χονσιδρ χοµµε λε φονδατευρ δε λα γρανδε χυισινε. Σεσ 

τραϖαυξ χοµµε τηοριχιεν, σαυχιερ, πτισσιερ, δεσσινατευρ ετ αυτευρ δ�ουϖραγεσ 

χονσαχρσ ◊ λα χυισινε, λυι µριτεντ λα δνοµινατιον ↔ λε χυισινιερ δεσ ροισ ετ λε ροι 

δεσ χυισινιερσ ≈. 

 

Pâte de beignet 
Μεττεζ δανσ υνε πετιτε τερρινε 360γ δε φαρινε ταµισε θυε ϖουσ 
δλαψεζ αϖεχ δε λ�εαυ τιδε, ο ϖουσ αυρεζ φαιτ φονδρε 60γ δε 
βευρρε φιν ; ϖουσ ινχλινεζ λα χασσερολε ετ ϖουσ σουφφλεζ συρ λ�εαυ 
αφιν δε ϖερσερ λε βευρρε λε πρεµιερ. 
ςουσ ϖερσεζ ασσεζ δ�εαυ δε συιτε πουρ δλαψερ λα πτε δε 
χονσιστανχε µολλεττε ετ σανσ γρυµεαυξ ; αυτρεµεντ λορσθυ�ον λα 
ρασσεµβλε τροπ φερµε, λα πτε σε χορδε ετ φαιτ µαυϖαισ εφφετ ◊ λα 
πολε ; ελλε εστ γρισε ετ χοµπαχτε ; ενσυιτε ϖουσ αϕουτεζ ασσεζ 
δ�εαυ τιδε πουρ θυε λα πτε δεϖιεννε χουλαντε ετ δλιε (�) ϖουσ 
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ψ µεττεζ υνε πινχε δε σελ φιν, δευξ βλανχσ δ�οευφσ φουεττσ βιεν 
φερµε ετ λ�εµπλοψεζ τουτ δε συιτε. 

(Χαρµε) 
 

 

Λ�ποθυε εστ µαρθυε παρ λ�αχτιϖιτ δε πλυσιευρσ αυτρεσ γαστρονοµεσ, παρµι 

λεσθυελσ ον τρουϖε παρ εξεµπλε :  

Υρβαιν ∆υβοισ (Λα Χυισινε χλασσιθυε � 1856, Λα Χυισινε δε τουσ λεσ παψσ � 

1868, Λα Χυισινε αρτιστιθυε � 1870, Λ�Εχολε δεσ χυισινιρεσ � 1876, Λα Νουϖελλε 

Χυισινε βουργεοισε πουρ λα ϖιλλε ετ πουρ λα χαµπαγνε � 1878, Λε Γρανδ λιϖρε δεσ 

πτισσιερσ ετ δεσ χονφισευρσ � 1883, Λα Χυισινε δ�αυϕουρδ∋ηυι � 1899, Λα 

Πτισσεριε δ�αυϕουρδ∋ηυι � 1894) 

ϑυλεσ Γουφφ (Λιϖρε δε χυισινε � 1855, Λε λιϖρε δε πτισσεριε � 1873, Λε 

λιϖρε δεσ χονσερϖεσ � 1869, Λε λιϖρε δεσ σουπεσ ετ δεσ ποταγεσ � 1875). 

Αντοινε Βεαυϖιλλιερ θυι δβυτε εν 1782 εν ουϖραντ ◊ Παρισ, ρυε δε 

Ριχηελιευ, υν ρεσταυραντ δε γρανδε χλασσε ↔ Λα γρανδε ταϖερνε δε Λονδρεσ ≈. Χ�εστ 

λε πρεµιερ ϖριταβλε ρεσταυραντ δε Παρισ, αϖεχ σαλλεσ δχορεσ, σαλονσ λγαντσ, 

σερϖιχε παρφαιτ ετ συρτουτ χυισινε εξθυισε ετ χαϖε αδµιραβλε. Ιλ εστ λ�αυτευρ δε Λ�αρτ 

δυ χυισινιερ � 1818, ο ιλ τραιτε δε λ�ορδοννανχε δεσ µετσ ετ δυ σερϖιχε. 

  Εν µµε τεµπσ, λ�αρτ χυλιναιρε α συσχιτ δεσ αδµιρατευρσ παρµι λεσ 

χριϖαινσ αυσσι, θυι ν�ησιταιεντ πασ ◊ πρενδρε πλυµε ετ λαισσαιεντ λευρσ τραχεσ δανσ 

χε τψπε δ�χριτσ αυσσι. Ον τρουϖε παρµι ευξ Βαλζαχ (Λε γαστρονοµε φραναισ ου 

λ�αρτ δε βιεν ϖιϖρε � 1881, Τραιτ δεσ εξχιταντσ µοδερνεσ � 1835, Λα πηψσιολογιε 

γαστρονοµιθυε � 1830)   ετ Αλεξανδρε ∆υµασ. Ιλ εστ λ�αυτευρ δυ Γρανδ 

διχτιονναιρε δε χυισινε, δανσ λεθυελ ιλ α ρασσεµβλ σεσ σουϖενιρσ δε ταβλε, λεσ πλυσ 

φαµευξ µενυσ δε σον τεµπσ ετ υν ενσεµβλε δε ρεχεττεσ. 

  ∆ανσ λ�ιντροδυχτιον, Αλεξανδρε ∆υµασ  σ�αδρεσσε ◊ χεσ λεχτευρσ : 

↔ Λ�ηοµµε ρευτ δε σον εστοµαχ, εν ναισσαντ, λ�ορδρε δε µανγερ αυ µοινσ 

τροισ φοισ παρ ϕουρ, πουρ πρπαρερ λεσ φορχερ θυε λυι ενλϖεντ λε τραϖαιλ ετ, πλυσ 

σουϖεντ ενχορε, λα παρεσσε. ( ...) Σευλεµεντ, σαυϖαγε, ιλ µανγε παρ βεσοιν. Χιϖιλισ, 

ιλ µανγε παρ γουρµανδισε. Χ�εστ πουρ λ�ηοµµε χιϖιλισ θυε νουσ χριϖονσ χε 

λιϖρεσ, σαυϖαγε, ιλ ν�α πασ βεσοιν δ�τρε εξχιτ ◊ λ�αππτιτ. ≈ιξ 
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Αγνεαυ ◊ λα ηονγροισε 
Χουπεζ υνε δουζαινε δε γροσ οιγνονσ δ�Εσπαγνε εν 
ρουελλεσ, ϕοιγνεζ−ψ υν µορχεαυ δε βευρρε εν ραππορτ αϖεχ λα 
µασσε δεσ οιγνονσ, φαιτεσ υν ρουξ αϖεχ υν πευ δε φαρινε, 
ϖοτρε βευρρε ετ ϖοσ οιγνονσ. Αψεζ σοιν θυε λεσ οιγνονσ 
ρουσσισσεντ, µαισ νε βρλεντ πασ, µεττεζ−ψ υν βουθυετ 
ασσορτι, σαλεζ ετ ποιϖρεζ, αϕουτεζ−ψ υνε βοννε πινχε δε 
ποιϖρε ρουγε ηονγροισ, πενδαντ χε τεµπσ ϖουσ αϖεζ ταιλλ 
ϖοτρε ποιτρινε δ�αγνεαυ εν µορχεαυξ γρανδσ χοµµε δεσ 
ταβλεττεσ δε χηοχολατ ετ ϖουσ λ�αϖεζ φαιτ ρεϖενιρ δανσ δυ 
βευρρε φραισ. Θυανδ ϖουσ λε ϕυγεζ βιεν ρεϖενυ, ϖουσ ϖερσεζ 
συρ ϖοτρε αγνεαυ ετ συρ ϖοτρε βευρρε φραισ λε χοντενυ δε λα 
χασσερολε ο ϖουσ αϖεζ φαιτ ϖοτρε ρουξ δ�οιγνονσ αϖεχ ϖοτρε 
βουθυετ ασσορτι. Πυισ, χοµµε λεσ οιγνονσ νε χυισεντ θυε 
µουιλλσ δ�εαυ ου δε βουιλλον ετ θυε, δανσ λε βευρρε, νε 
φεραιεντ θυε ρισσολερ, ϖουσ ϖερσεζ, δε … η εν … η , υν θυαρτ 
δε ϖερρε ◊ βοιρε δε βον χονσοµµ, λαισσεζ µιϕοτερ 5 … η ετ 
σερϖεζ. 

(∆υµασ) 
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ΛΕΣ ΤΕΡΜΕΣ ΡΕΧΥΕΙΛΛΙΣ 

 ∆ΑΝΣ ΛΕΣ ΛΙςΡΕΣ ∆Ε ΧΥΙΣΙΝΕ ∆ΕΠΟΥΙΛΛΕΣ 

 
Α 
αβαισσερ    αππροπριερ 
αϕουτερ    αροµατισερ 
αλλονγερ    αρροσερ 
απλατιρ    ασσαισοννερ 
αππαρειλλερ 
αππρτερ   
 
Β 
βαρβουιλλερ   βλονδιρ    βροψερ 
βαρδερ    λαισσερ βουιλλιρ   βρλερ 
βαττρε    βουρρερ 
βευρρερ    βραισερ 
βλανχηιρ    βριδερ 
βλονδινερ    βρουιλλερ  
 
Χ 
χηαπελυρερ    χολλερ    χορσερ 
φαιρε χηαυφφερ   χολορερ    χουπερ  
χηιθυετερ    χονχασσερ   χουϖριρ 
χισελερ    χονφεχτιοννερ   φαιρε χρεϖερ 
χιτροννερ    χονφιρε    χυιρε 
χλαριφιερ    χονγελερ   χυισινερ 
 
∆ 

δβριδερ    δγραισσερ   δεσσαλερ  
δβροχηερ    δλαψερ    φαιρε δεσσχηερ 
δχαντερ    δµουλερ   δτρεµπερ 
δχαρχασσερ   δπεχερ    δορερ 
δχηαρνερ    δπιαυτερ   δρεσσερ 
δχουπερ    δπουλλιερ   φαιρε δυρχιρ 
δφιχελερ    δροβερ     
φαιρε δγοργερ   δσοσσερ 
 
Ε 
χαιλλερ    γρενερ    ππινερ 
ϖερδυµερ    εµβροχηερ   πλυχηερ 
χηαυδερ    µινχερ   ταλερ 
εξπριµερ    µονδερ   τανχηερ 
χορχηερ    εµπλιρ    τυϖερ 
χοσσερ    εµποτερ   ϖεντρερ 
χρασερ    ενδυιρε    
χυµερ    εντρελαρδερ    
δυλχορερ    εντρεµλερ    
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γουττερ    παισσιρ  

   
Φ 
φαρανδολερ    φονχερ 
φαρχιρ    φαιρε φονδρε 
φαρινερ    φουεττερ 
φενδρε    φραππερ 
φευιλλετερ    φριχασσερ 
φιχελερ    φριρε 
φιλτρερ    φυµερ 
φλαµβερ     
 
Γ     Η    Ι 
γαρνιρ    ηαβιλλερ    ιµπργνερ 
γλαχερ    ηαχηερ    ινχισερ 
γραισσερ    ηυιλερ    ινχορπορερ 
γρατινερ    ηυµεχτερ   ινφυσερ 
γριλλερ         
 
ϑ     Λ 
ϕετερ    λαρδερ 
ϕοινδρε    λιερ 
     λιµονερ 
     λιθυφιερ 
     λυστρερ 
     λυτερ 
 
Μ 
φαιρε µαχρερ   λαισσερ µιϕοτερ 
µαλαξερ    φαιρε µιτοννερ 
µανιερ    µονδερ 
φαιρε µαρινερ   µορτιφιερ 
µαρθυερ    µουχηετερ 
µασθυερ    µουδρε 
µλανγερ    µουιλλερ 
µλερ    µουλερ 
 
Π 
παναχηερ    πιθυερ    πυλπερ 
πανερ    πλυµερ    πυλϖρισερ 
παρερ    ποιϖρερ 
παρφυµερ    πουδρερ 
πελερ    φαιρε πραλινερ 
πτριρ    φαιρε πρενδρε 
πιλερ    πρεσσερ 
 
R 

ρπερ    ρεµυερ    φαιρε ρουσσιρ 
ρατισσερ    φαιρε ρεϖενιρ 
ρεχουϖριρ    ρινχερ 
φαιρε ρδυιρε   ρισσολερ 
λαισσερ ρεφροιδιρ   ρογνερ 
ρελχηερ    φαιρε ρτιρ 
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ρεµπλιρ    φαιρε ρουλερ 
 
 
 
Σ 
σαβλερ    σχηερ    συχρερ 
σαλερ    σεµερ    φαιρε συερ 
σαυχερ    σινγερ 
σαυπουδρερ   σονδερ 
φαιρε σαυτερ   σουδερ 
 
Τ 
ταιλλαδερ    τρανσϖιδερ 
ταιλλερ    τρεµπερ 
ταµισερ    τριτυρερ 
τορρφιερ    τρουσσερ 
τουρνερ 
 
 
ς     Ζ 
ϖελουτερ    ζεστερ 
ϖερσερ 
 ϖιδερ 
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ΞΞΕ
 ΣΙΕΧΛΕ 

 

 

 

 
 

ε σιχλε, ιλ εστ ιντρεσσαντ δ�ϖοθυερ δε νουϖεαυ λε 

 φαον γνραλε, αυ ΞΞε σιχλε, δανσ τουσ λεσ παψσ ευροπενσ ον ϖοιτ 

A
προποσ δυ ΞΞ

ραππορτ θυε λα γαστρονοµιε εντρετιεντ αϖεχ λα διττιθυε. Λα φαιλλε θυι 

σ�ταιτ ταβλιε εντρε λ�υνε ετ λ�αυτρε αυξ ΞςΙΙε ετ ΞςΙΙΙε σιχλεσ ν�α 

χεσσ δε σ�λαργιρ αυ χουρσ δυ ΞΙΞε σιχλε ετ λα γουρµανδισε δε σ�µανχιπερ δεσ 

ανχιεννεσ χοντραιντεσ διττιθυεσ. Μαισ αυ ΞΞε σιχλε, λα νουϖελλε διττιθυε α 

χονσιδραβλεµεντ αχχρυ σον εµπρισε συρ λεσ ηαβιτυδεσ αλιµενταιρεσ : νον 

σευλεµεντ συρ λε χηοιξ δεσ αλιµεντσ µαισ αυσσι συρ λα µανιρε δε λεσ πρπαρερ ου δε 

λεσ µανγερ. 

  ∆ε

υν χηανγεµεντ πλυσ ου µοινσ ραδιχαλ δεσ χονσοµµατιονσ αλιµενταιρεσ. Σι χεττε 

ϖολυτιον διττιθυε α περµισ δ�λιµινερ δε νοµβρευσεσ µαλαδιεσ, ελλε εν α 

εντραν δ�αυτρεσ. Νον σευλεµεντ λεσ ηοµµεσ νε σοντ δονχ πασ δβαρρασσ δυ 
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προβλµε αλιµενταιρε, µαισ ιλσ σοντ τουϕουρσ χονφροντσ ◊ λα διφφιχυλτ δε σε νουρριρ 

πουρ τρε µιευξ ετ πλυσ σαινσ. Υνε παρτιε δε λα ποπυλατιον εστ ενχορε ϖιχτιµε δε λα 

σουσ−νυτριτιον, αλορσ θυ�υνε αυτρε παρτιε εστ, αυ χοντραιρε, αφφλιγε δεσ µαλαδιεσ 

δανσ λεσθυελλεσ λεσ φαχτευρσ αλιµενταιρεσ ϕουεντ υν ρλε δε πρεµιερ πλαν, ◊ χαυσε δυ 

δσθυιλιβρε ετ δεσ φαχτευρσ δε ρισθυε λισ αυξ τεχηνιθυεσ αδοπτεσ παρ λ�ινδυστριε 

αλιµενταιρε (προχεσσυσ δε προδυχτιον, δε πρπαρατιον, δε ραφφινεµεντ, δε 

χονσερϖατιον ετ δε τρανσφορµατιον δεσ δενρεσ). Ινδυστριαλισατιον, ρατιον ετ 

φονχτιονναλισατιον χροισσαντεσ : δεπυισ λε δβυτ δυ ΞΞε σιχλε, χεττε τριπλε 

διµενσιον αππαρατ δανσ λεσ µοδιφιχατιονσ θυι οντ βουλεϖερσ νοτρε αλιµεντατιον. 

Τραιτ δοµιναντ δε χεττε ϖολυτιον εστ λα τρανσφορµατιον χροισσαντε δεσ προδυιτσ, 

αινσι θυε λα διστριβυτιον δε µασσε, παρ λαθυελλε λ�αλιµεντατιον δεϖιεντ υν µαρχη 

δε χονσοµµατιον δε µασσε. Εν µµε τεµπσ, υνε παρτ χροισσαντε δυ τραϖαιλ 

χυλιναιρε σ�εστ δπλαχε δε λα χυισινε ◊ λ�υσινε, λ�ινδυστριε πρεναντ εν χηαργε 

λ�εσσεντιελ δυ τραϖαιλ δοµεστιθυε. Λεσ χονσερϖεσ ινδυστριελλεσ δ�αβορδ, πυισ λεσ 

προδυιτσ χονγελσ ετ λεσ πλατσ ινσταντανσ σε δϖελοππεντ ετ σε γνραλισεντ. 

  Μαλγρ τουτεσ χεσ οριεντατιονσ αππαραµµεντ νγατιϖεσ, ον πευτ ρϖλερ 

δευξ ασπεχτσ ποσιτιφσ δε λ�ϖολυτιον αχτυελλε. ∆�αβορδ, ον χονστατε θυε λα φονχτιον 

σοιχαλε δυ ρεπασ ρεστε ιµπορταντε : ον χοντινυε ◊ νε πασ µανγερ σευλεµεντ πουρ σε 

νουρριρ, µαισ αυσσι πουρ πρενδρε υν πλαισιρ παρταγ αϖεχ λεσ προχηαινσ. Χε πλαισιρ 

χονϖιϖιαλ νχεσσιτε δεσ εµπλοισ δε τεµπσ χοµµυνσ ετ νε ϖα πασ σανσ υν πευ δε 

χρµονιε. Λεσ ριτεσ εν σοντ τρσ διϖερσ, νον σευλεµεντ σελον λε παψσ ου λε µιλιευ 

σοχιαλ, µαισ αυσσι συιϖαντ λεσ χιρχονστανχεσ ετ λε τψπε δε ρεπασ. 

  Λε δευξιµε φαχτευρ ποσιτιφ εστ λε φαιτ θυε, µαλγρ υνε βαισσε δε θυαλιτ 

δε βεαυχουπ δ�αλιµεντσ, λα λιττρατυρε γαστρονοµιθυε ν�α ϕαµαισ χοννυ υνε αυσσι 

γρανδε προσπριτ θυ�αυ ΞΞε σιχλε :  ον ασσιστε ◊ υν φοισοννεµεντ σανσ πρχδεντ 

δεσ λιϖρεσ δε χυισινε συρ λε µαρχη δε λ�διτιον. Χηαθυε προδυιτ, χηαθυε πλατ, 

χηαθυε σαισον, χηαθυε φτε ετχ. δοννε οχχασιον ◊ λα πυβλιχατιον δ�υν νουϖεαυ λιϖρε 

δε ρεχεττεσ. ∆ανσ χεσ χονδιτιονσ, ιλ εστ διφφιχιλε δε µεντιοννερ θυελθυεσ χυισινιερσ 

σευλεµεντ, µαισ λεσ πλυσ ιλλυστρεσ πευτ−τρε σοντ λεσ συιϖαντσ : 

Προσπερ Μονταγνε : ιλ ρδιγε αϖεχ Προσπερ Σαλλεσ Λα γρανδε Χυισινε 

Ιλλυστρε εν 1900, πυισ λε Γρανδ Λιϖρε δε λα Χυισινε εν 1929. Ιλ ρδιγε λε Λαρουσσε 

Γαστρονοµιθυε δοντ λα πρεµιρε διτιον δατε δε 1938 ετ σερα πρφαχε παρ Αυγυστε 

Εσχοφφιερ ετ Πηιλασ Γιλβερτ. Ιλ εστ λ�αυτευρ δε λα Χυισινε Φινε � 1913, Φεστιν 

Οχχιταν � 1929 ετ Χυισινε αϖεχ ετ σανσ τιχκετ � 1941. 

 51



 

 

Αυγυστε Εσχοφφιερ : σον οευϖρε χριτε ρεστε υνε ρφρενχε δε βασε πουρ λεσ 

προφεσσιοννελσ, νοταµµεντ Λε γυιδε χυλιναιρε � 1903, Λε λιϖρε δεσ µενυσ � 1912, 

Μα χυισινε � 1934. Ιλ εστ γαλεµεντ λε χρατευρ δ�υν ρεϖυε ιντιτυλε Λεσ χαρνετσ 

δ�Επιχυρε. 

Πηιλασ Γιλβερτ : ιλ ταιτ υν γρανδ πρατιχιεν δε λα χυισινε, µαισ αυσσι υν 

τηοριχιεν ετ υν ρυδιτ. Ιλ εστ λ�αυτευρ δε νοµβρευξ λιϖρεσ, χοµµε Λα  χυισινε 

ρτροσπεχτιϖε � 1890, Λα χυισινε δε τουσ λεσ µοισ � 1893, Λ�αλιµεντατιον ετ λα 

τεχηνιθυε χυλιναιρε ◊ τραϖερσ λεσ γεσ. 

Μαυριχε Εδµονδ Σαιλλανδ, διτ Χυρνονσκψ : ιλ µετταιτ σον ταλεντ δ�ηοµµε 

δε λεττρεσ ετ σον σολιδε αππτιτ αυ σερϖιχε δε λα γαστρονοµιε ετ εντρεπρεναιτ αϖεχ 

σον αµι Μαρχελ Ρουφφ λα ρδαχτιον δ�υνε σριε δε βρουχηυρεσ συρ λα χυισινε 

ργιοναλε ετ λεσ µειλλευρεσ ταβλεσ δε Φρανχεσ. Εν 1927, ιλ α τ χηοισι ↔ λε πρινχε 

δεσ γαστρονοµεσ ≈.Λεσ ρεχεττεσ δεσ προϖινχεσ δε Φρανχε � 1933, Λεσ φινεσ γυευλεσ 

δε Φρανχε � 1935. 1930 : φονδατιον δε λ�Αχαδµιε δεσ γαστρονοµεσ, δοντ ιλ σερα 

λε πρεµιερ πρσιδεντ. 
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Α 
αβαισσερ   αλχοολισερ  ασπεργερ 
αβριχοτερ    αλλονγερ  ασσαισοννερ 
αχχοµοδερ   απλανιρ    ασσουπλιρ 
αχιδυλερ   απλατιρ   αττενδριρ 
αδηρερ   αππαρειλλερ    
αδουχιρ   αππρτερ 
αϕουτερ   αροµατισερ 
αφφριτερ   αρροσερ 
 
Β 
βαδιγεοννερ  βουιλλοννερ  βρουιλλερ   
βαρδερ   βουλερ   βρλερ    
βαττρε   βουρρερ   βρυνιρ 
βευρρερ   βραισερ   
βλανχηιρ   βρασσερ   
βλονδιρ   βριδερ 
βουιλλιρ   βροψερ 
 
Χ 
χανδιρ   χιτροννερ  χοντισερ 
χαννελερ   χλαριφιερ  χορριγερ 
χαραµλισερ  χλουτερ   χορσερ 
χερνερ    χολλερ   χουλερ 
χηαβλοννερ   χολορερ   χουπερ 
χητρερ   χοµποτερ  χρµερ 
χηαυφφερ−πρχηαυφφερ χονχασσερ  χρεϖερ 
χηαυφροιτερ  χονχοχτερ  χροτερ 
χηεµισερ   χονδιµεντερ  χυιρε 
χηινοισερ   χονφεχτιοννερ  χυισινερ 
χηιθυετερ   χονφιρε    
χισελερ   χονγελερ 
   
    
∆ 
δβριδερ   δγοργερ  δεσσαλερ   
δχαφινερ    δγραισσερ  δσσχηερ    
δχαντερ    δλαψερ   δτρεµπερ   
δχερχλερ    δλαρδερ  δορερ   
δχονγελερ   δµουλερ  δρεσσερ    
δχοθυιλλερ   δνερϖερ  δυρχιρ    
δχορτιθυερ  δνοψαυτερ      
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δχουεννερ  δπεχερ   
δχουπερ   δπιαυτερ      
δχυιρε   δπουιλλερ 
δφουρνερ   δροβερ 
δγελερ   δσαρτερ 
δγλαχερ   δσοσσερ    
         
Ε 
βαρβερ    εφφευιλλερ   ενροβερ  εσχαλοπερ 
βουιλλαντερ  εφφιλερ    ενταιλλερ  ταλερ 
χαιλλερ               γουττερ   παισσιρ              ττερ 
χαλερ   γραππερ  ππινερ  τουφφερ  
χηαυδερ   γρενερ    πιχερ   τριπερ 
χορχερ   εµβροχηερ  πλυχηερ  τυϖερ  
χορχηερ   µιεττερ  πονγερ  ϖιδερ 
χοσσερ   µινχερ  θυαρριρ   ϖισχρερ 
χρασερ    µονδερ  θυευτερ  εξπριµερ 
χρουτερ                      ενδυιρε 
χυµερ   ενφουρνερ  
 
Φ  
φαοννερ   φευιλλετερ  φουεττερ   φριρε 
φαισανδερ   φιχελερ   φουρρερ   φρισσοννερ 
φαρανδολερ   φιλτρερ   φραισερ / φρασερ  φυµερ 
φαρχιρ   φλαµβερ   φραµβοισερ  φραππερ 
φαρινερ   φλευρερ   φλανθυερ   
φατιγυερ   φονχερ   φρµιρ  
φερµεντερ   φονδρε   φριχασσερ 

   φουλερ   φριχοτερ 
 

     
Γ    Η 
γαρνιρ   ηαβιλλερ 
γιϖρερ    ηαχηερ  
γλαχερ    ηιστοριερ 
γονφλερ   ηυµεχτερ 
γραισσερ   ηυµιδιφιερ 
γρατινερ   ηψδρατερ 
γραττερ 
γριλλερ 
     
 
Ι    ϑ 
ιµβιβερ   ϕαυνιρ 
ιµπργνερ   ϕοιντοψερ 
ινχισερ 
ινχορπορερ 
ινφυσερ 
 
 
Λ 
λαµινερ   λιθυφιερ 
λαρδερ   λισσερ 
λεϖερ /φ/   λυστρερ 
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λιερ   λυτερ 
λιµονερ 
   
 
 
Μ 
µαχρερ    µλερ   µορτιφιερ    
µαλαξερ   µερινγυερ   µουχηετερ 
µανχηοννερ  µιϕοτερ   µουδρε 
µανιερ   µιτοννερ   µουιλλερ 
µαρινερ    µιξερ   µουλερ 
µαρθυερ   µονδερ   µουσσερ /φ/ 
µασθυερ    µοντερ   µουταρδερ  
µλανγερ        
 
Ν 
ναππερ 
νοιρχιρ 
 
Π 
παναχηερ   ποχηερ   
πανερ    πολερ    
παρερ   ποιντερ 
παρφυµερ   ποιϖρερ 
παρσεµερ   πουδρερ 
πελερ   πρεσσερ 
πτριρ   πυλϖρισερ 
πιλερ   πυνχηερ 
πινχερ 
πιθυερ 
πλυµερ          
 
Θ 
θυαδριλλερ 
 
Ρ 
ραιδιρ  /φ/   ρελχηερ   φαιρε ρογνερ 
ραµολλιρ   ρελεϖερ    ρτιρ 
ρασσιρ   ρεµυερ   ρουλερ 
ρπερ   φαιρε ρεϖενιρ   ρουσσιρ  
ρεχτιφιερ   ριολερ  
ρδυιρε /φ/   ρισσολερ   
ρεφροιδιρ   
   
Σ 
σαβλερ    σαυπουδρερ    
σαιγνερ   σαυτερ /φ/ 
σαισιρ   σινγερ  
σαλερ   σιροπερ  
σαλπιχοννερ  συχρερ 
σανγλερ   φαιρε συερ 
σαυχερ     
σαυχισσοννερ    
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Τ 
ταιλλερ   τορρφιερ  τριτυρερ  
ταµισερ   τορτιλλερ   τρονοννερ   
ταπισσερ   τουρνερ   τρυφφερ  
ταρτινερ   τρανχηερ  τυρβινερ 
τασσερ   τρανσϖασερ  τρουσσερ 
τιδιρ   τρεµπερ    
     
 
ς 
ϖανιλλερ 
ϖαννερ 
ϖερνισσερ 
ϖερσερ 
ϖιδελερ 
ϖιδερ 
ϖοιλερ 
 
Ζ 
ζεστερ 
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Λ∋ΑΡΡΙΕΡΕ−ΠΛΑΝ ΛΙΝΓΥΙΣΤΙΘΥΕ 
 

 
ΛΑ ΣΤΡΥΧΤΥΡΑΤΙΟΝ ∆Υ ΛΕΞΙΘΥΕ 

D
 

ανσ µον τραϖαιλ, ϕ�αι ποστυλ θυε λε λεξιθυε ν�εστ πασ υν σιµπλε 

αγγλοµρατ δ�υνε θυαντιτ δε µοτσ ισολσ, µαισ χ�εστ υν σψστµε ο 

τουτεσ λεσ υνιτσ σοντ χοορδοννεσ λεσ υνεσ αυξ αυτρεσ ου οπποσεσ λεσ 

υνεσ αυξ αυτρεσ. Χονστατερ θυε λε λεξιθυε εστ στρυχτυρ, χ�εστ αδµεττρε, εν µµε 

τεµπσ, λα ποσσιβιλιτ δ∋εν τυδιερ χερταινεσ παρτιεσ χοµµε δεσ µιχροσψστµεσ, 

αψαντ υνε ρελατιϖε αυτονοµιε ◊ λ�ιντριευρ δυ λεξιθυε τοταλ. Λα νοτιον δε στρυχτυρε 

εστ παρφαιτεµεντ αππλιχαβλε ◊ λ�οργανισατιον δυ λεξιθυε αυσσι : ↔ Νουσ νε 

πρτενδονσ πουρταντ πασ δµοντρερ θυε τουτ λε λεξιθυε εστ οργανισ χοµµε λε 

σψστµε δεσ πηονµεσ, µαισ υνιθυεµεντ θυ�ον πευτ τρουϖερ, δανσ λε λεξιθυε, δεσ 

στρυχτυρεσ σιµιλαιρεσ ◊ χελλεσ δε λα πηονολογιε ετ συσχεπτιβλεσ, παρ χονσθυεντ, δ�υν 

τραιτεµεντ αναλογυε ≈.ξ 

∆ονχ ↔ σι, παρ στρυχτυρε, ον εντενδ λα δλιµιτατιον ετ λ�οργανισατιον δ�υνε 

συβστανχε µοψενναντ δεσ υνιτσ φονχτιοννελλεσ θυι σοντ διφφρεντεσ δανσ δεσ 

λανγυεσ διφφρεντεσ, ον εστ, σανσ δουτε, αυτορισ ◊ παρλερ δ�υνε στρυχτυρε λεξιχαλε ≈ξι 

παρ λαθυελλε σε ραλισε λ�οργανισατιον δυ ρελ αυ µοψεν δεσ υνιτσ λεξιχαλεσ. 

↔ Σι, παρ στρυχτυρε, ον εντενδ λ�εξιστενχε δ�οπποσιτιονσ διστινχτιϖεσ, χ�εστ−◊−διρε λε 

φαιτ θυε λεσ υνιτσ φονχτιοννελλεσ σε πρσεντεντ χοµµε φορµαντ δεσ γρουπεσ, δανσ 

λεσθυελσ ελλεσ σοντ εν παρτιεσ ιδεντιθυεσ ετ εν παρτιε διφφρεντεσ ετ φονχτιοννεντ, εν 

ϖερτυ δεσ τραιτσ διφφρεντιελσ, χοµµε µεµβρεσ οπποσιτιφσ δε χεσ γρουπεσ, ον εστ 

αυτορισ ◊ παρλερ δε στρυχτυρεσ λεξιχαλεσ, πυισθυε, δανσ χε σενσ αυσσι, λα σιτυατιον 

δανσ λε δοµαινε δυ λεξιθυε εστ παρφαιτεµεντ αναλογυε ◊ χελλε δυ δοµαινε δε λα 

πηονολογιε. ≈ξιι 

↔ Σι, παρ στρυχτυρε, ον εντενδ λε φαιτ θυε λεσ υνιτσ φονχτιοννελλεσ σοντ 

αναλψσαβλεσ εν λµεντσ διφφρεντιελσ, ον πευτ αυσσι παρλερ δε στρυχτυρεσ 

λεξιχαλεσ. ≈ξιιι 
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∀Αυ χονχεπτ δε στρυχτυρε αππαρτιεντ αυσσι λα ποσσιβιλιτ δε λα ρπτιτιον δεσ 

µµεσ οπποσιτιονσ δανσ υνε σριε δε χασ, δονχ υν νοµβρε ρελατιϖεµεντ πετιτ δε 

τραιτσ οργανισε τουτ υν σψστµε.∀ξιϖ 

Εν φαιτ, ον πευτ ρεπρερ υνε δουβλε στρυχτυρατιον δυ λεξιθυε: στρυχτυρατιον 

παραδιγµατιθυε ετ στρυχτυρατιον σψνταγµατιθυε. Λα πρεµιρε εστ φαιτε δ�οπποσιτιονσ 

ετ δ�ιδεντιτσ περτινεντεσ ◊ λ�ιντριευρ δ∋υν γρουπε δφινι ετ λα σριε δε χεσ 

οπποσιτιονσ δοννε χοµµε ρσυλτατ λα δτερµινατιον δεσ τραιτσ περτινεντσ. Παρ 

χονσθυεντ, λεσ πρινχιπεσ διριγεαντ λα στρυχτυρατιον παραδιγµατιθυε δυ λεξιθυε 

πευϖεντ σε ρσυµερ δε λα µανιρε συιϖαντε: ον αχχεπτε λα ποσσιβιλιτ δε 

δχοµποσερ λε λεξιθυε εν τραιτσ σµαντιθυεσ διστινχτιφσ θυι σ�οργανισεντ, ◊ λευρ 

τουρ, σελον υνε ηιραρχηιε ετ φορµεντ αινσι δεσ χοµβιναισονσ δε πλυσ εν πλυσ 

χοµπλεξεσ. 

Εν χε θυι χονχερνε λα στρυχτυρατιον σψνταγµατιθυε, ελλε σε ραλισε αυ νιϖεαυ 

δε λ�νονχ ετ δτερµινε λεσ χορρλατιονσ σψνταγµατιθυεσ λεσ πλυσ φρθυεντεσ. Χεσ 

ρελατιονσ σοντ, ϖιδεµµεντ, πλυσ διφφιχιλεσ ◊ δφινιρ, χαρ λεσ σψνταγµεσ σοντ 

πρατιθυεµεντ εν νοµβρε ινδφινι, ον πευτ χεπενδαντ ταβλιρ λεσ πλυσ φρθυεντσ ◊ 

υνε ποθυε δτερµινε. 

 

 

ΛΑ ∆ΕΦΙΝΙΤΙΟΝ ∆ΕΣ ΧΗΑΜΠΣ ΣΕΜΑΝΤΙΘΥΕΣ 

C
 

οµµε λα δτερµινατιον δεσ τραιτσ σµαντιθυεσ περτινεντσ παρ δεσ 

οπποσιτιονσ ετ δεσ ιδεντιτσ σε ραλισε ◊ λ�ιντριευρ δ�υν γρουπε δφινι, ιλ 

φαυτ δτερµινερ λα µτηοδε πουρ λα χονστιτυτιον δε χε γρουπε. Ον συπποσε 

δονχ θυε λα στρυχτυρε σµαντιθυε δ�υνε λανγυε εστ χονστιτυε δε µιχρο−στρυχτυρεσ ; 

◊ λ�ιντριευρ δ�υνε µιχρο−στρυχτυρε (χηαµπ σµαντιθυε) λεσ τερµεσ χονστιτυτιφσ οντ 

δεσ ραππορτσ πρχισ ετ φορµαλισαβλεσ.ξϖ Λεσ χηαµπσ σµαντιθυεσ σεροντ, δονχ, δεσ 

γρουπεσ δε µοτσ τροιτεµεντ χοννεξσ σµαντιθυεµεντ, δοµινσ παρ υν τερµε 

γνραλ. Χεσ χηαµπσ νον σευλεµεντ µοντρεροντ υνε στρυχτυρατιον φορµαλισαβλε, 

µαισ χ�εστ γρχε ◊ χεττε στρυχτυρατιον θυ�ον α λε δροιτ δε παρλερ δεσ χηαµπσ: ∀Χε 

ν�εστ θυε παρ λ�εξιστενχε δεσ οπποσιτιονσ διστινχτιϖεσ θυε λα χονφιγυρατιον 

σµαντιθυε δ�υν χηαµπ δεϖιεντ υνε ϖριταβλε στρυχτυρε λινγυιστιθυε. Ιλ φαυτ δονχ 

συπποσερ θυε χηαθυε χηαµπ χονχεπτυελ α υν χοντενυ υνιταιρε ετ θυε χε χοντενυ εστ 
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συβδιϖισ παρ δεσ οπποσιτιονσ εντρε δεσ τερµεσ ◊ λ∋ιντριευρ δυ χηαµπ. Παρ σα 

ϖαλευρ υνιταιρε, υν χηαµπ σ�οπποσε ◊ δ�αυτρεσ χηαµπσ.∀ξϖι 

Λε τερµε χηαµπ σµαντιθυε εστ, δ�αιλλευρσ, ασσεζ φλοτταντ ετ θυιϖοθυε. ∆ανσ 

χερταινεσ οευϖρεσ, λεσ τερµεσ χηαµπ σµαντιθυε, χηαµπ λεξιχαλ, χηαµπ 

ονοµασιολογιθυε σοντ εµπλοψσ χοµµε δεσ σψνονψµεσ. Λ�υνε δεσ τερµινολογιεσ 

θυι µε παρατ λα πλυσ χλαιρε εστ χελλε δε ∆υβοισ, πουρ θυι λε χηαµπ λεξιχαλ σε σπαρε 

νεττεµεντ δυ χηαµπ σµαντιθυε. Εν φαιτ, χελυι−λ◊ σε χοµποσε δε δευξ λµεντσ : 

λε χηαµπ σµαντιθυε ετ λε χηαµπ µορπηολογιθυε. Λε πρεµιερ δφινιτ λεσ ϖαλευρσ 

δε λ�εµπλοι δε λ�υνιτ δοννε, χ�εστ−◊−διρε σε σιτυε αυ νιϖεαυ δυ χοντενυ, αλορσ θυε 

λε χηαµπ µορπηολογιθυε δφινιτ λε νιϖεαυ δε λ�εξπρεσσιον, πρσενταντ λε σψστµε 

πρφιξαλ, λε προχεσσυσ δε συβσταντιϖατιον, δ�αδϕεχτιϖατιον, δε δριϖατιον, δε 

χοµποσιτιον ετ λεσ υνιτσ σµαντιθυεσ χοµπλεξεσ. Α λ�ιντριευρ δ�υν χηαµπ 

σµαντιθυε, χηαθυε τερµε ποσσδερα αυ µοινσ υν τραιτ δφινιτοιρε εν χοµµυν αϖεχ 

τουσ λεσ αυτρεσ ετ αυ µοινσ υν τραιτ δφινιτοιρε διστινχτιφ. Λεσ λµεντσ σε δλιµιτεντ 

ρχιπροθυεµεντ ετ τιρεντ λευρ ϖαλευρ δε λα ποσιτιον θυ�ιλσ οχχυπεντ ◊ λ�ιντριευρ δυ 

χηαµπ.  

Λεσ χηαµπσ σµαντιθυεσ, ◊ λευρ τουρ, σε πρτεντ ◊ δεσ χλασσιφιχατιονσ δε 

πλυσιευρσ ποιντσ δε ϖυε. ∆�υνε παρτ, ον πευτ λεσ χλασσερ σελον λε τψπε δ�οπποσιτιονσ 

θυε λευρσ λµεντσ χονστιτυτιφσ πρσεντεντ : ον παρλερα αλορσ δεσ χηαµπσ 

υνιδιµενσιοννελσ, ο λεσ οπποσιτιονσ σοντ γραδυελλεσ ετ λεσ τερµεσ χορρεσπονδεντ ◊ 

διφφρεντσ δεγρσ δε λα µµε θυαλιτ (παρ εξεµπλε : λα τεµπρατυρε) ετ δεσ χηαµπσ 

πλυριδιµενσιοννελσ. ∆�αυτρε παρτ, λε δουβλε ασπεχτ δυ σιγνε λινγυιστιθυε 

χονδιτιοννε υν δουβλε ασπεχτ µτηοδολογιθυε. Χηαθυε ϖολυτιον λινγυιστιθυε σε 

προδυιτ, δ�υν χτ, δανσ λε χαδρε δ�υνε στρυχτυρατιον σµασιολογιθυε ετ, δε λ�αυτρε, 

δανσ λε χαδρε δ�υνε στρυχτυρατιον ονοµασιολογιθυε. Λα σµασιολογιε χονσιδρε λε 

µοτ ισολ δανσ λε δϖελοππεµεντ δε σα σιγνιφιχατιον, τανδισ θυε λ�ονοµασιολογιε 

ενϖισαγε λεσ δσιγνατιονσ δ�υν χονχεπτ παρτιχυλιερ, χ�εστ−◊−διρε λα µυλτιπλιχιτ 

δ�εξπρεσσιονσ, φορµαντ υν ενσεµβλε. Πρενδρε χοµµε ποιντ δε δπαρτ λεσ χηαµπσ 

σµαντιθυεσ, χελα ιµπλιθυε λ�αδοπτιον δυ ποιντ δε ϖυε ονοµασιολογιθυε. ϑε 

παρτιραι δονχ δ�υν δοµαινε δε σιγνιφιχατιον, δ�υν χηαµπ γνριθυε ετ  

ϕ�εξαµινεραι λεσ µονµεσ θυι λυι χορρεσπονδεντ, αινσι θυε λα φαον δοντ ιλσ 

σ�οργανισεντ. Ιλ φαυτ χεπενδαντ αϕουτερ θυε λα δλιµιτατιον δ�υν χηαµπ λεξιχαλ 

γαρδε τουϕουρσ υν χαραχτρε αρβιτραιρε, δανσ λα µεσυρε ο λα λανγυε α δ�αβορδ υνε 
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φονχτιον δε χοµµυνιχατιον, λε χηαµπ σε τρουϖε δφινι παρ λ�εξπριενχε, τραδυιτε 

λινγυιστιθυεµεντ. 

 

ΛΕΣ ΣΕΜΕΣ 

 
εσ χηαµπσ σµαντιθυεσ δφινισ, ϕε προχδεραι ◊ λ�ταβλισσεµεντ δεσ σµεσ, 

χ�εστ−◊−διρε ↔ δεσ λµεντσ διφφρεντιελσ χονϕοιγναντ ου δισϕοιγναντ δευξ 

σµµεσ ≈ξϖιι θυι ποσε, εν φαιτ, πλυσιευρσ θυεστιονσ προβλµατιθυεσ. Χεσ 

θυεστιονσ χονχερνεντ συρτουτ λε χαραχτρε δεσ τραιτσ διστινχτιφσ. Χοµµε ον αδµετ, 

χε θυι εστ δ�αιλλευρσ τουτ ◊ φαιτ ϖιδεντ, θυε λε σενσ ν�εστ πασ ινηρεντ αυ σιγνε,  ◊ λα 

λανγυε, ιλ φαυτ αδµεττρε αυσσι λα πρσενχε δε φαχτευρσ εξτρα−λινγυιστιθυεσ δανσ λα 

δτερµινατιον δεσ τραιτσ διφφρεντιελσ. Χεπενδαντ, πουρ λε φονχτιοννεµεντ νορµαλ 

δε λα δεσχριπτιον, ιλ εστ ινδισπενσαβλε δε λιµιτερ λε νοµβρε δεσ τραιτσ, πουρ θυε 

χελυι−χι νε δπασσε πασ χελυι δεσ υνιτσ ◊ δχριρε.  

∆ανσ λα πρεµιρε παρτιε δε χε χηαπιτρε, ϕ�αι ποστυλ λ�εξιστενχε δε λ�ορδρε 

ηιραρχηιθυε δεσ τραιτσ, ετ χελυι−χι σε ραλισερα δε λα µανιρε συιϖαντε δ�απρσ Φ. 

Ραστιερ. Ιλ οπποσε λεσ σµεσ γνριθυεσ αυξ σµεσ σπχιφιθυεσ : λεσ πρεµιερσ 

χαραχτρισαντ υνε χλασσε σµαντιθυε, λεσ σεχονδσ περµετταντ δε διστινγυερ, δανσ λα 

χλασσε, λεσ διφφρεντεσ υνιτσ λεξιχαλεσ. Λεσ σµεσ γνριθυεσ σοντ δφινισ ◊ 

λ�ιντριευρ δ�υν ταξµε : χ�εστ υνε στρυχτυρε παραδιγµατιθυε, χονστιτυε παρ δεσ 

υνιτσ λεξιχαλεσ σε παρταγεαντ υνε ζονε χοµµυνε δε σιγνιφιχατιον ετ σε τρουϖαντ εν 

οπποσιτιον ιµµδιατε λεσ υνεσ αϖεχ λεσ αυτρεσ ∼ χηαµπ σµαντιθυε (Ραστιερ), 

τανδισ θυ�υν γρουπε δε ταξµεσ, ρεχουϖραντ υνε ζονε τηµατιθυε ϖαστε, φορµε υν 

δοµαινε. Λεσ σµεσ γνριθυεσ ετ λεσ σµεσ σπχιφιθυεσ πευϖεντ τρε ινηρεντσ 

(µαϕευρσ) ου αφφρεντσ (σεχονδαιρεσ). Εν λ�αβσενχε δ�ινδιχατιονσ φορµελλεσ δανσ λε 

χοντεξτε, λε σµε ινηρεντ εστ αχτιϖ ετ ιλ φαυτ εν τενιρ χοµπτε δανσ λ�ιντερπρτατιον 

δυ µοτ. Εν χε θυι χονχερνε λε σµε αφφρεντ, ιλ α βεσοιν δ�τρε αχτυαλισ παρ λε 

χοντεξτε, φαυτε δε θυοι, ιλ ρεστε λατεντ. Εν πλυσ, Ραστιερ αδµετ λα ποσσιβιλιτ δε λα 

τρανσµισσιον δεσ σµεσ σεχονδαιρεσ, σελον λε χοντεξτε, εν παρτιχυλιερ δανσ λεσ 

εµπλοισ φιγυρσ. Χεττε οπποσιτιον εντρε ινηρενχε ετ αφφρενχε δοιτ τρε ρελατιϖισε, 

ελλε σ�αππλιθυε ◊ λα σψνχηρονιε, παρχε θυ�εν διαχηρονιε, υν τραιτ πευτ χηανγερ δε 

στατυτ.  

 

 

 60



 

ΛΑ ΣΤΡΥΧΤΥΡΑΤΙΟΝ ∆ΕΣ ςΕΡΒΕΣ ΑΝΑΛΨΣΕΣ 

 
∆ανσ χε θυι συιτ, ϕ�εσθυισσεραι λε σχηµα δ�υνε στρυχτυρατιον ποσσιβλε δεσ 

ϖερβεσ θυι δσιγνεντ λεσ οπρατιονσ χυλιναιρεσ. 

 
∆ΟΜΑΙΝΕ : Οπρατιονσ χυλιναιρεσ 

 ΣΥΡ−ΤΑΞΕΜΕ : Το Οπρατιονσ ενγλοβαντ τουτε λ�αχτιϖιτ 

 

ΤΑΞΕΜΕΣ :  

    Τ1 Οπρατιονσ πρπαρατοιρεσ 

  ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΓΕΝΕΡΙΘΥΕΣ 

   ΣΓ1α Οπρατιονσ πορταντ συρ λεσ ουτιλσ υτιλισσ 

   ΣΓ1β Οπρατιονσ πορταντ συρ λεσ ινγρδιεντσ 

 

    Τ2 Οπρατιονσ εξχυτιϖεσ 

 ΣΟΥΣ−ΤΑΞΕΜΕΣ : 

    Τ2.1 Οπρατιονσ δχλενχηαντ υν χηανγεµεντ πηψσιθυε 

  ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΓΕΝΕΡΙΘΥΕΣ 

   ΣΓ2.1.1 Ελιµινατιον 

    ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 

     ΣΣ2.1.1α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

      ΣΣ2.1.1α.α συβστανχε λιθυιδε 

      ΣΣ2.1.1α.β συβστανχε σολιδε 

      ΣΣ2.1.1α.χ αυτρε 

     ΣΣ2.1.1β  σπχιφι  σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

      ΣΣ2.1.1β.α συβστανχε λιθυιδε 

      ΣΣ2.1.1β.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.1.1χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

     ΣΣ2.1.1δ  σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

   ΣΓ2.1.2  Αδδιτιον 

ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 
     ΣΣ2.1.2α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 
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      ΣΣ2.1.2α.α συβστανχε λιθυιδε 

      ΣΣ2.1.2α.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.1.2β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

      ΣΣ2.1.2β.α συβστανχε λιθυιδε 

      ΣΣ2.1.2β.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.1.2χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

     ΣΣ2.1.2δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

   ΣΓ2.1.3 Χηανγεµεντ δε τεµπρατυρε 

    ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 

     ΣΣ2.1.3α σπχιφι σελον λα διρεχτιον 

      ΣΣ2.1.3α.α ρδυιρε λα τεµπρατυρε 

           ΣΣ2.13.α.α.α σπχιφι σελον λα µανιρε 

      ΣΣ2.1.3α.β  αυγµεντερ λα τεµπρατυρε 

           ΣΣ2.1.3α.β.α σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

   ΣΓ2.1.4 Χηανγεµεντ δε χονσιστανχε 

    ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 

     ΣΣ2.1.4α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

       ΣΣ2.1.4α.α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ2.1.4α.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.1.4β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

       ΣΣ2.1.4β.α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ2.1.4β.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.1.4χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψε 

     ΣΣ2.1.4δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

   ΣΓ2.1.5 Χηανγεµεντ δε φορµε 

    ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 

     ΣΣ2.1.5β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

       ΣΣ2.1.5β.α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ2.1.5β.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.1.5χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

     ΣΣ2.1.5δ σπχιφι σελον λα µανιρε 
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   ΣΓ2.1.6 Χηανγεµεντ δε χουλευρ 

 

   ΣΓ2.1.7 ∆πλαχεµεντ 

    ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 

     ΣΣ2.1.7α σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

       ΣΣ2.1.7α.α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ2.1.7α.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ.2.1.7β σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

     ΣΣ.2.1.7χ σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

Τ2.2 Οπρατιονσ δχλενχηαντ υν χηανγεµεντ χηιµιθυε  

ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΓΕΝΕΡΙΘΥΕΣ 

   ΣΓ2.2.1  Παρ χηανγεµεντ δε τεµπρατυρε 

    ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 

ΣΣ2.2.1α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

      ΣΣ2.2.1α.α συβστανχε λιθυιδε 

      ΣΣ2.2.1α.β συβστανχε σολιδε 

      ΣΣ2.2.1α.χσυβστανχε γαζευσε/χηαλευρ σχηε 

      ΣΣ2.2.1α.δ συβστανχε γαζευσε / ϖαπευρ 

     ΣΣ2.2.1β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

       ΣΣ2.2.1β.α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ2.2.1β.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.2.1χ σπχιφι. σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

     ΣΣ2.2.1δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

   ΣΓ2.2.2 Παρ αδδιτιον δ�υνε συβστανχε 

    ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 

     ΣΣ2.2.2α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

        ΣΣ2.2.2α.α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ2.2.2α.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.2.2β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

       ΣΣ2.2.2β.α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ2.2.2β.β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ2.2.2χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 
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     ΣΣ2.2.2δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

    Τ3 Οπρατιονσ τερµιναλεσ 

    ΣΕΜΕΣ ΙΝΗΕΡΕΝΤΣ ΣΠΕΧΙΦΙΘΥΕΣ 

     ΣΣ3.1 σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

        ΣΣ3.1α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ3.1β συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ3.2 σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

       ΣΣ3.2α συβστανχε λιθυιδε 

       ΣΣ3.2β  συβστανχε σολιδε 

     ΣΣ3.3 σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

     ΣΣ3.4 σπχιφι σελον λα µανιρε 
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ΛΑ ΡΕΠΑΡΤΙΤΙΟΝ ∆ΕΣ ΤΕΡΜΕΣ ΡΕΠΕΡΕΣ  

 
Το Οπρατιονσ ενγλοβαντ τουτε λ�αχτιϖιτ 

(ΞΙς) αβιλλερ, απαρειλλιερ, ατουρνερ � (ΞςΙΙ) αχχοµοδερ, αχχουστρερ, αππρτερ, 
αππροπριερ, χυιρε, χυισινερ � (ΞΙΞ) χονφεχτιοννερ 
 
 
Τ1 Οπρατιονσ πρπαρατοιρεσ 

 ΣΓ1α Οπρατιονσ πορταντ συρ λεσ ουτιλσ υτιλισσ 

(ΞΙς) χηαυφφερ, εσχηαυφφερ � (ΞςΙΙ) φονχερ � (ΞΙΞ) µουχηετερ � (ΞΞ) αφφριτερ, 
πρχηαυφφερ 
 

 ΣΓ1β Οπρατιονσ πορταντ συρ λεσ ινγρδιεντσ 

(ΞΙς) απαρειλλιερ, αροννερ, εσχηαυδερ, εσχηαυφφερ, εσφονδρε, φαισανδερ, φαιρε 
µουριρ, ρασσιρ � (ΞςΙΙ) µορτιφιερ � (ΞΙΞ) βριδερ, δβριδερ,  φιχελερ, δφιχελερ, 
τρουσσερ � (ΞΞ) βουιλλαντερ, σαβλερ 
 
 
 Τ2 Οπρατιονσ εξχυτιϖεσ 

     Τ2.1 Οπρατιονσ δχλενχηαντ υν χηανγεµεντ πηψσιθυε 

 ΣΓ2.1.1 Ελιµινατιον 

(ΞΙς) βουτερ, χουππερ, χηαρπιρ, δεχουπερ, οστερ, πυρερ 
     
  ΣΣ2.1.1α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

    ΣΣ2.1.1α.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞΙς) εσγουτερ, εξπριµερ, δεσσχηερ, πρεσσουρερ, σχηερ, σειγνερ � (ΞΙΞ) δγοργερ 
� (ΞΞ)  χηινοισερ, φουλερ 
 
  

ΣΣ2.1.1α.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς) χυειλλιρ, δεφευιλλερ, δεγρεσσερ, δεσσαλερ, δισπυµερ εφφευιλλερ, εφφυσιλιερ, 
µονδερ, επλυχηερ, επλυµερ, εσχορχηιερ, εσχυµερ, φρασερ, πελερ, πλυµερ � (ΞςΙΙ) 
εσχαιλλερ, παρερ � (ΞΙΞ) δχαντερ, δχαρχασσερ, δχηαρνερ, δπουιλλερ, δσοσσερ, 
δροβερ, γρενερ, ππινερ, χοσσερ, µονδερ, µονδερ, λιµονερ, δπιαυτερ � (ΞΞ) 
ϖισχρερ, τριπερ, θυετερ, βαρβερ, χαλερ, εφφιλερ, ττερ, χροτερ, δχαφινερ, 
δροβερ, δσαρτερ, χορχερ, δνοψαυτερ, γραππερ, χητρερ, χερνερ, δχοθυιλλερ, 
δχορτιθυερ, δχουεννερ, δλαρδερ, δνερϖερ 
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    ΣΣ2.1.1α.χ αυτρε 

(ΞΙς) δεφφρεσχηυµερ 
  

ΣΣ2.1.1β  σπχιφι  σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

    ΣΣ2.1.1β.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞΙς) δεσρουσσιρ, χλαριφιερ� (ΞςΙ) φιλτρερ � (ΞΙΞ) δχαντερ � (ΞΞ) δχαφινερ 
 

ΣΣ2.1.1β.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς) δεφευιλλερ, εφφευιλλερ, εφφυσιλιερ, φρασερ � (ΞςΙΙ) εσχαιλλερ � (ΞΙΞ) λιµονερ, 
δχαρχασσερ, δροβερ, δπουιλλερ, χοσσερ, γρενερ, ππινερ � (ΞΞ) γραππερ, 
ττερ, δσαρτερ, χερνερ, βαρβερ, δχουεννερ, δχοθυιλλερ, δχορτιθυερ, δγλαχερ 
 
  ΣΣ2.1.1χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

(ΞςΙ) φιλτρερ � (ΞΞ) χηινοισερ, πονγερ 
 
  ΣΣ2.1.1δ  σπχιφι σελον λα µανιρε 

(ΞΙς) χλαριφιερ, εσγουτερ, εξπριµερ, φλαµβερ, φροττερ, πρεσσουρερ, σειχηερ, ϖυιδιερ � 
(ΞΙΞ) δχαντερ, δγοργερ, ϖεντρερ � (ΞΞ) γραττερ, ϖιδερ, δγλαχερ 
 
 
 
ΣΓ2.1.2  Αδδιτιον 

(ΞΙς) βουτερ, εντρεϕεχτερ, εντρεµεσλανγερ, γεχτερ, εντρεµεσλερ � (ΞςΙΙ) αδιουστερ, 
ενχορπορερ � (ΞΞ) αδηρερ 
 
 
  ΣΣ2.1.2α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

(ΞΙς) αδουχιρ, αγυισιερ, αροµατισερ, ασσαισοννερ, ασσαϖουρειρ, σαϖουρερ � (ΞΙΞ) 
χορσερ, δυλχορερ, παρφυµερ � (ΞΞ) χορριγερ, αχιδυλερ, ρεχτιφιερ, φαιρε ρελεϖερ 
 
    Σ2.1.2α.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞΙς) αροσιερ, ασσαυλχερ, αλλαψερ, ατρεµπερ, βαχινερ, δεφφαιρε, δεστρεµπερ, φιλλερ, 
εντρεχουλλερ, ηυµεχτιφιερ, µουιλλιερ, τρεµπερ � (ΞςΙΙ) δχυιρε � (ΞΙΞ) αλλονγερ, 
βαρβουιλλερ, ηυιλερ, ιµπργνερ � (ΞΞ) ηψδρατερ, σαυχερ, ιµβιβερ, σιροπερ, 
αλχοολισερ 

 

ΣΣ2.1.2α.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς) ασπεργερ, βουτοννερ, εφφλευρερ, ενφαρινερ, ενγραισσιερ, ενσαφρενερ, εσπιχιερ, 
λαρδερ, λιερ, λυτερ, πιθυερ, πουλδρερ, σαλερ, σαυπουδρερ, σιναπισερ, συχρερ � (ΞςΙΙ) 
βαρδερ, ενγρασσερ � (ΞΙΞ) βευρρερ, χηαπελυρερ, χιτροννερ, χονδιµεντερ, χρµερ, 
εντρελαρδερ, πανερ, ποιϖρερ, τρυφφερ, ζεστερ � (ΞΞ) µερινγυερ, αβριχοτερ, 
βαδιγεοννερ, χαραµλισερ, χηαβλοννερ, χηαυφροιτερ, χλουτερ, φλευρερ, φραµβοισερ, 
γλαχερ, µουταρδερ,  πυνχηερ, ϖανιλλερ 

 66



  
 
 
 
  ΣΣ2.1.2β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

    ΣΣ2.1.2β.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞΙς) λιερ � (ΞςΙΙ) αλλονγερ, ινφυσερ � (ΞΞ)  ρελχηερ 
 
 
    ΣΣ2.1.2β.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς) λυτερ � (ΞΙΞ) φαρανδολερ − (ΞΞ) χηαβλοννερ, φατιγυερ, γλαχερ 
 
  ΣΣ2.1.2χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

  ΣΣ2.1.2δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

(ΞΙς) αρρουσερ, ασπεργερ, ατρεµπερ, βαχινερ, εµπλιρ, ενροβερ, ενϖελοπερ,  φαρχιρ, 
οινδρε, µουιλλιερ, πιθυερ, πουλδρερ, σαυπουδρερ, σεµερ, τρεµπερ, ϖερσερ � (ΞςΙΙ) 
παρσεµερ � (ΞΙΞ) βουρρερ, ενδυιρε, φαρανδολερ � (ΞΞ) φατιγυερ, φλευρερ, χλουτερ, 
χηεµισερ, βαδιγεοννερ, φουρρερ, ναππερ, ενροβερ, ιµβιβερ, ιµπργνερ, σινγερ, 
ταπισσερ, ταρτινερ, ϖερνισσερ, ϖοιλερ 
 
 
 ΣΓ2.1.3 Χηανγεµεντ δε τεµπρατυρε  

  ΣΣ2.1.3α σπχιφι σελον λα διρεχτιον 

    ΣΣ2.1.3α.α ρδυιρε λα τεµπρατυρε 

(ΞΙς) ρεφροιδιρ � (ΞΞ) τιδιρ 
 
      ΣΣ2.1.3.α.α.α σπχιφι σελον λα µανιρε 

(ΞΙΞ) φραππερ, χονγελερ � (ΞΞ) σανγλερ 
 
    ΣΣ2.1.3α.β  αυγµεντερ λα τεµπρατυρε 

(ΞΙς) χηαυφφερ, εσχηαυφφερ, φαιρε φονδρε � (ΞΞ) δχονγελερ, δγελερ 
 
      ΣΣ2.1.3α.β.α σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

 ΣΓ2.1.4 Χηανγεµεντ δε χονσιστανχε 

  ΣΣ2.1.4α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

    ΣΣ2.1.4α.α συβστανχε λιθυιδε 

    ΣΣ2.1.4α.β συβστανχε σολιδε 

(ΞςΙΙ) εσπεχιρ � (ΞΙΞ) φαιρε ρδυιρε � (ΞΞ) χολλερ 
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ΣΣ2.1.4β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

    ΣΣ2.1.4β.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞςΙΙ) εσπεχιρ � (ΞΙΞ) φαιρε ρδυιρε � (ΞΞ) χολλερ 
 
 
    ΣΣ2.1.4β.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς) βροψερ, φαιρε φονδρε, φρασερ, γρατυισερ, λιθυφιερ, µαιριερ, µουδρε, πεστριρ, 
πυλϖρισερ, χονθυασσερ, µινχερ � (ΞςΙΙ) χρασερ, φευιλλετερ, µαλαξερ, µανιερ, 
ραµολλιρ, φραισερ/ φρασερ � (ΞΙΞ) τριτυρερ, πυλπερ � (ΞΞ) µαλαξερ, φαιρε µουσσερ, 
λισσερ 
 
  ΣΣ2.1.4χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψε 

(ΞΙς) γρατυισερ, µουδρε � (ΞςΙΙ) ρασπερ � (ΞΙΞ) µουδρε � (ΞΞ) τυρβινερ 
 
  ΣΣ2.1.4δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

(ΞΙς) αφφινερ, βατρε, µαιριερ, παυµοψερ, πεστριρ, µινχερ � (ΞςΙΙ) φευιλλετερ, 
φουεττερ � (ΞΙΞ) µινχερ, τριτυρερ � (ΞΞ) µιεττερ, ασσουπλιρ, αττενδριρ, λισσερ, 
ϖαννερ 
  
 

ΣΓ2.1.5 Χηανγεµεντ δε φορµε 

  ΣΣ2.1.5β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

(ΞΙς) µινχερ, πιλλερ, τρενχηιερ, ταιλιερ, τρονοννερ, χουππερ, δεσπεχιερ, δεχουπερ, 
εντρετρανχηιερ, εσχαχηιερ, εσχαρτελερ,  βαχοννερ, εσµιερ, λεσχηιερ, ενχισισερ � 
(ΞΙΞ) ταλερ, ρογνερ � (ΞΞ) λαµινερ 
 
  ΣΣ2.1.5χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψε 

(ΞΙς) ηαχηιερ− (ΞΞ) λαµινερ 

  ΣΣ2.1.5δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

(ΞΙς)  αππλανιερ, εντορτειλλιερ, ενχισιερ, φενδρε � (ΞςΙΙ) απλαττιρ, ρολερ � (ΞΙΞ) 
αβαισσερ, χηιθυετερ, χισελερ, ταλερ, ταιλλαδερ � (ΞΞ) βουλερ, χαννελερ, χοντισερ, 
σαλπιχοννερ, σαυχισσοννερ, εσχαλοπερ, τορτιλλερ, τουρνερ 
 

 

 ΣΓ2.1.6 Χηανγεµεντ δε χουλευρ 

(ΞΙς) χουλουρερ, βλανχηιρ, δορερ, ϕαυνιρ, ρεϖερδιρ  

 λ�εν λεσ δοιτ ϕαυνιρ δε σαφφραν βροψ (Μ) 
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 ΣΓ2.1.7 ∆πλαχεµεντ 

(ΞΙς) γαρουλλερ, ηοχηερ, µεσλανγερ, µεσλερ, µουϖοιρ, ρεµυερ, τουρνερ, πλυνγερ � 
(ΞΙΞ) τρανσϖιδερ � (ΞΞ) τασσερ 
 
  Σ2.1.7α σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

    ΣΣ2.1.7α.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞΙς) ϖερσερ, χουλλερ 

    ΣΣ2.1.7α.β συβστανχε σολιδε 

 

  ΣΣ.2.1.7β σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

(ΞΙς) εµβροχηερ, ενηαστερ, ενσαχηερ, ταµισερ � (ΞςΙΙ) εµποτερ � (ΞΙΞ) µουλερ, 
δβροχηερ, δµουλερ � (ΞΞ) ενφουρνερ, δχερχλερ, δφουρνερ, τρανσϖασερ  
 
  ΣΣ.2.1.7χ σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

Τ2.2 Οπρατιονσ δχλενχηαντ υν χηανγεµεντ χηιµιθυε  

ΣΓ2.2.1  Παρ χηανγεµεντ δε τεµπρατυρε 

(ΞςΙΙ) χυιρε, φαιρε ρεϖενιρ � (ΞΙΞ) φαιρε πρενδρε, φριχασσερ � (ΞΞ) χοµποτερ, 
χονχοχτερ, φριχοτερ 
 
  ΣΣ2.2.1α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

    ΣΣ2.2.1α.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞΙς) βοιλλιρ, χυιρε, φρεµιερ, εσβοιλλιρ, παρβοιλλιρ, ποχηερ, εσϖερδερ � (ΞςΙΙ) 
βλανχηιρ � (ΞΙΞ) φαιρε χρεϖερ −  (ΞΞ) φαιρε φρισσοννερ, βουιλλοννερ 
 
    ΣΣ2.2.1α.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς)  φριρε, φριολερ � (ΞςΙΙ) χυιρε, φριχασσερ,  ρισσολερ � (ΞΙΞ), γρατινερ, χοµποτερ 
� (ΞΞ) χαραµλισερ, φαιρε φονδρε, γλαχερ, ραιδιρ 
 
    ΣΣ2.2.1α.χσυβστανχε γαζευσε σχηε 

(ΞΙς) φλαµβερ, ηαλλερ, ροστιρ, τορρφιερ � (ΞςΙΙ) γριλλερ, ρτιρ � (ΞΙΞ) τορρφιερ � 
(ΞΞ) µαρθυερ 
 
    ΣΣ2.2.7α.δ συβστανχε γαζευσε ηυµιδε (ϖαπευρ) 

(ΞςΙΙ) τουφφερ, τυϖερ � (ΞΙΞ) βραισερ 

 
  ΣΣ2.2.1β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

    ΣΣ2.2.1β.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞΙς) βοιλλιρ � (ΞΞ) βρασσερ 
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    ΣΣ2.2.1β.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς) εσβοιλλιρ, παρβοιλλιρ, εσϖερδερ, φριρε, ποχηερ, ηαλλερ, δυρχιρ, τορρφιερ, 
παννισσερ, µεττρε εσσυψερ, χανδιρ � (ΞςΙΙ) φριχασσερ, βλανχηιρ, πραλινερ, ρισσολερ � 
(ΞΙΞ) βλονδιρ, βλονδινερ, βρουιλλερ, φαιρε χρεϖερ, τορρφιερ, φαιρε ρουσσιρ � (ΞΞ) 
χαραµλισερ, φαιρε φονδρε, γλαχερ 
 
  ΣΣ2.2.1χ σπχιφι. σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

(ΞΙς) ποταγερ, συρφριρε � (ΞΞ) πολερ 
 

Σ2.2.1δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

(ΞΙς) αρδοιρ, βρυλερ, ρερε, φρεµιερ, εσβοιλλιρ, παρβοιλλιρ, ποχηερ, ραιδιρ, δυρχιρ, 
µεττρε εσσυψερ, εσϖερδερ, ρουσσιρ � (ΞςΙΙ) µιτοννερ, ρισσολερ, φαιρε βλανχηιρ � 
(ΞΙΞ) βλονδιρ, βλονδινερ, βραισερ,  φαιρε δυρχιρ, γρατινερ, λαισσερ µιϕοτερ,  φαιρε 
ρουσσιρ, φαιρε σαυτερ � (ΞΞ)  φαιρε ρεϖενιρ, σαισιρ,  βρυνιρ, χροτερ, δορερ, 
χαραµλισερ, γλαχερ, ραιδιρ, πινχερ 
 
 

   ΣΓ2.2.2 Παρ αδδιτιον δ�υνε συβστανχε 

  ΣΣ2.2.2α σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

    ΣΣ2.2.2α.α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞςΙΙ) µαχρερ, µαρινερ 

    ΣΣ2.2.2α.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς) χονγελερ, γελερ, χονφιρε � (ΞΞ) φερµεντερ 
     

ΣΣ2.2.2β σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

    ΣΣ2.2.2β.α συβστανχε λιθυιδε 

    ΣΣ2.2.2β.β συβστανχε σολιδε 

(ΞΙς) χονφιρε � (ΞΙΞ)  φαιρε γονφλερ, φαιρε µοντερ, φαιρε λεϖερ � (ΞΞ) φαιρε ποιντερ 
 

ΣΣ2.2.2χ σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

  ΣΣ2.2.2δ σπχιφι σελον λα µανιρε 

 

Τ3 Οπρατιονσ τερµιναλεσ 

(ΞΙς) δρεχιερ � (ΞςΙΙ) γαρνιρ � (ΞΞ)  φαοννερ, φλανθυερ, γιϖρερ, µανχηοννερ 

  ΣΣ3.1 σπχιφι σελον λα συβστανχε αγισσαντε 

    ΣΣ3.1α συβστανχε λιθυιδε 

(ΞςΙΙ) φλαµβερ � (ΞΞ) µαρθυερ 

    ΣΣ3.2β συβστανχε σολιδε 

(ΞςΙΙ) ηιστοριερ � (ΞΙΞ) ϕοιντοψερ � (ΞΞ) µανχηοννερ, λυστρερ 
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  ΣΣ3.2 σπχιφι σελον λα συβστανχε συβισσαντε 

    ΣΣ3.2α συβστανχε λιθυιδε 

    ΣΣ3.2β  συβστανχε σολιδε 

(ΞΙΞ) ϕοιντοψερ � (ΞΞ) µανχηοννερ, γιϖρερ, πινχερ, ριολερ, ϖιδελερ 

  ΣΣ3.3 σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

(ΞΞ) πινχερ 

  ΣΣ3.4 σπχιφι σελον λα µανιρε 

(ΞςΙΙ) ηιστοριερ � (ΞΙΞ) ϕοιντοψερ, παναχηερ � (ΞΞ) γιϖρερ, λυστρερ, θυαδριλλερ, 

θυαρριρ, ριολερ 
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ΛΑ ΣΤΡΥΧΤΥΡΑΤΙΟΝ ΣΕΜΑΝΤΙΘΥΕ 

 
ΙΝΤΕΡΠΡΕΤΑΤΙΟΝ ΓΕΝΕΡΑΛΕ 

 
ε ταβλεαυ σε πρτε ◊ δεσ χονσιδρατιονσ γνραλεσ συρ δευξ πλανσ : 

λ�οργανισατιον ηιραρχηιθυε δεσ τερµεσ ετ λε δεγρ δε ↔ ρεµπλισσαγε ≈ δεσ 

χασεσ. 

Αυ νιϖεαυ δε λ�οργανισατιον ηιραρχηιθυε δεσ τερµεσ νουσ ϖοψονσ δευξ γρανδεσ 

ρπαρτιτιονσ : χελλε θυι σ�ταβλιτ εντρε λεσ τερµεσ ενγλοβαντ τουτε λ�αχτιϖιτ ετ λεσ 

τερµεσ δτερµιναντ λεσ αχτιϖιτσ παρτιχυλιρεσ, δονχ λεσ ταξµεσ Τ1 , Τ2 ετ Τ3 σοντ 

εν φαιτ συβορδοννσ αυ ταξµε Τ0 ; ετ χελλε θυι σε ραλισε ◊ λ�ιντριευρ δεσ σµεσ 

γνριθυεσ ο χερταινσ τερµεσ σε δλιµιτεντ δεσ αυτρεσ παρ λ�αβσενχε δεσ σµεσ 

σπχιφιθυεσ. Λε χαραχτρε νευτρε, νον−µαρθυ δε χεσ αρχηιλεξµεσ πευτ τρε 

δµοντρ παρ λ�εξαµεν δε λα στρυχτυρατιον σψνταγµατιθυε (◊ ϖοιρ πλυσ ταρδ). Α τιτρε 

δ�εξεµπλε : ◊ λ�ιντριευρ δυ σµε γνραλ Ελιµινατιον  λεσ σµεσ σπχιφιθυεσ 

πευϖεντ τρε ρεπροδυιτσ παρ λε τερµε νευτρε + υν χοµπλµεντ δ�οβϕετ : τερ λεσ 

νοψαυξ ∼ δνοψαυτερ, τερ λε λαρδ ∼ δλαρδερ. 

Χ�εστ δ�αιλλευρσ λα στρυχτυρατιον  ηιραρχηιθυε θυι α συβι λε πλυσ δε 

χηανγεµεντ, θυι σε µανιφεστε νον σευλεµεντ παρ δεσ σιµπλεσ αππαριτιονσ / 

δισπαριτιονσ / ου ρεµπλαχεµεντσ δεσ τερµεσ, µαισ παρ δεσ χηανγεµεντσ 

σµαντιθυεσ ϖριταβλεσ. Ον ϖερρα χεττε ρεστρυχτυρατιον δανσ λα παρτιε ιντερπρτατιϖε 

δταιλλε. 

Θυαντ αυ δευξιµε ποιντ,  λε ταβλεαυ µοντρε δεσ χασεσ ρεµπλισ ετ δεσ χασεσ 

ϖιδεσ, χοµµε παρ εξεµπλε αυ σειν δυ σµε γνριθυε Αδδιτιον χελυι δυ σµε 

σπχιφι σελον λ�ουτιλ εµπλοψ. Χελα προυϖε θυε τουτεσ λεσ ποσσιβιλιτσ δε 

στρυχτυρατιον νε σοντ πασ εξπλοιτεσ παρ λα λανγυε, µαισ ιλ εστ ϖραι αυσσι θυε λε 

νοµβρε δεσ χασεσ ϖιδεσ ϖα διµινυαντ αυ χουρσ δεσ σιχλεσ. Αινσι, λα πρεµιρε 

ποθυε εξαµινε (ΞΙςε � ΞςΙε σιχλεσ) σε χαραχτρισε παρ 13 χασεσ ϖιδεσ : 

 /ΣΣ2.1.1χ , ΣΣ2.1.2χ, ΣΣ2.1.3α.α.α, , ΣΣ2.1.3α.β.α, ΣΣ2.1.4α.α , ΣΣ2.1.4α.β, ΣΣ2.1.4β.α, 

ΣΣ2.1.7α.β , ΣΣ2.1.7χ , ΣΣ.2.2.2α.α , ΣΣ2.2.2β.α , ΣΣ2.2.2χ , ΣΣ2.2.2δ /, λα πριοδε 

συιϖαντε (ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ) παρ 9 χασεσ / ΣΣ2.1.2χ, ΣΣ2.1.3α.α.α, , ΣΣ2.1.3α.β.α, 
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ΣΣ2.1.4α.α , ΣΣ2.1.7α.β , ΣΣ2.1.7χ , ΣΣ2.2.2β.α , ΣΣ2.2.2χ , ΣΣ2.2.2δ / ετ λεσ δευξ 

δερνιρεσ πριοδεσ ΞΙΞε ετ ΞΞε σιχλεσ παρ 8 χασεσ ϖιδεσ, / ΣΣ2.1.2χ, ΣΣ2.1.3α.β.α, 

ΣΣ2.1.4α.α , ΣΣ2.1.7α.β , ΣΣ2.1.7χ , ΣΣ2.2.2β.α , ΣΣ2.2.2χ , ΣΣ2.2.2δ/. 

Ον πουρραιτ δονχ αντιχιπερ λεσ δευξ πρεµιερσ λµεντσ δε λ�ϖολυτιον : ελλε 

σε ραλισε σοιτ παρ λε ρεµπλισσαγε δεσ χασεσ ϖιδεσ ϖιρτυελλεµεντ οφφερτεσ παρ λα 

στρυχτυρε, σοιτ παρ λα ροργανισατιον δεσ λµεντσ ◊ λ�ιντριευρ δεσ χασεσ εξισταντεσ. 

Χελλε−χι εντρανερα σοιτ λε σιµπλε ρεµπλαχεµεντ δ�υν λµεντ παρ υν αυτρε σανσ 

τουχηερ αυ σψστµε δεσ ϖαλευρσ δεσ λµεντσ, σοιτ παρ δε ϖριταβλεσ χηανγεµεντσ 

σµαντιθυεσ. 

  

ΙΝΤΕΡΠΡΕΤΑΤΙΟΝ ∆ΕΤΑΙΛΛΕΕ 

C
 

οµµε υνε αναλψσε διαχηρονιθυε δε σµαντιθυε στρυχτυραλε ↔ αυρα ◊ 

ταβλιρ, ◊ τυδιερ ετ, σι ποσσιβλε, ◊ εξπλιθυερ λε µαιντιεν, λ�αππαριτιον, λα 

δισπαριτιον ετ λα µοδιφιχατιον, αυ χουρσ δε λ�ηιστοιρε δ�υνε λανγυε, δεσ 

οπποσιτιονσ λεξιχαλεσ διστινχτιϖεσ ≈ξϖιιι νουσ δεϖονσ φαιρε λα διφφρενχε εντρε λεσ 

χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ φονχτιοννελσ, δονχ λ�αππαριτιον ου λα δισπαριτιον δ�υν 

τραιτ διστινχτιφ ετ, παρ λ◊, λ�αππαριτιον ου λα δισπαριτιον δ�υνε οπποσιτιον ετ λε 

χηανγεµεντ νον−φονχτιοννελ ο ιλ σ�αγιτ δ�υν σιµπλε ρεµπλαχεµεντ θυι νε 

χονχερνε θυε λε σιγνιφιαντ. 

∆ανσ λε ταβλεαυ πρσεντ, δευξ ταξµεσ, χελυι δεσ Οπρατιονσ ενγλοβαντ 

τουτε λ�αχτιϖιτ (Τ0) ετ χελυι δεσ Οπρατιονσ δχλενχηαντ υν χηανγεµεντ χηιµιθυε 

παρ λε χηανγεµεντ δε τεµπρατυρε (Τ2) µοντρεντ δεσ ρεµπλαχεµεντσ νον−

φονχτιοννελσ ετ δεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ προπρεµεντ διτσ θυι ϖοντ δε παιρε.  

Λεσ ϖερβεσ τουχησ παρ υνε ϖριταβλε µοδιφιχατιον σµαντιθυε σοντ λεσ 

συιϖαντσ : φριρε, συρφριρε/σουφφριρε ετ χυιρε. Συρφριρε ν�εστ πασ λα σιµπλε ϖαριαντε 

πρφιξε δε φριρε, ιλ σ�αγιτ λ◊ δ�υνε οπποσιτιον διστινχτιϖε, δισπαρυε απρσ λε Μοψεν 

Αγε, θυι λεσ πουρϖοιτ δε τραιτσ διστινχτιφσ διφφρεντσ. Φριρε εστ σπχιφι σελον λα 

συβστανχε αγισσαντε, δονχ λα µατιρε δανσ λαθυελλε λα χυισσον α λιευ � υνε µατιρε 

γρασσε, βευρρε, ηυιλε ου σαινδουξ −χοµµε λε χονστραστε συιϖαντ λε µοντρε :  χυιτ εν 

εαυε ου φριτ εν ηυιλλε (ςιανδιερ) . Χε τραιτ περσιστε ϕυσθυ�◊ νοσ ϕουρσ : 

       φαρινεζ ετ λε φαιτεσ φριρε εν λαρδ φονδυ (ΞςΙΙ) 

   φαιτεσ φριρε δανσ λ�ηυιλε δεσ οιγνονσ χουπσ παρ τρανχηεσ µινχεσ (ΞΙΞ) 

   σαλερ λεσ τρανχηεσ δ�αυβεργινε αϖαντ δε λεσ φαιρε φριρε δανσ λ�ηυιλε (ΞΞ) 
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Χεπενδαντ, αυ Μοψεν Αγε ιλ σ�οπποσαιτ γαλεµεντ ◊ συρφριρε, θυι α τ σπχιφι 

σελον λ�ουτιλ υτιλισ. Λ�αυτευρ δυ Μεσναγιερ δε Παρισ λε πρχισε δε λα µανιρε 

συιϖαντε : 

Νοτα θυε λ�εν διτ συρφριρε πουρ χε θυε χ�εστ υν υνγ ποτ, ετ σε χ�εστοιτ εν υνε παελλε 
δε φερ, λ�εν διροιτ φριρε. 
 

 
Μαισ λ�ον τρουϖε χεττε µµε διστινχτιον δανσ λε χασ δεσ αυτρεσ αυτευρσ αυσσι : 

µεττεζ σουφφριρε εν σον σαινγ ου εν αυλτρε δεδανσ υνγ ποτ συρ λε χηαρβον 
(ςιανδιερ) 
 
  φρισσιεζ λεσ µορσεαυσ εν υνε παιελε εν σαιµ ου λαρτ (Ενσεινγνεµενζ) 

Λα δισπαριτιον δε συρφριρε / σουφφριρε αυ ΞςΙΙε σιχλε νε σιγνιφιε πασ σευλεµεντ υνε 

διµινυτιον δε τερµεσ υτιλισαβλεσ, µαισ αυσσι υν αππαυϖρισσεµεντ αυ νιϖεαυ δεσ 

διστινχτιονσ ποσσιβλεσ.  

∆ανσ λε χασ δε χεσ δευξ τερµεσ λα διφφρενχε δε σιγνιφι εστ ρεπρσεντε παρ 

υνε διφφρενχε αυ νιϖεαυ δυ σιγνιφιαντ αυσσι, χε θυι ρενδ λ�ιδεντιφιχατιον πλυσ φαχιλε 

ετ προυϖε θυ�ιλ σ�αγιτ λ◊ δ�υν ϖριταβλε χηανγεµεντ φονχτιοννελ.  

Πουρ λε ϖερβε χυιρε, λ�ιδεντιφιχατιον δυ χηανγεµεντ εστ πρατιθυεµεντ 

ιµποσσιβλε ◊ λ�αιδε δ�υν διχτιονναιρε, σανσ ρεχουριρ ◊ λ�αναλψσε χοµπονεντιελλε, λεσ 

δφινιτιονσ νε ρενδεντ πασ χοµπτε δεσ χηανγεµεντσ θυι οντ ευ λιευ αυ νιϖεαυ δυ 

σιγνιφι. Πουρταντ, λεσ τραιτσ διστινχτιφσ δυ ϖερβε οντ συβι υνε µοδιφιχατιον αυ χουρσ 

δυ ΞςΙΙε σιχλε ετ λε ϖερβε, τουτ εν γαρδαντ σον σµαντισµε οριγινελ � �εξποσερ ◊ 

λ�εφφετ δε λα χηαλευρ δανσ υν λιθυιδε� � σ�εστ ενριχηι δε νουϖεαυξ τραιτσ θυι λε φοντ 

εντρερ δανσ δ�αυτρεσ οπποσιτιονσ σµαντιθυεσ. Αινσι λεσ αυτευρσ δεσ λιϖρεσ δε 

ρεχεττεσ µδιϖαυξ οπποσεντ χυιρε ◊ φριρε :  

χυιτ εν εαυε ου φριτ εν ηυιλλε (ςιανδιερ)  

χυισιεζ εν ϖιν ε εν εϖε (Ενσεινγνεµενζ) 

µαισ αυσσι ◊ βοιλλιρ θυι σπχιφιε λα τεµπρατυρε : 

αυχυνσ λεσ δεσπιεχεντ ετ µεττεντ εσχηαυφφερ συρ λε χηαρβον ταντ θυε λ�εαυε 

βουλλε (ςιανδιερ)  

 

πρενεζ λεσ γελινεσ ε χυισιεζ εν ϖιν ε εϖε, ε φετεσ βουιλλιρ (Ενσεινγνεµενζ) 

λε µειγρε σοιτ µισ παρ µορχεαυλξ χυιρε εν βουλλον (Μεσναγιερ) 

ϖουσ λε φερεζ βουιλλιρ δευξ ου τροισ βυλλιτιονσ (Νοστραδαµυσ) 
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ναϖεσ ϕευνεσ ετ πετιτσ, λ�εν λα δοιτ χυιρε εν εαυε ετ σανσ ϖιν πουρ λε πρεµιερ 

βουλλον (Μ) 

 

αλορσ θυε δσ λ�Ουϖερτυρε δε Λανχελοτ δε Χαστεαυ, ιλ εστ πρσεντ χοµµε λε τερµε 

γνραλ πουρ δσιγνερ τουτ τψπε δε πρπαρατιον παρ λα χηαλευρ : 

  λε µεττεζ χυιρε δεδανσ λε φουρ (Λανχελοτ) 

  τουσ λεσ ποισσονσ σε χυισεντ αϖεχ δε λ�εαυ (Λανχελοτ) 

 ιλ φαυτ υνε παυλε δε µουτον βιεν µορτιφιε, λαρδε δε γροσ λαρδ, ασσαισοννε δε 
σελ, λα φαιρε χυιρε ◊ λα βροχηε (Λα ςαρεννε) 

 
  φαιρε χυιρε αυ βαιν−µαριε (∆υµασ) 

  λα δινδε τρυφφε, χυιτε εν δαυβε ου δανσ σον ϕυσ (Μιλλετ−Ροβινετ) 

  λεσ φαιρε χυιρε δουχεµεντ δανσ λε βευρρε (ΞΞ) 

λαισσερ χυιρε συρ φευ δουξ, ◊ φρµισσεµεντσ ετ ◊ δχουϖερτ λεσ ασπεργεσ ◊ 
λ�εαυ βουιλλαντε σαλε  (ΞΞ) 
 

  φαιρε χυιρε λεσ ασπεργεσ ◊ λα ϖαπευρ (ΞΞ) 

∆ε χε ποιντ δε ϖυε χυιρε σ�οπποσε χοµµε αρχηιλεξµε, ◊ τουσ λεσ αυτρεσ 

τερµεσ δσιγναντ λεσ οπρατιονσ δχλενχηαντ δεσ χηανγεµεντσ χηιµιθυεσ ετ ραλισε 

αινσι, νον σευλεµεντ λα χονστιτυτιον δ�υνε νουϖελλε οπποσιτιον, µαισ αυσσι υνε 

ροργανισατιον αυ νιϖεαυ δε λ�ορδρε ηιραρχηιθυε. ∆ε χε ποιντ δε ϖυε, ιλ εστ 

ινστρυχτιφ δε ρεγαρδερ λεσ δφινιτιονσ δεσ διχτιονναιρεσ ου δεσ νοτεσ εξπλιχατιϖεσ δεσ 

ρεχεττεσ δανσ λεσθυελλεσ λε τερµε νευτρε, νον−µαρθυ σερα τουϕουρσ χυιρε : 

 ∆υµασ : 
φριρε : αχτιον δε φαιρε χυιρε δε λα ϖιανδε, δυ ποισσον ου δεσ λγυµεσ δανσ δυ 
βευρρε, δε λ�ηυιλε ου δυ σαινδουξ 
 

Λεσ Μοτσ δε λα χυισινε : 
βραισερ : φαιρε χυιρε ◊ πετιτ φευ υνε πιχε δε ϖιανδε, αϖεχ ασσεζ πευ δε λιθυιδε, 
δανσ υν ρχιπιεντ βιεν φερµ. 
 
χονφιρε : φαιρε χυιρε ου µαχρερ χερταινσ αλιµεντσ δανσ λα γραισσε, λε συχρε, λε 
ϖιναιγρε ου λ�ηυιλε πουρ εν ασσυρερ λα χονσερϖατιον 
 

ΤΛΦ : 
φριχασσερ : φαιρε χυιρε δανσ λευρ ϕυσ, ◊ λα πολε ου ◊ λα χασσερολε, δεσ αλιµεντσ 
χουπσ εν µορχεαυξ  

 
Χεττε εξτενσιον δε σενσ εντρανε υνε αυτρε µοδιφιχατιον : λε ϖερβε χυιρε 

χηανγε δε ταξµε αυσσι ετ, ◊ παρτιρ δυ ΞςΙΙε σιχλε, ιλ ϖα ενγλοβερ τουτεσ λεσ 

οπρατιονσ χυλιναιρεσ. 
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Λε χασ δυ ϖερβε χυιρε ν�εστ πασ υνιθυε δανσ χε γρουπε, λ�εξτενσιον δε σενσ 

χαραχτρισε δ�αυτρεσ ϖερβεσ αυσσι : φριχασσερ, φριχοτερ, χοµποτερ ετ χονχοχτερ. Αυ 

µοµεντ δεσ πρεµιρεσ αττεστατιονσ φριχασσερ ετ χοµποτερ δσιγναιτ υν τψπε δε 

χυισσον βιεν δφινι : 

φριχασσερ : φαιρε χυιρε δανσ λευρ ϕυσ, ◊ λα πολε ου ◊ λα χασσερολε δεσ 
αλιµεντσ χουπσ εν µορχεαυξ 
 
χοµποτερ : φαιρε χυιρε υνε ϖολαιλλε ου υν γιβιερ ϕυσθυ∋◊ χε θυε λεσ χηαιρσ 
πρεννεντ λα χονσιστανχε δ�υνε χοµποτε, λα πρπαρατιον ρεσσεµβλαιτ ◊ υνε 
σορτε δε ραγοτ 

 
µαισ ιλσ οντ συβι υν χηανγεµεντ δε σενσ ετ, παρ εξτενσιον, δσιγνεντ λ�οπρατιον δε 

χυισσον εν γνραλ. 

 Χονχοχτερ α τ εµπρυντ αυ λατιν χονχοχτιο �διγεστιον�, δριϖ δε 

χονχοθυερε �χυιρε ενσεµβλε�. Λε µοτ α τ ρεπρισ αϖεχ λε σενσ δε �διγεστιον�, αϖαντ 

δ�τρε λιµιν παρ χελυι−χι. Θυελθυεσ εµπλοισ αυ σενσ δε �χυισσον δεσ αλιµεντσ� σε 

ρενχοντρεντ δϕ◊ αυ ΞΙΞε σιχλε χηεζ θυελθυεσ αυτευρσ, µαισ χ�εστ αυ ΞΞε σιχλε 

θυε λε ϖερβε χονχοχτερ εστ δεϖενυ υσυελ συρτουτ δανσ λα λανγυε οραλε αϖεχ λε σενσ 

δε �µιϕοτερ, χυισινερ� αυ σενσ προπρε ετ αυ φιγυρ. 

 Χονχοχτερ δε συχχυλεντσ πλατσ σανσ αϖοιρ φαιτ σεσ χλασσεσ χηεζ υν γρανδ χηεφ, 
 ϖοιλ◊ χε θυε νουσ προποσε λα νουϖελλε χολλεχτιον (ΞΞ) 
 
 Λ�ιµµιγρατιον ιταλιεννε, αυ ΞςΙΙε σιχλε, α δοτ λα Φρανχε δ�υνε χρµε ◊  
 λ�αµανδε αµρε χονχοχτε παρ υν χερταιν Φρανγιπανι, πτισσιερ ιταλιεν,  
 χρατευρ δε λα φρανγιπανε. 
 

Λε ϖερβε φριχοτερ συιτ δανσ σον ϖολυτιον λε σορτ δε χοµποτερ :  σελον λεσ 

αττεστατιονσ, φριχοτ , ϖερσ λα φιν δυ ΞςΙΙΙε ετ λε δβυτ δε ΞΙΞε σιχλεσ α δσιγν υνε 

σορτε δε �ραγοτ δε ϖιανδε χυιτε δανσ υνε σαυχε�. Απρσ σον εξτενσιον (ϖερσ λε 

µιλιευ δυ ΞΙΞε σιχλε)  ιλ σερα υτιλισ πουρ τουσ λεσ µετσ χυισινσ, αλορσ θυε λε 

ϖερβε φριχοτερ δσιγνερα λ�ενσεµβλε δεσ αχτιϖιτσ. 

Ιλ εστ ◊ ρεµαρθυερ, δ�αιλλευρσ, θυε χε σεροντ λεσ ϖερβεσ, αππαρτεναντ αυ 

ταξµε Τ0 θυι, απρσ τρε πασσσ παρ λε προχεσσυσ δε γνραλισατιον ◊ λ�ιντριευρ δυ 

ϖοχαβυλαιρε, συβιροντ υνε µοδιφιχατιον χοννοτατιϖε δανσ λε λανγαγε χουραντ. Λε 
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προχεσσυσ δε γνραλισατιον, δε σπχιαλισατιον ετ δε ρεϖαλορισατιον χοννοτατιϖε σερα 

εξαµιν αϖεχ πλυσ δε δταιλσ δανσ λε χηαπιτρε συιϖαντ. 

Λε ταξµε Τ2, ◊ παρτ δε χεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ, πρσεντε δεσ 

ρεµπλαχεµεντσ νον−φονχτιοννελσ αυσσι, θυι νε τουχηεντ θυε λε σιγνιφιαντ ετ νε 

µνεντ πασ ◊ λα ρεδιστριβυτιον δεσ ϖαλευρσ δεσ τερµεσ. Χε τψπε δε µουϖεµεντ 

λεξιχαλ εστ ρεπρσεντ παρ λεσ ϖερβεσ εσϖερδερ / βλανχηιρ ετ  ηαλλερ ∼ ηαρλερ / γριλλερ 

ο λεσ αττεστατιονσ µοντρεντ θυε λεσ σεµµεσ σοντ ιδεντιθυεσ. 

φεϖεσ εσϖερδεεσ εν εαυε βουλαντ, πυισ φριχτε εν λα γρεσσε δεσ λαρδονσ 
(Μεσναγιερ)  

  
ιλ λεσ χονϖιεντ πουρβουλιρ εν λιευ δ�εσϖερδερ (Μεσναγιερ)   

σοιτ εσϖερδεε εστ θυαντ ελλε εστ ϕευνε, ου πουρβουλψε εν ψϖερ θυαντ ελλε 
εστ δροιχτε ποιρεε ϖιειλλε (Μ)  

 
  λε συχρε ετ γροσειλλεσ βλανχηιεσ δανσ λε συχρε πιλλ (Λα ςαρεννε) 

ϖουσ αυρεζ δεσ ηυτρεσ, θυε ϖουσ φερεζ υν πευ βλανχηιρ ◊ λ�εαυ (Λα 
ςαρεννε) 
 
χε µεχτεζ ηαρλερ συρ λε γρειλ, ιδ εστ ροιδιρ συρ λε βον φευ δε χηαρβον 
(Μεσναγιερ) 

 
  ηαρλερ λε λιεϖρε εν λα βροχηε ου συρ λε γρειλ (Μεσναγιερ) 

 φαιτεσ γριλλερ λεσ αβριχοτσ συρ υνε βραισε αρδεντε (∆υµασ) 

Λε ϖερβε βλανχηιρ εντρε δονχ, δ�υνε παρτ, δανσ υνε χονστρυχτιον δε 

ρεµπλαχεµεντ νον−φονχτιοννελ, αυ µοµεντ ο ιλ πρενδ λα πλαχε δε εσϖερδερ αυ 

ΞςΙΙε σιχλε, µαισ χε ρεµπλαχεµεντ σιγνιφιε εν µµε τεµπσ λε δϖελοππεµεντ 

δ�υν σενσ σεχονδαιρε ετ λ�λαργισσεµεντ δε σεσ σµεσ. Λε πρεµιερ σενσ α τ 

δϖελοππ παρ λα δριϖατιον ◊ παρτιρ δε λ�αδϕεχτιφ βλανχ : �µλανγερ αυ φουετ ϕαυνεσ 

δ�οευφσ ετ συχρε εν πουδρε ϕυσθυ∋◊ χε θυε λε µλανγε σοιτ βλανχ ετ µοισσευξ�. Ον 

συπποσε θυε λε σενσ σεχονδαιρε δε βλανχηιρ εστ δ συρτουτ ◊ υνε µταπηορε : 

χοµµε βλανχηιρ σιγνιφιε αυσσι �λεσσιϖερ�, χ�εστ−◊−διρε �ρεδοννερ αυ λινγε σαλε σα 

βλανχηευρ δ�οριγινε�, ετ λε λεσσιϖαγε σε φαισαντ αυτρεφοισ παρ βυλλιτιον, χεττε ιδε 

δ�βυλλιτιον ετ δε πυριφιχατιον εστ ρεπρισε παρ λε τερµε χυλιναιρε : �πασσερ δεσ 

αλιµεντσ ◊ λ�εαυ βουιλλαντε, πυισ λεσ γουττερ, αϖαντ δε λεσ σουµεττρε ◊ λευρ χυισσον 

δφινιτιϖε�. Χεττε οπρατιον α πουρ βυτ σοιτ δ�λιµινερ λε σελ δε χονσερϖατιον 

(λαρδονσ), σοιτ δε ραφφερµιρ λεσ λγυµεσ (χαροττεσ), σοιτ δ�ενλεϖερ λ�χρετ προπρε ◊ 

χερταινσ προδυιτσ αλιµενταιρεσ (χηουξ). 

(1) φουεττεζ λ�οευφ αϖεχ λε συχρε ϕυσθυ�◊ χε θυε λε µλανγε βλανχηισσε 
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(2) δταιλλεζ λε ζεστε δεσ αγρυµεσ εν φινσ βτοννετσ, φαιτεσ−λεσ βλανχηιρ 
δευξ µινυτεσ ◊ λ�εαυ βουιλλαντε 
 
πλονγεζ λα λανγυε δε βοευφ πλυσιευρσ φοισ δανσ λ�εαυ βουιλλαντε πουρ λα 
βλανχηιρ 
 
Υν αυτρε ϖερβε, χονχερν παρ λε χηανγεµεντ δε σενσ εστ (φαιρε) φονδρε. Λε 

πρεµιερ σενσ  θυι δσιγνε λε πασσαγε δε λ�τατ σολιδε ◊ λ�τατ λιθυιδε σουσ λ�εφφετ δε 

λα χηαλευρ, α δονν ναισσανχε, παρ µταπηορε ◊ υν σενσ σεχονδαιρε : �λαισσερ χυιρε 

τρσ δουχεµεντ λεσ λγυµεσ δανσ υν χορπσ γρασ πουρ θυ�ιλσ περδεντ λευρ 

χονσιστανχε οριγινελλε ετ δεϖιεννεντ φονδαντσ σουσ λα δεντ�. Χ�εστ σουϖεντ υνε 

οπρατιον πρλιµιναιρε ◊ υνε χυισσον εν σαυχε.  

 

Λαϖερ σοιγνευσεµεντ λεσ πιναρδσ εν λεσ θυευταντ ετ λεσ λαισσερ φονδρε ◊ 
χουϖερτ ετ ◊ πετιτ φευ δανσ υν γρανδ φαιτουτ. 
 
∆ανσ υνε ασσιεττε, τριτυρερ 100 γ δε βευρρε µου αϖεχ λεσ ζεστεσ βλανχηισ, 
δυ σελ ετ δυ ποιϖρε ετ µεττρε λε µλανγε ◊ φονδρε δανσ υνε χασσερολε. 

 
Λεσ διχτιονναιρεσ ετ λεσ τραϖαυξ λεξιχολογιθυεσ τραδιτιοννελσ 

χονσιδρεραιεντ χεσ χασ χοµµε υν εµπλοι µταπηοριθυε δ�υν σευλ ϖερβε, αλορσ θυε 

λ�αναλψσε σµαντιθυε χοµπονεντιελλε δµοντρε θυε χετ εµπλοι µταπηοριθυε 

σερϖαντ δε ποιντ δε δπαρτ πουρ λε χηανγεµεντ πουρϖοιτ λε ϖερβε δε νουϖεαυξ 

τραιτσ σµαντιθυεσ θυ�ον πευτ θυαλιφιερ δε διστινχτιφσ, αινσι ον α δροιτ δε λεσ 

χονσιδρερ ◊ παρτιρ δε χε µοµεντ χοµµε δευξ λεξµεσ διφφρεντσ ετ, χοµµε λεσ 

σενσ σεχονδαιρεσ δϖελοππσ σε σοντ λοιγνσ λ�υν δε λ�αυτρε ον πουρραιτ ιµαγινερ  

θυ�ιλσ δεϖραιεντ εν πρινχιπε αππαρτενιρ ◊ δευξ εντρεσ δανσ λεσ διχτιονναιρεσ. 

Λ�λοιγνεµεντ δεσ σενσ σε ϖοιτ παρ λ�ϖολυτιον διφφρεντε αυ νιϖεαυ 

µορπηολογιθυε (◊ ϖοιρ πλυσ ταρδ). 

Α παρτ δεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ ετ δεσ ρεµπλαχεµεντσ δεσ σιγνιφισ, 

νουσ πουϖονσ χονστατερ γαλεµεντ υν ενριχηισσεµεντ χονσιδραβλε δεσ τερµεσ θυι 

ρεφλτε ◊ λα φοισ δεσ φαχτευρσ εξτραλινγυιστιθυεσ ετ υν πηνοµνε λινγυιστιθυε. Λεσ 

φαχτευρσ εξτραλινγυιστιθυεσ χορρεσπονδεντ εσσεντιελλεµεντ ◊ λα µοδιφιχατιον, 

συρϖενυε δανσ λε δοµαινε δεσ τεχηνιθυεσ  � βρασσερ, φριχασσερ, φαιρε σαυτερ � ου 

σατισφοντ υν βεσοιν δε πρχισιον � ρισσολερ, δορερ, φαιρε µιϕοτερ, µιτοννερ �  αλορσ 

θυε λε πηνοµνε λινγυιστιθυε σε ρφρε ◊ υν προχεσσυσ δε λεξιχαλισατιον, προπρε 

αυξ ϖοχαβυλαιρεσ τεχηνιθυεσ � γρατινερ, χροτερ. 
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Α χε ποιντ δε λ�αναλψσε, ιλ νε σεραιτ πασ πευτ−τρε σανσ υτιλιτ δε χονσαχρερ θυελθυεσ 

µοτσ αυξ χηανγεµεντσ δεσ τεχηνιθυεσ δε χυισσον πουρ ϖοιρ σι λεσ µοδιφιχατιονσ 

λινγυιστιθυεσ χορρεσπονδεντ ◊ δεσ χηανγεµεντσ εξτραλινγυιστιθυεσ αυσσι ραδιχαυξ.   

Αυ  Μοψεν Αγε, λεσ χυισσονσ αϖαιεντ πουρ φονχτιον δε ρενδρε λεσ ϖιανδεσ πλυσ 

διγεστεσ ετ πουρ χελα λεσ χυισινιερσ µδιϖαυξ οντ αππλιθυ λα τεχηνιθυε δεσ 

χυισσονσ συχχεσσιϖεσ. Χεττε τεχηνιθυε χονσισταιτ ◊ φαιρε βουιλλιρ λεσ ϖιανδεσ δυρεσ, 

ϖιανδεσ δε χηασσε ου δε γροσ βταιλ αϖαντ δε λεσ σουµεττρε ◊ δ�αυτρεσ τραιτεµεντσ ◊ 

λα πολε ου συρ λε γριλ. ∆ονχ, αϖαντ δε µεττρε εν βροχηε λεσ χηαιρσ θυ�ιλσ ϖουλαιεντ 

ρτιρ, ιλσ λεσ φαισαιεντ σουϖεντ ↔ παρβουιλλιρ ≈ εν εαυ, λε τεµπσ δε λεσ ραφφερµιρ, µαισ 

ιλ αρριϖαιτ αυσσι θυε λεσ ϖιανδεσ πραλαβλεµεντ ρτιεσ οντ τ φριτεσ εν ηυιλε ου εν 

σαινδουξ, πουρ µιευξ λεσ ιµπργνερ δε γοτ. Τανδισ θυε λεσ γρασσεσ δεϖαιεντ τρε 

εν πρινχιπε ρτιεσ � πουρ λεσ δεσσχηερ � λεσ µαιγρεσ ετ σχηεσ ταιεντ βουιλλιεσ. 

Αινσι φαισαιτ−ον ρτιρ λε χοχηον δε λαιτ ετ λε πορχ φραισ, λε γιγοτ ετ λ�παυλε δε 

µουτον, λεσ χαιλλεσ, λεσ χηαπονσ δε ηαυτε γραισσε, αλορσ θυε λα χηαιρ δε βοευφ ου δε 

ϖαχηε ταιτ τουϕουρσ βουιλλιε. 

φεϖεσ εσϖερδεεσ εν εαυε βουλαντ, πυισ φριχτε εν λα γρεσσε δεσ λαρδονσ 
(Μεσναγιερ) 
 
ροστι εν βροχηε ου συρ λε γρειλ, δεχουππεζ παρ πιεχεσ ετ µεττεζ σουφφριρε αυ 
σαιν  

 
ηαρλερ λε λιεϖρε εν λα βροχηε ου συρ λε γρειλ, πυισ λα δεχουππεζ παρ µενβρεσ 
ετ µεχτεζ (ςιανδιερ) 

 
φριρε εν σαιν ου εν λαρτ (Μεσναγιερ) 
 
 

Αυ ΞςΙΙε σιχλε, λε στψλε δε χυισινε σε δφαιτ δεσ ηαβιτυδεσ µδιϖαλεσ, νον 

σευλεµεντ δανσ λ�ασσαισοννεµεντ ο λεσ µοδιφιχατιονσ δυ γοτ σοντ λεσ πλυσ 

αππαρεντεσ, µαισ αυσσι δανσ λε δοµαινε δε λα τεχηνιθυε δε χυισσον. Λεσ νουϖελλεσ 

µτηοδεσ χορρεσπονδεντ αυ βεσοιν δε ρεσσεντιρ λε ϖραι γοτ δεσ χηοσεσ  ο λε 

ποταγε αυ χηουξ ↔ σεντ εντιρεµεντ λε χηουξ ≈ξιξ Χ�εστ δονχ αυ ΞςΙΙε σιχλε θυε 

λεσ βασεσ δυ τραϖαιλ χυλιναιρε σεροντ χοδιφιεσ : δε λα χονφεχτιον δεσ βουιλλονσ, 
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χουλισ ετ ϕυσ σερϖαντ αυξ πρπαρατιονσ υλτριευρεσ, ◊ λα χονφεχτιον δεσ µετσ ετ ◊ λευρ 

φινιτιον γρχε ◊ δεσ λιαισονσ, λεσ διφφρεντεσ οπρατιονσ δοιϖεντ δσορµαισ 

σ�ενχηανερ σελον ον ορδρε θυι χονστιτυερα λα βασε δε λα χυισινε δεσ σιχλεσ 

ποστριευρσ. 

Ιλ σεµβλε δονχ θυε χε ν�εστ πασ υν ηασαρδ σι λα ρπαρτιτιον δεσ τερµεσ, ρελατιφσ αυ 

µοδε δε χυισσον σοιτ µοδιφιε ϖερσ λε ΞςΙΙε σιχλε, χεττε µοδιφιχατιον ρεφλτε 

φιδλεµεντ λεσ χηανγεµεντσ θυι σε σοντ οπρσ εν ραλιτ. 

 

Αυϕουρδ�ηυι, δανσ λα τεχηνιθυε χυλιναιρε, χινθ µοδεσ δε χυισσον δε βασ σοντ 

αχχεπτσ : 

1) πλονγερ λ�αλιµεντ δονν δανσ υν λιθυιδε τελ θυε δε λ�εαυ, δυ βουιλλον ου δυ ϖιν, χε 

θυι  δοννερα λε ποχηαγε, λα χυισσον αυ βουιλλον ετ ◊ λ�τουφφε ; 

2) λ�ιµµεργερ δανσ δεσ γραισσεσ ανιµαλεσ ου δε λ�ηυιλε (φριτυρε) ; 

3) λ�εξποσερ ◊ λα ϖαπευρ (βραισαγε) ; 

4) λ�εξποσερ ◊ λα χηαλευρ σχηε (ρτισσαγε, χυισσον αυ φουρ, αυ γριλ) ; 

5) πολερ δανσ δε πετιτεσ θυαντιτσ δε γραισσε χηαυδε (φαιρε σαυτερ). 

Εν χε θυι χονχερνε λα διφφρενχε εντρε λε δευξιµε ετ λε χινθυιµε, ιλ εστ 

αδµισ θυε λα φριτυρε προδυιτ υνε συρφαχε χροθυαντε, αλορσ θυε ↔ σαυτερ ≈ ιµπλιθυε λε 

µλανγε δυ ϕυσ νατυρελ ◊ λα γραισσε, ενροβαντ λε µετσ δ�υνε λγρε σαυχε. Χεττε 

σπχιαλισατιον α δϖελοππ σον προπρε ϖοχαβυλαιρε παρ διφφρεντεσ µανιρεσ θυε ϕε 

ϖαισ εξαµινερ δανσ λε χηαπιτρε συιϖαντ. 

Α προποσ δυ ϖερβε χυιρε, ϕ�αι δϕ◊ αντιχιπ χερταινσ χαραχτριστιθυεσ δυ ταξµε 

Τ0  θυι, παρ ραππορτ αυξ αυτρεσ ταξµεσ, µοντρε υνε ϖαριτ τονναντε σι λ�ον 

χοµπαρε λα σιτυατιον δανσ λεσ διφφρεντεσ ποθυεσ. Χεπενδαντ, χεττε ϖαριτ εστ 

σευλεµεντ αππαρεντε ετ νε χαχηε πασ δε βουλεϖερσεµεντσ χονσιδραβλεσ, λα 

ϖαριατιον δεσ τερµεσ ν�αππορτε πασ δε χηανγεµεντ σµαντιθυε ετ χονστιτυε δεσ 

σιµπλεσ ρεµπλαχεµεντσ. Ιλ ψ α, θυανδ−µµε δευξ χαραχτριστιθυεσ παρτιχυλιρεσ δε 

χε γρουπε θυε λ�ον νε δεϖραιτ πασ λαισσερ σανσ χοµµενταιρε : λα πρεµιρε εστ λε ραρε 

χασ δε σψνονψµιε δανσ υν ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε ετ λα δευξιµε εστ λα 

ρεσσεµβλανχε θυαντ αυ ποιντ δε δπαρτ δε λα φορµατιον δε χεσ τερµεσ, (◊ 

λ�εξχεπτιον δε χυιρε). 

Αβιλλερ, απαρειλλιερ, ατουρνερ αυ ΞΙςε σιχλε, αχχοµοδερ, αχχουστρερ, 

αππαρειλλιερ, αππρτερ, αππροπριερ, χυιρε, χυισινερ αυ ΞςΙΙε, ετ αχχοµοδερ, 

χονφεχτιοννερ, χυιρε, χυισινερ, χονχοχτερ, χοµποτερ αυξ ΞΙΞε ετ ΞΞε σιχλεσ 
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µοντρεντ εν εφφετ υνε σψνονψµιε παρφαιτε ο νι λεσ διχτιονναιρεσ νι λεσ αττεστατιονσ 

ν�αιδεντ ◊ διφφρενχιερ λεσ σµαντισµεσ. Χεττε σψνονψµιε σ�ταβλιτ βιεν σρ 

σευλεµεντ δανσ υν ενϖιροννεµεντ χοντεξτυελ δτερµιν, χελυι δεσ  λιϖρεσ δε 

χυισινε. ∆ονχ, σελον λε δεγρ δε σψνονψµιε, χεττε σψνονψµιε θυε ϕ�αι θυαλιφι δε 

παρφαιτε νε σερα θυε σψνονψµιε παρτιελλε, χοντεξτυελλε.  

Λ�θυιϖαλενχε σµαντιθυε πευτ τρε ταβλιε παρ λα προχδυρε δε λα συβστιτυτιον, 

σι ον εξαµινε λεσ σουσ−τιτρεσ δεσ δευξ ουϖραγεσ µδιϖαυξ, ετ χελυι δε Λανχελοτ 

δε Χαστεαυ ον ϖοιτ θυε λε σενσ δ�αβιλλερ, απαρειλλιερ, αχχοµοδερ ετ αχχουστρερ εστ 

τουτ ◊ φαιτ λε µµε : 

Λεσ Ενσεινγνεµενζ θυι ενσεινγνεντ α αππαρειλλιερ τουτεσ µανιερεσ δε ϖιανδεσ 

Χψ απρσ σενσυψτ λε ϖιανδιερ πουρ αππαρειλλιερ τουτεσ µανιρεσ δε ϖιανδεσ θυε 
Ταιλλεϖεντ θυευξ δυ ροψ νοστρε σιρε φιστ ταντ πουρ αβιλλερ ετ αππαρειλλερ βουιλλψ, 
ρουστψ, ποισσονσ δε µερ ετ δ�εαυε δουλχε, σαυλχεσ, εσπιχεσ, ετ αυτρεσ χηοσεσ ◊ χε 
χονϖεναβλεσ ετ νχεσσιαρεσ χοµµε χψ απρσ σερα διτ. 

 
.... χαρ ϖουσ τρουϖερεζ ιχψ πλυσιευρσ σορτεσ & µανιερεσ δ�αχχοµοδερ λεσ 

ϖιανδεσ 
 
Λιϖρε πρεµιερ θυι τραιχτε λ�ενσειγνεµεντ πουρ αχχουστρερ ϖν πλατ δε ϖιανδε, ετ  

χε θυι ορδιναιρεµεντ εστ βεσοινγ, & πουρ φαιρε πλυσιευρσ σορτεσ δε Τουρτεσ. 
 
ΞςΙΙ 
λεσ αυτρεσ ποισσονσ σ�αχχοµοδεντ δε λα µµε µανιρε 
µεννεζ λα χηαιρ αινσι θυ�αϖεζ φαιχτ λε ιαµβον τουτ αινσι αχχουστρ 
αινσι δεϖεζ ϖουσ αχχοµοδερ λεσ ποισσονσ 
 
ΞΙΞ 
λεσ αβριχοτσ, αππρτσ δε χεττε µανιρε, νε σαυραιεντ φατιγυερ λεσ εστοµαχσ 
πουρ χονφεχτιοννερ λεσ τουρτεσ, ιλ εστ βον δε σε τρουϖερ πουρϖυ δ�υνε χονφιτυρε 
δ�αβριχοτ 
ϖοσ τρυφφεσ βιαν αππροπριεσ, µεττεζ−λεσ δανσ υνε µαρµιτε αϖεχ σελ, ... 
λα χαιλλε α υνε χηαιρ πλυσ δλιχατε θυε χελλε δε λα περδριξ, ον λ�αχχοµοδε δε 
διφφρεντεσ µανιρεσ πουρ εντρεσ 
χηοισισσεζ υνε βελλε χαρπε λαιτε, ηαβιλλεζ−λα ◊ λ�ορδιναιρε 
 
ΞΞ 
Πουρ χονφεχτιοννερ λα χρµε, τραϖαιλλερ λεσ οευφσ, λεσ ϕαυνεσ, λε συχρε ετ λα 
φαρινε δανσ υνε ϕαττε. 
Λεσ πετιτεσ παστιλλεσ δε χηοχολατ σοντ σιµπλεσ ◊ χονφεχτιοννερ. 
Χονχοχτερ δεσ συχχυλεντσ πλατσ σανσ αϖοιρ φαιτ σεσ χλασσεσ χηεζ υν γρανδ χηεφ, 
ϖοιλ◊ χε  θυε νουσ προποσε λα νουϖελλε χολλεχτιον δεσ λιϖρεσ δε χυισινε 

 
Χονχοχτερ, παρ ραππορτ αυξ αυτρεσ ϖερβεσ α υνε ϖαλευρ µοτιϖε πλυσ φορτε. 
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Λεσ διχτιονναιρεσ, δανσ λευρσ δφινιτιονσ, δοννεντ δεσ ρφρενχεσ µυτυελλεσ 

χροισεσ, εν ϖοιλ◊ θυελθυεσ εξεµπλεσ : 

 
 
Γοδεφροψ : 
  Απαρειλλιερ : πρπαρερ, αππρτερ εν γνραλ 
 
∆ιχτιονναιρε δε λ�Αχαδµιε /1694 : 
  Αππρεστερ : πρπαρερ, µεττρε εν εστατ 
  Χυισινερ : αππρεστερ λεσ ϖιανδεσ 
 
  
Ροβερτ : 
Αχχοµοδερ : πρπαρερ δεσ αλιµεντσ πουρ λα χονσοµµατιον (σψν. αππρτερ, 
χυισινερ) 

 Αππρτερ : πρπαρερ λα νουρριτυρε (σψν. αχχοµοδερ) 
  
 

ΤΛΦ : 
  Χυισινερ: πρπαρερ, αχχοµοδερ υν πλατ , δεσ µετσ 
 
Χεττε σψνονψµιε εστ δ�αυταντ πλυσ τονναντε θυε λε τραιτ λε πλυσ χαραχτριστιθυε 

δ�υν ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε εστ λα τενδανχε ◊ λα δσαµβιγυσατιον ετ ◊ 

λ�υνιρφρεντιαλιτ.  

 

  Λε σουσ−ταξµε Τ2.1 Οπρατιονσ δχλενχηαντ υν χηανγεµεντ πηψσιθυε 

σε πρτε ◊ υνε χλασσιφιχατιον ασσεζ δταιλλε θυι χορρεσπονδ εν φαιτ ◊ υν ηαυτ δεγρ 

δε σπχιαλισατιον αυτουρ δε 7 σµεσ γνριθυεσ : λιµινατιον, αδδιτιον, 

χηανγεµεντ δε τεµπρατυρε, χηανγεµεντ δε χονσιστανχε, χηανγεµεντ δε φορµε, 

χηανγεµεντ δε χουλευρ ετ δπλαχεµεντ. Χηαχυν, ◊ λευρ τουρ, πευτ σε σπχιφιερ 

σελον λα µατιρε αγισσαντε, συβισσαντ λ�οπρατιον, λ�ουτιλ εµπλοψ ου λα µανιρε δε 

ραλισατιον δε λ�οπρατιον δοννε.  

Λε πρεµιερ λµεντ χλασσιφιχατευρ δεσ σεµµεσ εστ λα στρυχτυρατιον 

ηιραρχηιθυε αϖεχ δεσ τερµεσ νον−σπχιφισ, νον−µαρθυσ δοντ λα νευτραλιτ πευτ 

τρε ταψε παρ λε φαιτ θυε λεσ φορµυλεσ πριπηραστιθυεσ � θυι χονστιτυεντ λα 

πρεµιρε ταπε δε λα φορµατιον δεσ νουϖεαυξ λεξµεσ � σοντ εν γνραλ 

χοµποσεσ παρ λα χοµβιναισον δε χεσ ϖερβεσ αϖεχ υν χοµπλµεντ δ�οβϕετ :  

  οστεζ λ�εσχορχε δεσ ορανγεσ ετ λεσ χουπεζ παρ τρανχηεσ 

  οστεζ λεσ ππινσ ετ λεσ µεττεζ εν παστε 

  οστεζ λα χηαρ σανσ λεσ αρρεστεσ 
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Λε γρουπε Ελιµινατιον σεµβλε λε πλυσ αχτιφ αυ νιϖεαυ δε 

λ�ενριχηισσεµεντ; πουρ τουτεσ λεσ παρτιεσ ου λµεντσ θυι σοντ χενσσ τρε λιµινσ 

αυ χουρσ δε λα πρπαρατιον δεσ αλιµεντσ, υν νουϖεαυ λεξµε εστ δϖελοππ, µµε 

πουρ λεσ εµπλοισ λεσ πλυσ σπχιφιθυεσ : 

δεφφρεσχηυµερ : (ενλεϖερ λα µαυϖαισε οδευρ) ιχευλξ βοψαυλξ σοντ δεφφρεσχηυµσ εν 
λα παελλε αϖεχ δυ σελ (Μεσναγιερ) 
 
δεσρουσσιρ : α ϖιν ρουξ δεσρουσσιρ εν εστ, πρενεζ δευξ πονγνεσ δε φευλλεσ δε 
φρανχ µευριερ ετ λεσ µεττεζ ου ϖαισσελ σανσ λε µουϖοιρ (ςιανδιερ) 

 
βαρβερ : χουπερ λεσ ναγεοιρεσ δ�υν ποισσον χρυ 

ττερ : χουπερ λα παρτιε συπριευρε δεσ γτεαυξ, δεσ βριοχηεσ 

 

ϑ�αι τρουϖ υν σευλ εξεµπλε δε χηανγεµεντ σµαντιθυε δανσ λε γρουπε, αϖεχ 

υνε σορτε δ�ιντερφρενχεσ δεσ σενσ, πενδαντ υνε χερταινε πριοδε τρανσιτοιρε. Χε 

δπλαχεµεντ δε σενσ χονχερνε λεσ ϖερβεσ πελερ ετ πλυµερ. 

Πελερ α συβι δ�αβορδ υνε εξτενσιον δε σενσ, αχχοµπαγνε δυ πηνοµνε 

δε σψνονψµιε παρτιελλε αϖεχ υν αυτρε ϖερβε � πλυµερ � ετ απρσ, ελλε µοντρε υνε 

ρεστριχτιον Σον πρεµιερ σενσ ϖιεντ δυ λατιν πιλυσ / πιλαρε �αρραχηερ λεσ ποιλσ, πιλερ� 

µαισ απρσ λ�οβσχυρχισσεµεντ δε σον τψµολογιε, πελερ α τ ραππροχη δε λ�ανχιεν 

φραναισ πελ (πεαυ) ετ α δϖελοππ λε σενσ δε �τερ λα πεαυ�, µαισ δσ σεσ πρεµιρεσ 

αττεστατιονσ, παρ εξτενσιον, ιλ εξπριµε λε φαιτ δ�ενλεϖερ λα πεαυ δ�υν ϖγταλ, 

λ�ενϖελοππε δε θυελθυε χηοσε, τουτ χε θυ�ον πευτ χονσιδρερ χοµµε υνε σορτε δε 

χουϖερτυρε εξτριευρε : 

  χουργεσ : σοιτ πελε λ�εσχορχηε, σοιεντ οστεζ λεσ γραινσ (Μεσναγιερ) 

Πρεννεζ 4 ου 5 ποµµεσ πελεσ & χουππεσ παρ πετιτσ θυαρτιερσ 
(Λανχελοτ) 
 
βαρβυε : αππαρειλλιε χοµµε τυρβοτ, ετ πυισ, θυι ϖευλτ, πελε χοµµε 
ροψε ετ σε µενγυεα λα σαυλχε ϖερτ (ςιανδιερ) 

 
εν λα σαισον θυ�ιλ φαιτ βον σαλερ, πρενεζ δεσ λανγυεσ δε βευφ υνε 
θυαντιτ ετ λεσ παρβουλεζ υν πετιτ, πυισ λεσ ρεζ ετ πελεζ, πυισ λεσ σαλεζ 
λ�υνε συρ λ�αυτρε (Μεσναγιερ) 

 
  µεττεζ εν υν πλατ δεσ οευφσ δυρσ πελσ τουσ εντιερσ (Μεσναγιερ) 
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  λεσ διχτεσ χυισσεσ πελεζ τουτεσ χρυεεσ (Μεσναγιερ) 

  πελεζ βιεν λ�εσχαιλλεσ ιυσ (Λανχελοτ) 

  πελερ λεσ φρυιτσ, λεσ χουπερ εν δευξ εν ρετιραντ λεσ νοψαυξ (ΞΞ) 

 

Χεσ εξεµπλεσ � συρτουτ χευξ δυ ΞΙςε − ΞςΙε  ετ ΞςΙΙε σιχλεσ � µοντρεντ 

υν εµπλοι τρσ τενδυ δυ ϖερβε, ◊ παρτ θυελθυεσ ινγρδιεντσ, χοµµε παρ εξεµπλε 

λε περσιλ ετ λεσ φϖεσ θυι οντ λευρ ↔ προπρε ≈ ϖερβε πουρ λ�οπρατιον δε λ�λιµινατιον 

(ρεσπεχτιϖεµεντ : εφφευιλλερ ου δεφευιλλερ ετ φρασερ) πελερ εστ λε ϖερβε παρ 

εξχελλενχε πουρ δσιγνερ χεττε οπρατιον.  Λε προχεσσυσ δ�ενριχηισσεµεντ, ενταµ 

αυ ΞςΙΙε σιχλε, ετ ρενφορχ αυ ΞΙΞε σιχλε, αυρα πουρ χονσθυενχε λε 

ρτρχισσεµεντ δεσ ϖαλευρσ δε πελερ θυι σε σπχιαλισερα εσσεντιελλεµεντ πουρ λεσ 

φρυιτσ ετ λεσ λγυµεσ. Αινσι πελερ νε ποσσδε πασ λε µµε σεµµε αυ ΞΙςε ετ ετ 

ΞΙΞε ου ΞΞε σιχλεσ ετ  λεσ µοδιφιχατιονσ τουχηαντ λε σιγνιφι δυ µοτ χαυσεντ υν 

χηανγεµεντ δε σενσ. 

Μαισ αϖαντ λε ρτρχισσεµεντ, λε ϖερβε εστ πασσ παρ υνε πριοδε 

δ�ιντεραχτιον αϖεχ υν αυτρε ϖερβε σµαντιθυεµεντ τρσ προχηε � πλυµερ. Σον 

πρεµιερ σενσ � �αρραχηερ λεσ πλυµεσ ◊ υν οισεαυ� � συβιτ υνε µοδιφιχατιον παρ 

λ�αναλογιε, σουσ λ�ινφλυενχε δυ ϖερβε πελερ ετ δοννε λε σενσ δε �τερ λ�χορχε, λα 

πεαυ�.  

φαισανσ : πλυµεζ α σεχ, βουτοννεζ ου αροννεζ (ςιανδιερ) 

πρενεζ δεσ αµενδεσ πλυµεσ βιεν νεττεσ (Νοστραδαµυσ) 

πρενεζ αµενδεσ, λαϖεζ σανσ εσχηαυδερ νε πλυµερ (ςιανδιερ) 

Πελερ ετ πλυµερ, απρσ λ�εξτενσιον δε σενσ δε χε δερνιερ, δεϖιεννεντ δεσ 

σψνονψµεσ παρφαιτσ ; λ�εξεµπλε συιϖαντ µοντρε θυ�υν µµε αυτευρ  

(Νοστραδαµυσ), δανσ λα µµε ρεχεττε λεσ υτιλισε αϖεχ λα µµε ϖαλευρ : 

  πελεζ λεσ χοινγσ δε λ�χορχε ετ δε λα γραισσε 

  ϖουσ τερεζ λεσ χοινγσ δε φουρ ετ λεσ πλυµερεζ γεντιµεντ 

Χεττε σιτυατιον σψνονψµιθυε εστ προϖισοιρε ετ δσ λε δβυτ δυ ΞςΙΙΙε σιχλε, 

λα τρανσπαρενχε δε λα φορµε δε πλυµερ λε ραµνε ◊ σον σενσ πρεµιερ, µαισ χελα 

ν�εµπχηε θυε πουρ λα πριοδε δε λ�ανχιεν ετ δυ µοψεν φραναισ, ον πευτ παρλερ 

δ�υν χηανγεµεντ σµαντιθυε πουρ λε ϖερβε πλυµερ αυσσι. 

Λε πηνοµνε δ�εξτενσιον δε σενσ πουρ λε ϖερβε πελερ ν�εστ πασ υνιθυε 

δανσ χε γρουπε−λ◊, πλυχηερ ϖα συβιρ λε µµε ↔ σορτ ≈. Λ�ανχιεν ϖερβε εσπελυχηιερ 

(ΞΙΙε σιχλε) εστ λα φορµε πρφιξε δε πελυχηιερ �νεττοψερ� εν παρλαντ δ�ανιµαυξ. 
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Χε δερνιερ εστ ισσυ δ�υν λατιν ποπυλαιρε πιλυχχαρε, δριϖ δυ πιλαρε, δονχ εν φαιτ, λε 

ϖερβε α υνε οριγινε χοµµυνε αϖεχ πελερ. Λε ϖερβε σιγνιφιαιτ δ�αβορδ �νεττοψερ, εν 

ενλεϖαντ λεσ παρτιεσ ινυτιλεσ�, σε σπχιαλισε δανσ πλυσιευρσ δοµαινεσ, δοντ λα 

τεχηνιθυε χυλιναιρε ετ λα προδυχτιον τεξτιλε (�ενλεϖερ λεσ βουρρεσ, λεσ παιλλεσ δ�υνε 

τοφφε). Α λ�ιντριευρ δυ ϖοχαβυλαιρε χυλιναιρε, ιλ σερα δ�αβορδ λε σψνονψµε δε 

πελερ, δανσ λε σενσ δε �ενλεϖερ χερταινεσ παρτιεσ ινυτιλεσ�, µαισ σον εµπλοι σε 

ρεστρεινδρα, συρτουτ αυ ΞΞε σιχλε, αυξ λγυµεσ ετ φρυιτσ. 

θυανδ ϖοσ χηουξ φλευρσ σεροντ βιεν εσπλυχηεζ (Λα ςαρεννε) 

φλαµβεζ ετ πλυχηεζ υνε δουζαινε δ�αιλερονσ δε ϕευνεσ δινδε (∆υµασ) 

πλυχηεζ τροισ χονχοµβρεσ, παρεζ−λεσ αϖεχ σοιν (∆υµασ) 

 

Λε γρουπε συιϖαντ Αδδιτιον σε πρτε αυξ µµεσ ρεµαρθυεσ γνραλεσ, 

χονχερναντ λ�αρρανγεµεντ ηιραρχηιθυε δεσ τερµεσ : δεσ αρχηιλεξµεσ φαχε ◊ δεσ 

λεξµεσ σπχιαλισσ ετ λα ποσσιβιλιτ δε λευρ υτιλισατιον  δανσ δεσ φορµυλεσ 

πριπηραστιθυεσ. 

ον λεσ τρονοννε ετ λεσ φριτ εν λα παελλε, ετ γεχτε λ�εν πουλδρε παρδεσσυσ 
(Μεσναγιερ) 
 

τουτ σοιτ βιεν ενχορπορ δεδανσ λα χηαιρ (Λανχελοτ) 

∆υ ποιντ δε ϖυε δεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ, νουσ αϖονσ πλυσιευρσ 

εξεµπλεσ δε ϖριταβλεσ δπλαχεµεντσ δανσ λε σιγνιφι ετ θυελθυεσ−υνσ πουρ δεσ 

σιµπλεσ ρεµπλαχεµεντσ αυσσι. 

Ον δοιτ παρ εξεµπλε χονσιδρερ χοµµε υν χηανγεµεντ δε σιγνιφιαντ  λε χασ 

βουτοννερ / χλουτερ : µµε στρυχτυρατιον σψνταγµατιθυε αϖεχ χλου δε γιροφλε 

χοµµε υνιθυε χοµπλµεντ δ�οβϕετ ποσσιβλε. 

ιλ ψ α διφφρενχε εντρε βουτοννερ ετ λαρδερ, χαρ βουτοννερ εστ δε γιροφλε ετ 
λαρδερ εστ δε λαρτ (Μεσναγιερ) 
 
πυισ λε µεττρε συρ υνε ταβλε ετ λε ταιλλιερ παρ λεεσχηεσ χοµµε δε πλαιννε 
παυλµε ετ λεσ βουτοννερ δε χλου δε γιροφλε (ςιανδιερ) 
 

  Παρ χοντρε, δανσ λε χασ δυ ϖερβε σαυπουδρερ, νουσ ϖοψονσ παρ λα 

δισπαριτιον δ�υν τραιτ διστινχτιφ ετ παρ λα γνραλισατιον δυ σενσ,  λα δισπαριτιον 

δ�υνε οπποσιτιον ετ λα φορµατιον δ�υνε σιτυατιον σψνονψµιθυε. Α λ�οριγινε 

σαυπουδρερ σιγνιφιαιτ  �πουδρερ δε σελ� χοµµε λα πρσενχε δε λ�λµεντ σαυ/σαλ � 

σελ λ�ινδιθυε. Χεπενδαντ, δσ λεσ πρεµιρεσ αττεστατιονσ ον λ�α υτιλισ πουρ δσιγνερ 
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λ�αχτιον δε παρσεµερ υν αλιµεντ δ�υνε πουδρε θυελλε θυ�ελλε σοιτ ετ εστ δεϖενυ 

σψνονψµε δε σεµερ / παρσεµερ. 

  σεµεζ πουδρε δε συχχρε παρ δεσσυσ (Λανχελοτ) 

  δρεχηιεζ εν εσχυελεσ ε πουδρεζ δεσ εσπιχεσ δε συσ (Ενσεινγνεµενζ) 

  σαυπουδρεζ δε παρµεσαν (ΞΙΞ) 

ϖουσ εντρεµλεζ χεσ δευξ εσπχεσ δε φρυιτσ, ϖουσ σαυπουδρεζ λε τουτ 
αϖεχ δυ συχρε εν πουδρε (ΞΙΞ) 

 
χουπεζ ϖοτρε βουιλλι εν τρανχηεσ, χουχηεζ χεσ τρανχηεσ συρ υν πλατ, 
σεµεζ παρ−δεσσυσ δυ σελ, δυ ποιϖρε (ΞΙΞ) 

 
ταπισσερ λε φονδ δυ ποτ αϖεχ λα µοιτι δεσ γνοχχηισ, παρσεµερ δε πετιτσ 
µορχεαυξ δε βευρρε (ΞΞ) 

  
σαυπουδρερ δ�αµανδεσ εφφιλεσ (ΞΞ) 

 
Υν αυτρε χασ σπχιαλ εστ χελυι δε βαρδερ : λα βαρδε ταιτ αυ Μοψεν Αγε 

λ�αρµυρε µταλλιθυε δοντ ον προτγεαιτ λεσ φλανχσ δυ χηεϖαλ, λε ϖερβε δριϖ βαρδερ 

α ϖολυ, παρ αναλογιε, ϖερσ λε σενσ δε χουϖριρ, προτγερ χοµµε αρµυρε ετ σ�εστ 

σπχιαλισ ϖερσ 1680 εν χυισινε πουρ �γαρνιρ υνε ϖιανδε δε βαρδεσ�. Παρ αναλογιε δε 

φορµε ετ δε δεστινατιον, ιλ ϖοθυε υνε φινε τρανχηε δε λαρδ, δοντ ον ενϖελοππε λεσ 

πιχεσ δε ϖιανδεσ θυε λ�ον ϖευτ ρτιρ. Λε δπλαχεµεντ σµαντιθυε δε χε ϖερβε εστ 

σπχιαλ : απρσ λε πασσαγε δ�υν εµπλοι ρεστρειντ σπχιαλισ (λεσ θυιπεµεντσ 

γυερριερσ) ◊ υν αυτρε εµπλοι σπχιαλισ (χυλιναιρε), ιλ α συβι υνε ϖολυτιον 

χοννοτατιϖε (βαρδερ δε δχορατιονσ, ...). 

Λ�εξεµπλε δε βαρδερ προυϖε θυε λεσ µοτσ δε λα χυισινε σοντ ϖραιµεντ υνε 

σουρχε ινπυισαβλε πουρ λα λανγυε φαµιλιρε ετ λυι φουρνισσεντ υνε νορµε θυαντιτ 

δ�εξπρεσσιονσ ιµαγεσ. Λ�οευϖρε δε Χολεττε Γυιλλεµαρδ : Λεσ µοτσ δ�οριγινε 

γουρµανδε (Παρισ, 1986) εστ χονσαχρε ◊ χεττε θυεστιον ετ φουρνιτ υν νοµβρε 

τονναντ δ�εξεµπλεσ. Χεττε ιντεραχτιον εντρε λε λανγαγε σπχιαλισ ετ λε λανγαγε 

χουραντ, εν πρινχιπε φονχτιοννε δανσ λεσ δευξ διρεχτιονσ θυοιθυε λεσ εξεµπλεσ 

σοιεντ πλυσ νοµβρευξ πουρ λε χασ ο λε ϖοχαβυλαιρε δε λα χυισινε α ενριχηι δ�υν 

λµεντ στψλιστιθυεµεντ µαρθυ λε λανγαγε χουραντ.  

Ιλ µε ρεστε ενχορε ◊ πρσεντερ τροισ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ ο λεσ 

δπλαχεµεντσ δε σενσ χονχερνεντ δεσ ταξµεσ ετ σε µανιφεστεντ αυ νιϖεαυ δεσ 

σιγνιφισ. Χε σοντ λεσ ϖερβεσ συιϖαντσ : γελερ−χονγελερ, φλαµβερ, φαιρε φονδρε. 
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Λε σεµµε δε γελερ ου χονγελερ αππαρτιεντ αυ ταξµε Τ2.1 Οπρατιονσ 

δχλενχηαντ υν χηανγεµεντ πηψσιθυε παρ λ�αδδιτιον δ�υνε συβστανχε σολιδε ο λε 

ποιντ δε δπαρτ πουρ λα δριϖατιον εστ λα χονσιστανχε γλατινευσε, δχριτε παρ 

λ�οευϖρε δε Νοστραδαµυσ : 

σι λε συχ τοµβαιτ δανσ λα τερρινε τουτ σευλ, ιλ σε ϖιενδραιτ ◊ τουρνερ ετ 
χονγελερ 
 
ιλ φαυτ µεττρε υνε πετιτε θυαντιτ δε συχρε ετ υνε γρανδε αβονδανχε δε συχ 
δε γυιγνεσ αφιν θυ�ελλεσ σε χονγλεσ πλυσ φαχιλεµεντ 

 
∆ανσ χε σενσ−λ◊ γελερ / χονγελερ σερα ρεµπλαχ παρ λα φορµυλε πριπηραστιθυε 

ρενδρε ου δεϖενιρ γλατινευξ, ετ λα λανγυε ρυτιλισερα λεσ τερµεσ πουρ δσιγνερ λε 

χηανγεµεντ δε τεµπρατυρε. Χε χηανγεµεντ δε σενσ εστ λ�εξεµπλε δ�υνε ϖολυτιον 

εν δευξ διρεχτιονσ ◊ παρτιρ δ�υν ραδιχαλ πολψσµιθυε γελε ετ δε λα συππρεσσιον δε 

χεττε πολψσµιε δανσ λα φορµε ϖερβαλε παρ λα δισπαριτιον δ�υνε δεσ φορµεσ. 

Φλαµβερ, ϖερσ λα φιν δυ ΞΙςε σιχλε δσιγνε λ�αχτε δε πασσερ θυελθυε χηοσε ◊ λα 

φλαµµε, ετ ◊ παρτιρ δε λα φιν δυ ΞςΙΙε σιχλε, παρ εξτενσιον, σε ρφρε ◊ λ�οπρατιον 

δ�αρροσερ υν µετσ δ�υν αλχοολ θυε λ�ον βρλε. 

φλαµβεζ ετ πλυχηεζ υνε δουψαινε δ�αιλερονσ δε ϕευνεσ δινδεσ (∆υµασ) 

φλαµβεζ λεσ ορειλλεσ δε χοχηον, νεττοψεζ, λαϖεζ, φαιτεσ βλανχηιρ ετ χυιρε δανσ 
υνε βραισιρε (∆υµασ) 
 
ον πευτ αρροσερ λα γλαχε αϖεχ  δλ δε ρηυµ ετ φλαµβερ (ΞΞ) 
 
Υν χασ θυι, αυ πρεµιερ αβορδ πουρραιτ τρε χονσιδρ χοµµε υν χηανγεµεντ 

σµαντιθυε βροψερ � φρασερ/φραισερ. Λε πρεµιερ ρεµοντε αυ φρανχιθυε βρκαν 

�χασσερ, βρισερ�. Λε µοτ σιγνιφιαιτ δ�αβορδ �ρδυιρε εν µορχεαυξ, εν πουδρε ου εν 

πτε� ετ σ�εστ ρπανδυ δανσ λε λανγαγε χουραντ αϖεχ υνε γρανδε ϖιϖαχιτ εν ανχιεν 

ετ εν µοψεν φραναισ. Πλυσ ταρδ ιλ σ�εστ σπχιαλισ εν βουλανγεριε, ετ δανσ χετ 

εµπλοι, ιλ σ�εστ µαιντενυ δανσ λα ϖαριαντε ργιοναλε βριερ (παιν βρι, βριοχηε). Ιλ 

σ�εστ ρπανδυ εν µµε τεµπσ δανσ δ�αυτρεσ σπχιαλιτσ τεχηνιθυεσ, χοµµε λε 

τραϖαιλ δυ τεξτιλε (βροψερ δυ χηανϖρε ∼ Ξςε σιχλε) ου λα πρπαρατιον δεσ χουλευρσ 

εν πειντυρε. Χε δερνιερ εµπλοι α δονν παρ εξεµπλε λα λοχυτιον βροψερ δυ νοιρ 

(�σ�αβανδοννερ ◊ δεσ ιδεσ τριστεσ�). Παραλλλεµεντ ◊ λ�ϖολυτιον δε χελυι−χι, υν 

αυτρε ϖερβε πασσε αυ φραναισ δυ λατιν φρενδερε θυι σιγνιφιε γαλεµεντ βροψερ : 

φρασερ ου φραισερ. Λ�υσαγε σε ρεστρειντ ◊ υν σευλ χοµπλµεντ ποσσιβλε : λεσ φϖεσ. 

Σον σενσ µοδερνε φαιτ ρφρενχε αυ τραϖαιλ δυ πτισσιερ ου δυ βουλανγερ θυι χρασε 
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λα πτε αϖεχ λα παυµε δε λα µαιν αφιν δε λα ρενδρε ηοµογνε ετ δε µιευξ 

ινχορπορερ τουσ λεσ λµεντσ θυι λα χοµποσεντ, µαισ αϖεχ υν ηαυτ δεγρ δε 

σπχιαλισατιον, ν�αψαντ θυ�υν σευλ χοµπλµεντ ποσσιβλε: λα πτε. ∆ονχ 

τψµολογιθυεµεντ, λεσ ϖερβεσ βροψερ ετ φρασερ σοντ δεσ σψνονψµεσ, µαισ δανσ λα 

πρατιθυε φρασερ σε σπχιαλισε δσ λεσ πρεµιρεσ αττεστατιονσ. Αυ χουρσ δε λευρ 

ϖολυτιον, βροψερ δισπαρατρε δυ ϖοχαβυλαιρε χυλιναιρε, αλορσ θυε φρασερ, παρ λε 

χηανγεµεντ δε σον χοµπλµεντ,  θυι χονστιτυερα υν τραιτ διστινχτιφ ◊ χαυσε δε σον 

χαραχτρε οβλιγατοιρε, συβιρα υν χηανγεµεντ σµαντιθυε.  

  φεϖεσ : λεσ εσχορχηερ ετ φρασερ εν λευρ χηαλευρ (Μεσναγιερ) 

θυι ϖευλτ φραζερ φεϖεσ νουϖελλεσ, ιλ λεσ χονϖιεντ πρεµιερεµεντ φενδρε αυ 
λονγ αυ χουστελ, ετ θυαντ τουτ εστ φενδυ λεσ πελερ ◊ λα µαιν (Μεσναγιερ) 

 
 

Α παρτ χεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ τουχηαντ λε σιγνιφιαντ δεσ σιγνεσ, ον 

πευτ ϖοθυερ ενχορε θυελθυεσ εξεµπλεσ πουρ λε ρεµπλαχεµεντ δεσ σιγνιφιαντσ : 

Φαισανδερ � φαιρε µουριρ � µορτιφιερ : λεσ τροισ δσιγνεντ λ�οπρατιον θυανδ 

ον λαισσε σϕουρνερ υνε ϖιανδε, ετ πλυσ παρτιχυλιρεµεντ υν γιβιερ, δανσ υν ενδροιτ 

φραισ πενδαντ θυελθυεσ ϕουρσ αϖαντ δε λα χονσοµµερ πουρ δϖελοππερ σα σαϖευρ ετ 

πουρ αττενδρε θυ�υν δβυτ δε δχοµποσιτιον λα ρενδε πλυσ τενδρε. Χεττε πρατιθυε 

χονχερναιτ εσσεντιελλεµεντ λεσ φαισανσ, δ�ο λε πρεµιερ νοµ δε χεττε οπρατιον, θυι 

α τ ρεµπλαχ αυ ΞςΙΙε σιχλε παρ µορτιφιερ, µαισ χελυι−χι ν�α πασ λιµιν 

χοµπλτεµεντ φαισανδερ.  

Μορτιφιερ α τ εµπρυντ αυ λανγαγε δε λα πρατιθυε ρελιγιευσε δανσ λεθυελ ιλ 

α δσιγν τουτεσ λεσ οπρατιονσ τενδαντ ◊ ηυµιλιερ λ�µε, ◊ λα ρενδρε χοµµε µορτε, 

δονχ ◊ αµολλιρ. Ιλ εστ πασσ δ�αβορδ, αυ ΞΙςε σιχλε δανσ χελυι δε λα µδεχινε πουρ 

δσιγνερ λε φαιτ θυε δεσ χηαιρσ σε δχοµποσεντ, αϖαντ δε πρενδρε λε µµε σενσ 

δανσ λα λανγυε χυλιναιρε. 

πουρ φαισανδερ χηαπονσ ετ γλινεσ, ιλ λεσ χονϖιεντ σαιγνιερ παρ λα γυευλε 
(�) ετ φαιρε µοιριρ εν υν σχελ δ�εαυε τρεσ φροιδε, ετ ιλ σερα φαισανδ χε ϕουρ 
µεσµεσ χοµµε δε δευξ ϕουρσ τυ (Μεσναγιερ) 
 
Ον ρεχοννατ θυ�υν φαισαν εστ µορτιφι αυ ποιντ δσιραβλε, ◊ υνε λγρε 
οδευρ ετ αυ χηανγεµεντ δε χουλευρ δυ ϖεντρε. (Λα παρφαιτε χυισινιρε 
βουργεοισε) 
 

   Φατιγυερ � φαρανδολερ σε ρφρε ◊ λα σαλαδε : λα τουρνερ δε φαον ◊ χε θυε 

τουτεσ λεσ φευιλλεσ σοιεντ ιµπργνεσ δε ϖιναιγρεττε. Λε µοτ φατιγυερ εστ εµπρυντ 

αυ λανγαγε δε λα τερρε : φατιγυερ λα τερρε, χ�εστ λα τουρνερ ετ ρετουρνερ πλυσιευρσ φοισ, 
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αϖεχ πουρ εφφετ δε διµινυερ λα ρσιστανχε. ∆ανσ χετ εµπλοι, λε ϖερβε α ρεµπλαχ αυ 

δβυτ δυ ΞΞε σιχλε φαρανδολερ, θυ�ον πευτ γαλεµεντ χονσιδρερ χοµµε υνε 

εξπρεσσιον ιµαγε. Λε ϖερβε α τ εµπρυντ αυ προϖεναλ βαρανδελλο, δριϖ δε 

βρανδα �ρεµυερ�, θυι α λε µµε ραδιχαλ θυε βρανδιρ ετ δσιγναιτ υνε δανσε 

ποπυλαιρε προϖεναλε. 

  Πουρ φινιρ λε χηαπιτρε δε λ�αναλψσε σµαντιθυε, ιλ φαυτ µεντιοννερ ενχορε 

τροισ ϖερβεσ δοντ λ�ϖολυτιον µοντρε δεσ παραλλλισµεσ : βουτερ � οινδρε � ηοχηερ. 

Ιλσ σε ρεσσεµβλεντ δανσ λ�εµπλοι δ�υν λεξµε χουραντ δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε 

σανσ σπχιαλισατιον, συιϖι δε ρεστριχτιον ετ φιξατιον δανσ δεσ λοχυτιονσ φιγεσ ου δε 

δισπαριτιον. Αινσι, βουτερ µοντρε υνε γρανδε ϖιταλιτ εν ανχιεν φραναισ, δανσ λε 

σενσ δε �πουσσερ, ρεφουλερ δεηορσ�, µαισ σουσ λα χονχυρρενχε δε χεσ σψνονψµεσ ιλ 

δισπαρατ ϖερσ λε ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ. Ηοχηερ α τ υτιλισ ◊ λ�ποθυε δε λ�ανχιεν 

φραναισ πουρ λε σενσ δε �ρεµυερ, σεχουερ�, θυι α λαισσ σα τραχε δανσ λα λοχυτιον 

ηοχηερ λα ττε. Ενφιν οινδρε εστ ισσυ δυ λατιν υνγυερε �ενδυιρε, παρφυµερ, φροττερ 

(νοταµµεντ αϖεχ δε λα γραισσε) ετ εν λατιν χηρτιεν �ενδυιρε δ�ηυιλε σαιντε�. Ιλ α τ 

εµπλοψ δανσ λεσ χοντεξτεσ ρελιγιευξ αυ σενσ φιγυρ, µαισ αυσσι εν σενσ προπρε 

δ�ενδυιρε υνε µατιρε γρασσε ετ δανσ χε σενσ−λ◊ ιλ εστ λιµιν αυ προφιτ δ�ενδυιρε. 
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ΛΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΤ ΛΕΣ ΧΑΥΣΕΣ ∆Ε  

Λ�ΕΝΡΙΧΗΙΣΣΕΜΕΝΤ ∆Υ ςΟΧΑΒΥΛΑΙΡΕ  

ΕΤ ∆ΕΣ ΧΗΑΝΓΕΜΕΝΤΣ ΣΕΜΑΝΤΙΘΥΕΣ 

 

D
 

ανσ λεσ χηαπιτρεσ πρχδεντσ ϕ�αι δονν υνε οργανισατιον ποσσιβλε πουρ 

λεσ λεξµεσ εξαµινσ, αϖεχ λα πρσεντατιον δεσ χηανγεµεντσ ετ δεσ 

ρεµπλαχεµεντσ. Λε χηαπιτρε πρσεντ σερα χονσαχρ ◊ λα ρεχηερχηε δεσ 

φορµεσ ετ, σι χ�εστ ποσσιβλε ◊ λ�εξπλιχατιον ετ λ�ιντερπρτατιον δεσ χηανγεµεντσ. 

Λεσ χηανγεµεντσ σε ραλισεντ εσσεντιελλεµεντ δε δευξ µανιρεσ, παρ λα 

νοµινατιον  θυι εστ υν αχτε πλυσ ου µοινσ χονσχιεντ δε λα παρτ δεσ λοχυτευρσ ετ παρ 

λ�ϖολυτιον. Χεττε δερνιρε εστ δµαρρε παρ λεσ προχεσσυσ ιντερνεσ δε λα λανγυε, παρ 

λεσθυελσ δεσ ασσοχιατιονσ σεχονδαιρεσ γλισσεντ προγρεσσιϖεµεντ συρ λε σενσ δε βασε 

ετ λε ρεµπλαχεντ.  Χεττε αππροχηε εστ λιε αυ φαχτευρ δε τεµπσ, βιεν θυ�ιλ εξιστε 

πλυσιευρσ σορτεσ δε διφφρενχεσ εντρε λεσ τατσ συχχεσσιφσ δε λα λανγυε : υνε 

διφφρενχε τεµπορελλε, εξαµινε δανσ λα περσπεχτιϖε στρυχτυραλε, διφφρενχε δανσ 

λ�εσπαχε, οβϕετ δε λα διαλεχτολογιε ετ διφφρενχε δανσ λεσ σιτυατιονσ θυ�ον αππελλε 

χοµµυνµεντ νιϖεαυξ ου ρεγιστρεσ δε λανγυεσ. Λε ταβλεαυ δυ χηαπιτρε πρχδεντ 

ρενδ χοµπτε δεσ διφφρενχεσ τεµπορελλεσ ετ δανσ χε θυι συιτ ϕε πασσεραι εν ρεϖυε λεσ 

διϖερσεσ µανιφεστατιονσ δε χεσ χηανγεµεντσ. Πουρ χε θυι εστ λ�εξπλιχατιον δεσ 

χαυσεσ δεσ χηανγεµεντσ, ιλ φαυτ ρεχοννατρε θυε ↔ λ�ηιστοιρε δυ σενσ δεσ µοτσ 

ρεφλτε λεσ αλασ δε λα ϖιε δεσ σοχιτσ ετ δεσ ινδιϖιδυσ ◊ υν τελ ποιντ θυε λα 

σµαντιθυε ηιστοριθυε ρελϖε πλυσ δε λ�ρυδιτιον θυε δυ ραισοννεµεντ δδυχτιφ ≈ξξ. 

Μαλγρ χεσ διφφιχυλτσ, ϕε ϖαισ εσσαψερ δ�εσθυισσερ λεσ γρανδεσ τενδανχεσ. 

Λα νοµινατιον σε διϖισε εν δευξ τψπεσ : λα νοµινατιον χογνιτιϖε ετ λα 

νοµινατιον εξπρεσσιϖε. Λα πρεµιρε εστ δχλενχηε παρ λα νχεσσιτ δε δοννερ δεσ 

νοµσ ◊ δεσ ραλιτσ νουϖελλεσ θυι απαραισσεντ γρχε ◊ λ�ϖολυτιον δεσ τεχηνιθυεσ, 

δεσ ουτιλσ υτιλισσ ου δε νοσ χονναισσανχεσ συρ λε µονδε. Χεττε µανιρε δε 

φορµατιον δε µοτσ σε σερτ ϖιδεµµεντ δεσ ποσσιβιλιτσ, οφφερτεσ παρ λα λανγυε, 

χοµµε λα δριϖατιον ου λα χοµποσιτιον. Λα νοµινατιον εξπρεσσιϖε δσιγνε λα 

χηοσε σουσ υν χερταιν ασπεχτ στψλιστιθυε, λυι δοννε σουϖεντ υν χαραχτρε χοννοτατιφ, 
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µαισ λεσ φορµατιονσ, δυεσ ◊ λα ρεχηερχηε δε βιενσανχε � ευπηµισµεσ, ταβουσ � 

αππαρτιεννεντ αυσσι ◊ χεττε χατγοριε. Υλλµανν χλασσε χεσ δευξ τψπεσ δανσ λα 

χατγοριε δεσ χηανγεµεντσ, συρϖενυσ παρ λ�αχτιον δε λ�ιννοϖατιον λινγυιστιθυε θυι 

σ�αππυιε, σελον λυι, συρ λα σιµιλαριτ ου λα χοντιγυτ, σοιτ συρ λε πλαν δε λα φορµε, 

σοιτ συρ λε πλαν δυ σενσ. 

Λ�ϖολυτιον, σελον λα τηοριε δε ∆αρµεστετερ, βασε συρ λεσ χονχεπτιονσ δε 

λα λογιθυε, σε µανιφεστε παρ λ�εξτενσιον, λα ρεστριχτιον ου λε δπλαχεµεντ δε σενσ. 

Ον παρλε δε δπλαχεµεντ θυανδ λεσ λµεντσ δ�υν ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε πασσεντ ◊ 

υν αυτρε δοµαινε, τουτ αυσσι σπχιαλισ ; αινσι λα λανγυε χυλιναιρε δοιτ βεαυχουπ 

αυξ αλχηιµιστεσ, µαισ αυσσι ◊ λα λανγυε δε λα ρελιγιον, ετ ελλε α ενριχηι ϖιδεµµεντ 

δε νοµβρευξ λµεντσ λεσ αυτρεσ δοµαινεσ. Πουρ χε θυι εστ  λα ρεστριχτιον, νουσ 

πουϖονσ διφφρενχιερ δευξ τψπεσ : σοιτ λε λανγαγε χουραντ φουρνιτ υν λµεντ αυ 

ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε παρ λε µαιντιεν ου λα περτε δε σεσ ϖαλευρσ δανσ σον µιλιευ δε 

δπαρτ, σοιτ υν λµεντ δϕ◊ σπχιαλισ συβιτ δεσ ρεστριχτιονσ παρ ραππορτ ◊ σεσ 

εµπλοισ ◊ λ�ιντριευρ δυ δοµαινε τεχηνιθυε. Εν χε θυι χονχερνε λε µαιντιεν ου λα 

περτε δεσ ϖαλευρσ δε λ�λµεντ θυι α συβιτ λα ρεστριχτιον, ιλ σ�αγιτ εν εφφετ δε σαϖοιρ, 

σι λε µοτ συβιτ λα σπχιαλισατιον δανσ σον ενσεµβλε ου υνιθυεµεντ πουρ χερταινσ 

εµπλοισ.  

Ιλ φαυτ αϕουτερ θυε λε προχεσσυσ ινϖερσε, λ�εξτενσιον, λε δπλαχεµεντ δε 

λ�λµντ δονν ◊ λ�ιντριευρ δυ ϖοχαβυλαιρε δονν, ου λε πασσαγε δε λ�λµεντ 

σπχιαλισ δανσ λε λανγαγε χουραντ µοδιφιε σουϖεντ λε χαραχτρε δε λ�λµεντ δονν 

ϖερσ λα χοννοτατιον.  

 

Λ�οβϕεχτιφ δυ πρσεντ χηαπιτρε σερα δονχ, λ�ταβλισσεµεντ, λ�αναλψσε ετ, σι 

χ�εστ ποσσιβλε, λ�εξπλιχατιον δεσ φαχτευρσ θυι οντ χοντριβυ ◊ λα ροργανισατιον δυ 

σψστµε ετ αυξ µουϖεµεντσ δεσ λµντσ, συιϖαντ λε ταβλεαυ σψντητιθυε συιϖαντ. 

(Λεσ εξεµπλεσ σερϖεντ δ�ιλλυστρατιον ετ νε σοντ πασ δοννσ δ�υνε µανιρε 

εξηαυστιϖε.) 
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ΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝ 

ΧΟΓΝΙΤΙςΕ 

 

ΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝ 

ΕΞΠΡΕΣΣΙςΕ 

 

ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ 

 

ΡΕΣΤΡΙΧΤΙΟΝ 

 

∆Ε − 

ΠΛΑΧΕΜΕΝΤ

δριϖατιον  
σιµπλε 

πρφιξατιον παρ 
µταπηορε 

παρ 
µτονψµιε

δανσ λε 
σψστµε 
 

ηορσ λε 
σψστµε

δανσ λε 
σψστµε

ηορσ λε 
σψστµε 

ϖερσ 
λε ϖοχ. 
χυλ. 

δυ 
ϖοχ. 
χυλ. 

χηαυφφερ 
αροννερ 

φιλτρερ 
χηινοισερ 

ηυιλερ 
(...) 

εντρεϕεχτερ 
δχυιρε 

εµβροχηερ 
τρανσϖασερ 
ππινερ 

(...) 

αβιλλερ 
δγοργερ 

χηαπελυρερ 
χηεµισερ 
ποχηερ 

(...) 

φαισανδερ 
 

 
 

(...) 

χοµποτερ
χυιρε 

φριχασσερ
σαυ− 

πουδρερ 
(...) 

µιϕοτερ 
µιτοννερ

 
 
 

(...) 

πελερ 
πλυµερ 

 
 
 

(...) 

σαισιρ 
φατιγυερ 
χορριγερ 
ρεχτιφιερ 
αλλονγερ 

(...) 

βαρδερ 
δχαντερ
µορτιφιερ
ινφυσερ 

 
(...) 

φαρχιρ 
 
 
 
 

(...) 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝ ΧΟΓΝΙΤΙςΕ 

Λεσ προβλµεσ χονχερναντ λα νοµινατιον χογνιτιϖε σεροντ εξαµινσ δανσ λε 

χηαπιτρε συιϖαντ θυι τραιτε λα στρυχτυρατιον µορπηολογιθυε δεσ τερµεσ. 

 

 

ΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝ ΕΞΠΡΕΣΣΙςΕ 

 

O
ν πουρραιτ σε ποσερ λα θυεστιον αϖεχ Φουχαυλτ : ↔ Χοµµεντ σε φαιτ−ιλ θυε 

λεσ µοτσ θυι, εν λευρ εσσενχε πρεµιρε σοντ νοµσ ετ δσιγνατιονσ ετ θυι 

σ�αρτιχυλεντ χοµµε σ�αναλψσε λα ρεπρσεντατιον ελλε−µµε, πυισσεντ 

σ�λοιγνερ ιρρσιστιβλεµεντ δε λευρ σιγνιφιχατιον δ�οριγινε, αχθυριρ υν σενσ ϖοισιν, 

ου πλυσ λαργε, ου πλυσ λιµιτ ? Χηανγερ νον σευλεµεντ δε φορµε, µαισ 

δ�εξτενσιον ? Αχθυριρ δε νουϖελλεσ σονοριτσ, ετ αυσσι δε νουϖεαυξ χοντενυσ, σι 

βιεν θυ�◊ παρτιρ δ�υν θυιπεµεντ προβαβλεµεντ ιδεντιθυε δε ραχινεσ, λεσ διϖερσεσ 

λανγυεσ οντ φορµ δεσ σονοριτσ διφφρεντεσ, ετ εν ουτρε δεσ µοτσ δοντ λε σενσ νε σε 

ρεχουϖρε πασ ? (...) Λεσ αλτρατιονσ δε σενσ, πυισθυ�ελλεσ σοντ λιµιτεσ αυ ποιντ 

δ�αυτορισερ υνε σχιενχε τψµολογιθυε, σινον αβσολυµεντ χερταινε, δυ µοινσ 
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προβαβλε � οβισσεντ ◊ δεσ πρινχιπεσ θυ�ον πευτ ασσιγνερ. (...) Λεσ υνσ χονχερνεντ 

λα ρεσσεµβλανχε ϖισιβλε ου λε ϖοισιναγε δεσ χηοσεσ εντρε ελλεσ. ≈ξξι Λε χηαπιτρε 

συιϖαντ εξαµινε υν τψπε δε χηανγεµεντ δε σενσ, ιµπυταβλε ϕυστεµεντ ◊ λ�εφφετ δυ 

ϖοισιναγε δεσ αυτρεσ µοτσ. 

Χεττε χατγοριε ενγλοβε δονχ λεσ τερµεσ θυι, δ�υνε µανιρε ου δ�υνε αυτρε, 

οντ ρευ υνε ϖαλορισατιον αφφεχτιϖε αυ χουρσ δε λευρ αππαριτιον δανσ λε λανγαγε 

χυλιναιρε. Αυ σψστµε δυ ϖοχαβυλαιρε δοντ λεσ λµεντσ οντ τ ραλισσ δανσ λα 

χονϖεντιον λινγυιστιθυε, σε συπερποσε δονχ υν αυτρε, δοντ λα φονχτιον εσσεντιελλε 

εστ δε ↔ρεδιστριβυερ λεσ µοτσ σελον λεσ νουϖαυξ σενσ ετ δε νουϖελλεσ ϖαλευρσ ≈.ξξιι 

Ον ϖοιτ παρ λ◊, υνε µοδιφιχατιον χονσταντε δε λα λανγυε, συιϖαντ λεσ βεσοινσ δεσ 

λοχυτευρσ δ�τρε τουϕουρσ εξπρεσσιφσ. Λε δεστιν δεσ χηανγεµεντσ, δυσ ◊ 

λ�εξπρεσσιϖιτ εστ ιµπρϖισιβλε, χερταινεσ φορµεσ, απρσ σ�τρε ενραχινεσ δανσ λα 

λανγυε θυι σε χονχρτισεντ παρ λα λεξιχαλισατιον, περδεντ λευρ χαραχτρε, δ�αυτρεσ, 

απρσ υνε χαρριρε πλυσ ου µοινσ λονγυε, δισπαραισσεντ. Ιλ αρριϖε θυε λ�ιδε ινιτιαλε 

δε λ�εξπρεσσιον σ�οβσχυρχιτ, µαισ λε τερµε ρεστε ιντγρ δανσ λε σψστµε δε λα 

λανγυε. 

 

 

ΛΕΣ ΜΕΤΑΠΗΟΡΕΣ 

 

∆ανσ λα ρεχηερχηε δε λ�εξπρεσσιϖιτ, λεσ συϕετσ παρλαντσ ρεχουρεντ ϖολοντιερσ ◊ 

λα µταπηορε.  Λα µταπηορε οβλιγε λεσ συϕετσ παρλαντσ ◊ ↔ αβστραιρε αυ νιϖεαυ δε λα 

χοµµυνιχατιον λογιθυε υν χερταιν νοµβρε δ�λµεντσ δε σιγνιφιχατιον, ελλε περµετ 

δε µεττρε εν ρελιεφ λεσ λµεντσ µαιντενυσ ; παρ λ�ιντροδυχτιον δ�υν τερµε τρανγερ 

◊ λ�ισοτοπιε δυ χοντεξτε, ελλε προδυιτ, ◊ υν αυτρε νιϖεαυ θυε χελυι δε λ�ινφορµατιον 

πυρε, λ�ϖοχατιον δ�υνε ιµαγε ασσοχιε θυε περοιτ λ�ιµαγινατιον ετ θυι εξερχε σον 

ρετεντισσεµεντ συρ λα σενσιβιλιτ σανσ λε χοντρλε δε λ�ιντελλιγενχε λογιθυε, χαρ ιλ εστ 

δε λα νατυρε δε λ�ιµαγε ιντροδυιτε παρ λα µταπηορε δε λυι χηαππερ ≈.ξξιιι Λα 

µταπηορε χονδυιτ λεσ συϕετσ παρλαντσ ◊ δοννερ ◊ υν ρφρεντ λε νοµ δσιγναντ υνε 

αυτρε αυθυελ ον λε χοµπαρε. Λε τερµε δε ρεσσεµβλανχε εστ ◊ πρενδρε δανσ σον 

αχχεπτιον λα πλυσ γνραλε ; λ�εσπριτ ηυµαιν φαιτ πρευϖε δ�υνε ινϖεντιϖιτ πρεσθυε 

ιλλιµιτε πουρ δχουϖριρ δεσ αναλογιεσ θυι περµεττεντ δ�υτιλισερ υν µοτ πρεξισταντ 

αϖεχ υν σενσ νουϖεαυ, δε λ�αππλιθυερ ◊ δε νουϖεαυξ ρφρεντσ.  Πουρ θυε λε 
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προχδ εντρε εν ϕευ, ιλ συφφιτ εν εφφετ δ�υνε ϖαγυε ρεσσεµβλανχε χονχερναντ λα 

φορµε δεσ ρφρεντσ, χηαπελυρερ, χλουτερ, ποχηερ, λα σιµιλιτυδε δανσ λα σιτυατιον 

δ�υτιλισατιον ου δυ φονχτιοννεµεντ, ενροβερ, µασθυερ, βαρδερ, βριδερ ου δανσ τελλε 

ου τελλε προπριτ, ρελλε ου πρτενδυε. 

Λεσ ϖερβεσ χλασσσ δανσ χεττε χατγοριε : βαρδερ, βριδερ, χηεµισερ, 

χηιθυετερ, χλουτερ (βουτοννερ), φαιρε χρεϖερ, δγοργερ, δπουιλλερ, ενροβερ, 

εσχαλοπερ, τουφφερ, τυϖερ, φαισανδερ, φλευρερ (εφφλευρερ), φραππερ, φρµιερ, 

γρατινερ, ηαβιλλερ, ινφυσερ, µασθυερ, µορτιφιερ, παναχηερ, ποχηερ, ρασσιρ, φαιρε 

ρεϖενιρ, σινγερ, φαιρε συερ. Λ�τψµολογιε δε χερταινσ δε χεσ ϖερβεσ, αρριϖσ παρ 

λ�ιντερµδιαιρε δ�αυτρεσ τεχηνιθυεσ σερα εξπλιθυε δανσ λε χηαπιτρε συιϖαντ, τραιταντ 

λα προβλµατιθυε δυ δπλαχεµεντ. 

 

Λεσ ϖερβεσ δοντ λ�αππαριτιον δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε πευτ τρε αττριβυε  

◊ υνε ρεσσεµβλανχε δανσ λα φορµε 

 
 
Χηεµισερ δσιγνε λ�οπρατιον δε ταπισσερ λ�ιντριευρ δ�υν µουλε αϖεχ υνε 

χουχηε δε φαρχε, δε γελε ου δε παπιερ βευρρ, θυι σερϖιρα εν θυελθυε σορτε 

δ�ηαβιλλαγε αυ πλατ τερµιν, δ�ο λ�εµπλοι δε χε ϖερβε δριϖ δε χηεµισε. 

Λ�οπρατιον χηιθυετερ χονσιστε ◊ ινχισερ λε βορδ δ�υνε πτε φευιλλετε πουρ 

λυι δοννερ λα ποσσιβιλιτ δε σ�αφφρανχηιρ, χ�εστ−◊−διρε δε µοντερ λιβρεµεντ ◊ λα 

χυισσον. Λε τερµε α πευτ−τρε θυελθυε παρεντ αϖεχ χηιχοτ, λε βορδ δε λα πτε αινσι 

ινχισ αψαντ υνε ϖαγυε ρεσσεµβλανχε αϖεχ υνε ρανγε δε δεντσ. Μαισ ον πευτ ψ 

ϖοιρ αυσσι υνε αλλυσιον ◊ λα ργυλαριτ δεσ χασεσ δ�χηιθυιερ θυι οντ σανσ δουτε 

ινσπιρ λε ϖερβε δχηιθυετερ θυι σιγνιφιαιτ �δχουπερ χοµµε υν χηιθυιερ�. 

Ενροβερ : Ρεχουϖριρ υν αλιµεντ δ�υνε χουχηε προτεχτριχε θυι εστ δεστινε ◊ 

λε πρσερϖερ δ�υνε τροπ γροσσε χηαλευρ ◊ λα φριτυρε, µαισ θυι εν πτισσεριε, ϖισε 

γαλεµεντ ◊ λα δχορατιον δεσ γτεαυξ αϖεχ υνε χρµε δε χηοχολατ, δε φονδαντ ου 

δε συχρε. 

Μλανγερ λα φαρινε αϖεχ λε ποιϖρε, αϕουτερ δυ σελ ετ εν ενροβερ λεσ 
εσχαλοπεσ συρ χηαθυε φαχε. 
 
Εσχαλοπερ : δταιλλερ εν τρανχηεσ πλυσ ου µοινσ φινεσ ετ εν βιαισ υνε πιχε 

δε ϖιανδε, υν γροσ φιλετ δε ποισσον ου µµε χερταινσ λγυµεσ. Λε νοµ ϖιεντ δε 

λ�ανχιεν φραναισ εσχηαλοπεσ �χοθυειλλεσ δε νοιξ� πευτ−τρε παρχε θυε λεσ τρανχηεσ 
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φινεσ οντ τενδανχε ◊ σε ρεχροθυεϖιλλερ ◊ λα χυισσον ετ ◊ σ�ινχυρϖερ ◊ λα φαον δεσ 

χοθυιλλεσ δε νοιξ. 

  Σελον υνε αυτρε εξπλιχατιον, λεσ πρεµιερσ εµπλοισ χονχερνεντ υνε 

πρπαρατιον σπχιφιθυε δυ ϖεαυ : λε ϖεαυ ◊ λ�εσχαλοπε, πευτ−τρε ρουλε ◊ λα 

χοθυιλλε, χοµµε λα παυπιεττε ετ χε ν�εστ θυ�αυ ΞςΙΙΙε σιχλε θυ�υνε εσχαλοπε α 

χοµµενχ ◊ δσιγνερ υνε τρανχηε µινχε δε ϖιανδε ου δε ποισσον, ετ ◊ παρτιρ δυ 

ΞΞε σιχλε, νουσ ϖοψονσ αυσσι σα φορµε ϖερβαλε δριϖε. 

Ποχηερ : Φαιρε χυιρε ◊ τρσ πετιτ φευ, δε φαον ◊ χε θυε λε λιθυιδε δε χυισσον 

νε  φασσε θυε φρµιρ ου φρισσοννερ. Λεσ οευφσ ποχησ, εν ραισον δε λα χυισσον ◊ τρσ 

πετιτε βυλλιτιον, ρεστεντ ενϖελοππσ δανσ λευρ βλανχ χοµµε δανσ υνε ποχηε. Τελλε 

σεραιτ λ�οριγινε δε λ�εµπλοι δε χε τερµε, µµε λορσθυ�ιλ εστ αππλιθυ ◊ δ�αυτρεσ 

αλιµεντσ. 

µεττεζ λε φροµµαγε δεδανσ ετ λεσ οευφζ, θυαντ ιλζ σεροντ ποχηεζ εν εαυε 
(ςιανδιερ) 
 
Επλυχηερ λεσ ποιρεσ, λεσ χουπερ εν δευξ δανσ λα ηαυτευρ, λεσ ϖιδερ ετ φαιρε 
ποχηερ 5 µινυτεσ ◊ φρµισσεµεντ. 
 
Χουπερ λεσ φιλετσ δε µορυε δεσσαλσ εν µορχεαυξ ετ λεσ µεττρε ◊ ποχηερ 8 
µιν. δανσ υνε χασσερολε δ�εαυ φρµισσαντε. 

 

  Φαισανδερ εστ υνε δριϖατιον ◊ παρτιρ δε φαισαν ετ δσιγνε λ�οπρατιον δε 

λαισσερ σϕουρνερ υν γιβιερ ◊ ποιλσ ου ◊ πλυµεσ δανσ υν ενδροιτ φραισ πενδαντ 

θυελθυεσ ϕουρσ πουρ θυε λα χηαιρ σοιτ αττενδριε παρ λ�εφφετ δε λα µορτιφιχατιον. Αυ 

τεµπσ δε Βριλλατ Σαϖαιρν, λε φαισαν ν�ταιτ ϕυγ διγνε δε λα ταβλε θυ�◊ λ�τατ δε 

χοµπλτε πυτρφαχτιον (ιλ ρεχοµµανδαιτ δε λε χονσερϖερ δανσ σεσ πλυµεσ ϕυσθυ�αυ 

ϖερδισσεµεντ δε λ�αβδοµεν) ετ Γριµοδ δε λα Ρεψνιρε, λυι, λε δχλαραιτ ◊ ποιντ 

λορσθυε, συσπενδυ παρ λα θυευε, λε φαισαν σε δταχηαιτ δε λυι−µµε.  

  Παναχηε : λε µοτ α τ εµπρυντ ◊ λ�ιταλιεν αυ ΞςΙε σιχλε αϖεχ λε σενσ 

δε �βουθυετ δε πλυµεσ συρ υν χασθυε� συρτουτ πουρ δσιγνερ λα παρτιε δε λα τενυε 

µιλιταιρε. Αυ ΞςΙΙε σιχλε λε µοτ σ�εστ ενριχηι δε θυελθυεσ αχχεπτιονσ, φονδεσ συρ 

υνε αναλογιε αϖεχ λα φορµε ετ χ�εστ γαλεµεντ δε χεττε ποθυε θυε νουσ ποσσδονσ 

δεσ αττεστατιονσ πουρ λα φορµε ϖερβαλε παναχηερ , δ�αβορδ πουρ λ�ιδε δε �ορνερ δε 

χουλευρσ διϖερσεσ ετ αυ ΞΙΞε σιχλε, λε ϖερβε σ�τενδ ◊ δ�αυτρεσ οβϕετσ αυσσι αϖεχ λα 

γνραλισατιον δε σενσ δε �µλερ δεσ λµεντσ διφφρεντσ. 
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Ιλ αττειντ λε λανγαγε χυλιναιρε αυσσι πουρ δχριρε λ�οπρατιον δε µλανγερ διϖερσ 

λµντσ : λεσ ηαριχοτσ παναχησ παρ εξεµπλε δσιγνεντ λεσ ηαριχοτσ ϖερτσ ετ βλανχσ 

χοµµε γαρνιτυρε δεσ ρτισ δ�αγνεαυ. 

ον πευτ παναχηερ λεσ διφφρεντεσ χρµεσ εν λεσ δισποσαντ παρ χουχηεσ 
αλτερνεσ, σοιτ εν ηαυτευρ, σοιτ εν λαργευρ   (ΞΙΞ 
 
ον πουρρα παναχηερ λεσ γλαχεσ δε χρµε βλανχηε αϖεχ χελλεσ αυ συχ δε 
φρυιτσ  (ΞΙΞ) 

 
 
 

Λεσ ϖερβεσ δοντ λ�αππαριτιον δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε πευτ τρε αττριβυε 

◊ υνε ρεσσεµβλανχε δανσ λε προχδ 

 

Φαιρε χρεϖερ : πασσερ λεσ γραινσ δε ριζ ◊ λ�εαυ βουιλλαντε πουρ φαιρε χλατερ λα 

µινχε χουχηε δ�αµιδον θυι λεσ εντουρε. Λε ϖερβε χρεϖερ εστ ισσυ δυ λατιν χρεπαρε, 

θυι αππαρτιεντ ◊ υν γρουπε δε µοτσ εξπρεσσιφσ φορµσ συρ λε γρουπε χονσοναντιθυε 

[κΡ], θυι ιµιτε εν φαιτ λε βρυιτ δε λ�χλατεµεντ ετ νοταµµεντ χελυι δυ βοισ, δεσ 

τοφφεσ ετ δεσ πορτεσ. ∆σ λ�οριγινε, λε ϖερβε εστ υτιλισ αυσσι πουρ λ�ιδε δε 

�µουριρ�, ετ χοντραιρεµεντ ◊ λ�υσαγε µοδερνε στψλιστιθυεµεντ µαρθυ, λ�υσαγε 

ανχιεν δυ µοτ ιµπλιθυε σευλεµεντ λ�ιδε δ�υνε µορτ ϖιολεντε. ∆ε χεττε µανιρε, 

χ�εστ λε πρεµιερ σενσ τψµολογιθυε θυι δεµευρε εξπριµ δανσ λ�εµπλοι χυλιναιρε 

δυ µοτ. 

φαιτεσ βλανχηιρ 125 γ δε ριζ, φαιτεσ−λε χρεϖερ αυ χονσοµµ (ΞΙΞ) 

∆γοργερ : δβαρρασσερ υν προδυιτ αλιµενταιρε δ�υν γοτ δπλαισαντ, δυ 

σανγ θυ�ιλ χοντιεντ ου δε σον εαυ δε ϖγτατιον παρ δεσ προχδσ διϖερσ. Ον φαιτ 

δγοργερ λεσ ποισσιονσ ◊ λ�εαυ ϖιναιγρε πουρ λευρ ενλεϖερ λε γοτ δε ϖασε, λα 

χερϖελλε ◊ λ�εαυ γαλεµεντ ϖιναιγρε πουρ λα ρενδρε παρφαιτεµεντ βλανχηε ετ νον 

πλυσ σανγυινολεντε, λεσ χονχοµβρεσ αυ σελ πουρ λευρ ρενδρε υνε χονσιστανχε 

χροθυαντε. Λιττραλεµεντ δγοργερ σιγνιφιε �ρενδρε γοργε�, �ϖοµιρ�, ιλ σ�αγιτ δονχ 

δε δβαρρασσερ λε προδυιτ αινσι τραιτ δεσ συβστανχεσ ινδσιραβλεσ. 

Αψεζ υνε βελλε ανγυιλλε, δπουιλλεζ−λα, λιµονεζ−λα, λαϖεζ−λα ετ λαισσεζ−λα 
δγοργερ. (ΞΙΞ) 
 
Ετουφφερ : χεττε εξπρεσσιον εστ υνε µταπηορε πιττορεσθυε πουρ δσιγνερ υνε 

χυισσον εν ρχιπιεντ ηερµτιθυεµεντ φερµ ετ αϖεχ πευ δε λιθυιδε, χελυι−χι ν�αψαντ 

πασ λα ποσσιβιλιτ δε σ�ϖαπορερ εν χουρσ δε χυισσον. Λε µοτ τουφφερ πουρραιτ ϖενιρ 
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σοιτ δυ λατιν στυππαρε �γαρνιρ δ�τουπε�, θυι φεραιτ αλλυσιον αυ χαραχτρε ηερµτιθυε 

δυ ρχιπιεντ εµπλοψ, σοιτ παρ λ�ιντερµδιαιρε δε λ�ιταλιεν στυφατα �ϖιανδε χυιτε ◊ λα 

ϖαπευρ� δυ λατιν εξτυπα �βαιν δε ϖαπευρ�. Χεττε τψµολογιε δοννεραιτ υνε οριγινε 

χοµµυνε ◊ δευξ τερµεσ σψνονψµεσ τουφφερ ετ τυϖερ. Χε δερνιερ δσιγνε 

γαλεµεντ λ�οπρατιον δε φαιρε χυιρε υν λγυµε ου υνε ϖιανδε αϖεχ τρσ πευ δε 

λιθυιδε, δανσ υν ρχιπιεντ ηερµτιθυεµεντ φερµ. Χε µοδε δε χυισσον εστ αττεστ 

δσ λε ΞΙς  σιχλε. ε

ςουσ λα φερεζ χηαυφφερ σανσ βουιλλιρ ετ ϖουσ λα δρεσσερεζ συρ δεσ λαµεσ  
δ�αρδοισεσ, αφιν δε λα φαιρε τυϖερ ◊ γρανδ φευ. (ΞΙΞ) 
 
Ιλ εστ πρφραβλε δ�τυϖερ λεσ χηουξ ου δε λε φαιρε λγρεµεντ φριρε πλυττ  
θυ�υνε χυισσον δανσ λ�εαυ.(ΞΞ) 
 
Χεπενδαντ, τυϖερ ◊ λ�οριγινε νε δσιγναιτ πασ υν µοδε δε χυισσον, µαισ 

δεσ ταβλισσεµεντσ χονσαχρσ ◊ λ�ηψγινε πυβλιθυε ετ γρσ παρ λεσ ρελιγιευξ, θυι 

δεϖιεννεντ παρ λα συιτε δεσ µαισονσ δε ρενδεζ−ϖουσ. ςοιλ◊ υν εξεµπλε δε λ�εµπλοι 

δυ µοτ δανσ χεττε αχχεπτιον : 

Ετ λα ρονε φιστ εστυϖεσ 
Ετ βαινσ χαυφερ εν χινχ χενσ χυϖεσ, 
Σ�ι φιστ τοζ λεσ ϖαλλσ εντρερ 
Πορ βαιγνιερ ετ πορ εστυϖερ 
  (Περχεϖαλ 9171−9174) 
 
Φλευρερ : σαυπουδρερ αϖεχ λεσ δοιγτσ λε πλαν δε τραϖαιλ, υνε αβαισσε, υνε 

πτε αφιν δ�ϖιτερ θυ�ελλε χολλε. Λε ϖερβε εστ λα φορµε δριϖε δε φλευρ, δανσ λε σενσ 

δε φινε φαρινε, αττεστ δσ λε ΞΙΙε σιχλε. 

Φραππερ : αβαισσερ ραπιδεµεντ λα τεµπρατυρε δ�υνε πρπαρατιον εν λα 

πλααντ δανσ υν βαιν δε γλαχε ϖιϖε ο χ�εστ λ�ιδε δε ραπιδιτ ετ λε χαραχτρε 

βρυσθυε θυι δοµινεντ δανσ λ�εµπλοι σπχιαλισ. 

Αφιν δε λυστρερ ϖοτρε χηοχολατ, χουπεζ−λα παρ µορχεαυξ, µεττεζ−λα δανσ λεσ 
µουλεσ φραππσ. (ΞΙΞ) 
 
Φρµιρ : ον υτιλισε χεττε εξπρεσσιον θυανδ λε λιθυιδε δ�υν χουρτ−βουιλλον ου 

δ�υν ποτ−αυ−φευ νε δοιτ παρ βουιλλιρ, µαισ σευλεµεντ τρε παρχουρυ δ�υν λγερ 

φρµισσεµεντ ου φρισσον, χ�εστ−◊−διρε τρε αγιτ δ�υν λγερ µουϖεµεντ 

δ�οσχιλλατιον ου δε ϖιβρατιον ◊ λ�αππροχηε δε λ�βυλλιτιον. 

Μουιλλιεζ λε εν τροισ παιρεσ δ�εαυε χηαυδε, πυισ λε µεττεζ εν λαιτ δε ϖαχηε 
φρεµιαντ (Ενσεινγνεµενζ) 
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Φρµιρ εν ρεµυαντ ϕυσθυ∋◊ χε θυε λεσ πτεσ σοιεντ βιεν ιµπργνεσ δε 
σαυχε. 
 
Πορτερ δουχεµεντ ◊ βυλλιτιον ετ ργλερ λε φευ αφιν θυε λα σουπε φρµισσε. 

   
 

Γρατινερ : σαυπουδρερ υνε πρπαρατιον δε γρυψρε ου δε παρµεσαν, πυισ 

λ�εξποσερ σουσ λα σαλαµανδρε αφιν δ�οβτενιρ υνε χολορατιον δορε ετ βριλλαντε. 

Αυτρεφοισ, ον δσιγναιτ δε νοµ γρατιν ου γρατον χε θυι ατταχηαιτ αυ ποτ ετ θυ�ιλ 

φαλλαιτ δονχ γραττερ πουρ λε ρεχυειλλιρ. Χ�εστ ◊ χεττε τψµολογιε θυε λ�ον πευτ 

ραµενερ λ�ανχιεν φραναισ γρατυισερ, ρεµπλαχ αυ ΞςΙΙε σιχλε παρ ρασπερ / ρπερ. 

Οτερ λα χροτε δε παιν, ταλερ λα µοιτι δυ φροµαγε ρπ συρ λεσ τρανχηερ ετ 
λεσ φαιρε γρατινερ σουσ λε γριλ δυ φουρ. 

 
   Μασθυερ : Χουϖριρ υν µετσ σαλ δ�υνε σαυχε, δ�υνε πυρε, ου υν δεσσερτ 

δ�υνε χρµε, δ�υν χουλισ. 

Φαιτεσ ρδυιρε ϖοτρε ραγοτ, δγραισσεζ−λε, µασθυεζ−εν ϖοσ χαναρδσ 
(ΞΙΞ) 
 

   Ρασσεοιρ : λαισσερ ρεποσερ υν ου δευξ ϕουρσ διϖερσ αλιµεντσ αϖαντ λευρ 

εµπλοι εν χυισινε πουρ λευρ λαισσερ λε τεµπσ δε πρενδρε λευρ σαϖευρ ετ λευρ 

χονσιστανχε δφινιτιϖε. Εν ραλιτ, λ�εµπλοι δε χε ϖερβε ρεµοντε αυ ΞΙΙε σιχλε ο 

ον λ�εµπλοψαιτ λε πλυσ ηαβιτυελλεµεντ πουρ παρλερ δυ παιν. Υν µετσ εστ ρασσισ 

λορσθυε, χοµµε υνε περσοννε θυι σ�ταιτ λεϖε ετ θυι σ�εστ ασσισε ◊ νουϖεαυ, ιλ α ευ 

λε τεµπσ δε ρετρουϖερ σον θυιλιβρε. Λ�οβσχυρχισσεµεντ δε λ�τψµολογιε δε 

λ�εξπρεσσιον παιν ρασσισ ετ λ�αττραχτιον παρονψµιθυε οντ προδυιτ υν νουϖεαυ ϖερβε 

◊ παρτιρ δυ παρτιχιπε πασσ : ρασσιρ, αττεστ αυ ΞΞε σιχλε, δε λ◊ υν νουϖεαυ 

παρτιχιπε πασσ, εν πρινχιπε φαυτιφ ρασσι. 

   Φαιρε ρεϖενιρ : φαιρε χολορερ δεσ αλιµεντσ δανσ υν χορπσ γρασ αϖαντ δε 

πουρσυιϖρε λα χυισσον ◊ φευ µοδρ. Λε µοτ δατε δυ ΞςΙε σιχλε, ιλ σιγνιφιε 

ϖραισεµβλαβλεµεντ θυε λε προδυιτ αινσι τραιτ ↔ ρεϖιεντ ◊ σοι ≈ χ�εστ−◊−διρε θυ�ιλ 

ρετρουϖε φραχηευρ ετ αππαρανχε πλαισαντε. 

ϑετεζ δανσ χεττε γραισσε ϖοσ αιλερονσ θυε ϖουσ φαιτεσ ρεϖενιρ ϕυσθυ∋◊ χε 
θυ�ιλσ σοιεντ βλονδσ. (ΞΞ) 

 
∆ανσ υνε σαυτευσε φαιρε φονδρε λε βευρρε ετ ψ φαιρε ρεϖενιρ λεσ οιγνονσ 
συρ φευ δουξ πουρ θυ�ιλσ φονδεντ σανσ χολορερ. (ΞΞ) 

 
   Σινγερ : πουδρερ δε φαρινε δεσ λµεντσ θυε λ�ον ϖιεντ δε φαιρε δορερ 

δανσ υν χορπσ γρασ αϖαντ δε πουρσυιϖρε λα χυισσον. Αυτρεφοισ, ον χολοραιτ λεσ σαυχεσ 
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αϖεχ δυ χαραµελ θυε λ�ον αππελαιτ ϕυσ δε σινγε παρχε θυ�ιλ σινγεαιτ λα δορυρε αυ 

χορπσ γρασ. ∆�ο λ�εµπλοι δυ ϖερβε σινγερ δοντ λ�υσαγε σ�εστ χονσερϖ απρσ θυε 

ϕυσ δε σινγε ταιτ τοµβ εν δσυτυδε. 

Φαιτεσ βλανχηιρ ϖοσ χονχοµβρεσ ετ µεττεζ−λεσ, απρσ λεσ αϖοιρ χουπσ, 
δανσ δυ βευρρε, σινγεζ−λεσ δ�υνε πινχε δε φαρινε βιεν φινε. (ΞΙΞ) 

 
   Φαιρε συερ : δοννερ ◊ φευ δουξ ετ εν ϖασε χλοσ, σανσ αδδιτιον δ�εαυ ου 

δε µατιρε γρασσε, υνε πρεµιρε χυισσον, ◊ υνε πιχε δε ϖιανδε, υν ποισσον, υν 

λγυµε πουρ φαιρε ρενδρε λε συχ. Αυ Μοψεν Αγε, λα µµε οπρατιον α τ δσιγνε 

παρ λα χονστρυχτιον µεττρε εσσυψερ ου εσσυψερ, θυι τψµολογιθυεµεντ ρενϖοιτ ◊ υνε 

φορµε παρειλλε ◊ συερ (συδαρε) : εξσυχαρε �εξπριµερ λε συχ�, µαισ δανσ λαθυελλε 

λ�ϖολυτιον πηοντιθυε α οβσχυρχι λε σενσ δε βασε ετ αινσι, παρ υνε αττραχτιον 

παρονψµιθυε λε ϖερβε α τ ιδεντιφι αυ συερ. 

Εσλισιεζ λε ριξ ετ λε λαϖεζ τρεσ βιεν εν εαυε χηαυδε, ετ λε µεττεζ εσσυψερ 
χοντρε λε φευ (ςιανδιερ) 

 
λεσχηι τουτ χρυ ετ χυιτ εν εαυε, ετ αυχυνσ λ�εσσυψεντ υνγ που συρ λε φευ 
(ςιανδιερ) 

   
   λε µεττεζ συψερ δεδανσ λε φουρ (Νοστραδαµυσ) 
 

Εµποτεζ δανσ υνε µαρµιτε δευξ ϕαρρετσ δε ϖεαυ, υνε ϖιειλλε περδριξ, 
υνε πουλε ετ δευξ λαµεσ δε ϕαµβονσ, ϕοιγνεζ−ψ δευξ χαρροττεσ ετ δευξ 
οιγνονσ, µουιλλεζ δ�υν πευ δε χονσοµµ, φαιτεσ λγρεµεντ συερ. (ΞΙΞ) 

 
Αϕουτεζ λεσ χαροττεσ, λ�οιγνον ετ λε βλανχ δε ποιρεαυ µινχσ, λαισσεζ 
συερ. 

 

Πευτ−ον δτερµινερ λεσ µοτιϖατιονσ δε λ�εµπλοι φρθυεντ δεσ µταπηορεσ 

χοµµε φορµε δ�ενριχηισσεµεντ δυ ϖοχαβυλαιρε ? Πρεµιρεµεντ, ελλε πευτ ϕουερ υν 

ρλε δε συππλανχε δανσ λα δνοµινατιον εν λ�αβσενχε δε τερµε προπρε, ελλε πευτ 

ρεµπλαχερ υνε πριπηρασε τροπ ενχοµβραντε σουσ λ�εφφετ δε λ�χονοµιε δ�εφφορτ : 

χεσ µταπηορεσ οντ τενδανχεσ ◊ σε λεξιχαλισερ ασσεζ ραπιδεµεντ ; ελλεσ σεροντ αλορσ 

σεντιεσ χοµµε δεσ τερµεσ ηαβιτυελσ. ∆ευξιµεµεντ, ελλε οφφρε αυ λανγαγε λα 

ποσσιβιλιτ δ�χονοµιε, παρ λιµινατιον δε χερταινσ λµεντσ δε χοµµυνιχατιον ετ 

παρ λα µισε εν ρελιεφ δε λ�αττριβυτ δοµιναντ. Μαισ λα µοτιϖατιον εσσεντιελλε δε λα 

µταπηορε ϖιεντ δε λα φονχτιον µοτιϖε, δυ βυτ δ�αττεινδρε λα σενσιβιλιτ δυ 

λοχυτευρ ετ δε προϖοθυερ υνε ραχτιον αφφεχτιϖε. 
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∆ανσ τουσ χεσ εξεµπλεσ ιλ σ�αγιτ δε µταπηορεσ λεξιχαλισεσ, χ�εστ−◊−διρε 

χονσαχρεσ παρ λ�υσαγε, εντρεσ δανσ λε ϖοχαβυλαιρε. Παρ λε προχεσσυσ δε 

λεξιχαλισατιον δεσ φορµεσ στψλιστιθυεµεντ µαρθυεσ αυ δβυτ δε λ�εµπλοι, λεσ τραιτσ 

σµαντιθυεσ θυε λε λεξµε δονν ποσσδε, χηανγεντ δε χαραχτρε. Λε ταβλεαυ, 

πρσεντ δανσ λε χηαπιτρε πρχδεντ, χοντιεντ υνιθυεµεντ λεσ σµεσ γνριθυεσ 

ινηρεντσ, χ�εστ−◊−διρε χευξ θυι δφινισσεντ δ�υνε µανιρε ιντρινσθυε λα 

σιγνιφιχατιον δυ µοτ ετ δοντ ιλ φαυτ τενιρ χοµπτε δανσ 

λ�ιντερπρτατιον. Χοντραιρεµεντ αυξ σµεσ ινηρεντσ, λεσ σµεσ αφφρεντσ ου 

σεχονδαιρεσ δοιϖεντ τρε αχτυαλισσ παρ υν χοντεξτε σπχιαλ. Λα ρελατιϖιτ δε 

λ�οπποσιτιον εντρε χεσ δευξ τψπεσ δε σµεσ εστ δµοντρε ϕυστεµεντ παρ 

λ�εξιστενχε δεσ µταπηορεσ λεξιχαλισεσ, ο παρ λ�υσαγε χοντινυ δ�υνε εξπρεσσιον 

ιµαγε, υν σµε αφφρεντ σε χονϖερτιτ εν σµε ινηρεντ.  Πουρ ρεπρενδρε υν 

εξεµπλε δεσ τερµεσ χι−δεσσυσ µεντιοννσ, δγοργερ ρενϖοιτ ϖιδεµµεντ αυ 

πηνοµνε πηψσιολογιθυε χοµπαρ αυ ↔ χοµπορτεµεντ ≈ δεσ ινγρδιεντσ θυι 

ρενδεντ λευρ εαυ ου σανγ ου δ�αυτρεσ ιµπυρετσ αυ χουρσ δε χε τψπε δε τραιτεµεντ. 

Αυξ πρεµιερσ εµπλοισ, δανσ λε σεµµε δε λ�εξπρεσσιον δγοργερ, λε σµε 

δ�οπρατιον δχλενχηαντ υν χηανγεµεντ πηψσιθυε � λιµινατιον δεϖαιτ τρε χλασσ 

παρµι λεσ σµεσ αφφρεντσ, νχεσσιταντ υν χοντεξτε τρσ ραρε ετ τρσ σπχιαλ, χοµπρισ 

σευλεµεντ παρ λεσ ινιτισ. Λ�ϖολυτιον δυ λεξµε α ρενφορχ ετ α 

↔ ινστιτυτιονναλισ ≈ χετ εµπλοι ετ λε σµε σ�εστ χονϖερτι εν σµε ινηρεντ, χε θυι 

εστ δ�αιλλευρσ φαχιλεµεντ χοντρλαβλε ◊ λ�αιδε δεσ διχτιονναιρεσ θυι µεντιοννεντ χετ 

εµπλοι παρµι λεσ σενσ δυ µοτ. Παρ εξεµπλε δανσ λε Ροβερτ δ�αυϕουρδ∋ηυι 

(Λαρουσσε, 1991) : 

δγοργερ : 1. δβορδερ, δϖερσερ σον χοντενυ λιθυιδε 

2. (∆ανσ υνε πρπαρατιον χυλιναιρε) ρενδρε υν λιθυιδε 
(εαυ, σανγ) 

 
Λε πασσαγε δυ χαραχτρε αφφρεντ αυ χαραχτρε ινηρεντ εστ νατυρελλεµεντ υν 

προχεσσυσ διαχηρονιθυε δοντ ιλ εστ διφφιχιλε δε δτερµινερ λα δατε εξαχτε. Εν 

φραναισ µοδερνε, υν ποιντ δε ρεπρε ποσσιβλε εστ λ�χριτυρε, λεσ υσαγεσ νον 

χονϖεντιοννελσ σοντ σουϖεντ µαρθυσ παρ υν µοψεν τψπογραπηιθυε, παρ εξεµπλε 

αϖεχ δεσ χαραχτρεσ εν ιταλιθυε. Αινσι λε ϖερβε χροτερ � �φαιρε χολορερ υν πλατ συρ 

φευ ϖιφ πουρ λυι δοννερ υνε συρφαχε χρουστιλλαντε� � εστ ενχορε µαρθυ παρ δεσ 

γυιλλεµεντσ θυι ινδιθυεντ, πουρ αινσι διρε, λα πρσενχε δ�υν σµε αφφρεντ δανσ λα 

σιγνιφιχατιον δυ µοτ. 
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∆ανσ υνε πολε, φαιρε χηαυφφερ λ�ηυιλε, ψ δποσερ λ�παυλε πουρ λα σαισιρ 
ετ ↔ χροτερ ≈ συρ φευ ϖιφ. 

 
 
 

ΛΕΣ ΜΕΤΟΝΨΜΙΕΣ 

 

Υν αυτρε µοψεν δ�τενδρε λε σενσ δ�υν µοτ, δε λυι χονφρερ δεσ σενσ 

σεχονδαιρεσ εστ λα µτονψµιε θυι σε φονδε συρ λα προξιµιτ, λα χοντιγυτ. Ελλε πευτ 

σ�αππυψερ συρ υνε ρελατιον δε ϖοισιναγε εντρε λεσ ρφρεντσ ετ σ�οπρε παρ υν 

γλισσεµεντ δε ρφρενχε εντρε λεσ δευξ οβϕετσ ετ παρ λ�ελλιπσε δε λ�εξπρεσσιον δε 

λευρ ραππορτ. Παρ εξεµπλε λ�τυδε διαχηρονιθυε πευτ δµοντρερ θυε γριλλερ χαχηε 

υνε µτονψµιε λεξιχαλισε. Αυ Μοψεν Αγε σε τψπε δε χυισσον α τ εξπριµ παρ λε 

σψνταγµε ϖερβαλ ηαλλερ∼ ηαρλερ συρ λε γριλ, µαισ ◊ φορχε δε λεσ υτιλισερ ενσεµβλε λε 

ϖερβε α δισπαρυ ετ α τ ρεµπλαχ παρ γριλλερ. 

 

Πρενεζ λα χρουστε δυ παιν ετ µεττεζ ηαλλερ συρ λε γραιλ (ςιανδιερ) 

ηαρλερ λε λιεϖρε εν λα βροχηε ου συρ λε γρειλ, πυισ λε δεχουππερ παρ µενβρεσ 
ετ µεχτεζ φριρε εν σαιν ου εν λαρτ (Μεσναγιερ) 
 
ςουσ πρενδρεζ δεσ αβριχοτσ θυε ϖουσ φερεζ γριλλερ, πυισ λεσ πλερεζ αϖεχ λε 
δοιγτ (Λα ςαρεννε) 
 
Φαιτεσ γριλλερ λεσ αβριχοτσ συρ υνε βραισε αρδεντε (ΞΙΞ) 

 

 

  Υν χασ παρειλ εστ χελυι δε βραισερ � φαιρε χυιρε ◊ πετιτ φευ υνε πιχε δε 

ϖιανδε, δεσ λγυµεσ ου δεσ ποισσονσ, αϖεχ ασσεζ πευ δε λιθυιδε, δανσ υν ρχιπιεντ 

βιεν φερµ. Πουρ εξπλιθυερ λ�οριγινε, ιλ φαυτ σαϖοιρ θυ�αυτρεφοισ ον µετταιτ λεσ 

ϖιανδεσ ◊ βραισερ δανσ λ�τρε, αυ µιλιευ δεσ βραισεσ. Λε βραισαγε σ�αχχοµπλισσαιτ 

δανσ υνε βραισιρε, λουρδε χοχοττε δε φοντε δοντ λε χουϖερχλε χρευξ ταιτ γαλεµεντ 

γαρνι δε βραισεσ. 
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Πρενεζ δευξ ποιτρινεσ δ�αγνεαυ θυε ϖουσ βραισεζ αϖεχ θυελθυεσ 
τρανχηεσ δε µαιγρε δε ϖεαυ (ΞΙΞ) 

 

 

ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ 

 

L
�εξτενσιον ο λα γνραλισατιον α δευξ τψπεσ σελον λ�εσπχε δεσ ρφρεντσ : 

ρφρεντσ εξτερνεσ ου ρφρεντσ ιντερνεσ αυ σψστµε δε ϖοχαβυλαιρε δονν. 

Ιλ εστ ◊ σαϖοιρ δονχ σι λ�λαργισσεµεντ δυ σενσ ρεστε δανσ λε χαδρε δυ 

δοµαινε δονν ου ιλ αττειντ λε λανγαγε χουραντ. Λε ↔ πασσαγε δε λα φροντιρε ≈ εντρε 

λεσ δοµαινεσ σπχιαλισ ετ νον−σπχιαλισ σ�αχχοµπαγνε σουϖεντ δ�υν 

ενριχηισσεµεντ χοννοτατιφ, δε λ�αχθυισιτιον δεσ ϖαλευρσ σµαντιθυεσ αδδιτιοννελλεσ. 

 

Ι. ΕΞΤΕΝΣΙΟΝΣ ΙΝΤΕΡΝΕΣ 

 

Λεσ εξεµπλεσ πουρ λ�εξτενσιον ιντερνε σοντ βλανχηιρ, µιτοννερ, πελερ, 

πλυµερ, φλαµβερ, σαυπουδρερ. Λεσ χηανγεµεντσ χονχερναντ χεσ ϖερβεσ οντ τ δϕ◊ 

πρσεντσ δανσ λε χηαπιτρε πρχδεντ, δανσ λα παρτιε τραιταντ λε προβλµε δε  λα 

ροργανισατιον δεσ σµεσ, ◊ λ�εξχεπτιον δε µιτοννερ. 

Μιτοννερ : λε ϖερβε εστ αυϕουρδ∋ηυι σψνονψµε δε µιϕοτερ, µαισ ◊ λ�οριγινε 

ιλ σ�αππλιθυαιτ ◊ λα χυισσον δε τρανχηεσ δε παιν τρεµπεσ. Λα σουπε µιτοννε ταιτ 

δ�αβορδ υνε παναδε, ετ πλυσ ταρδ α πρισ λε σενσ δε �φαιρε χυιρε λονγυεµεντ υν πλατ 

εν σαυχε,  ◊ τρσ πετιτ φευ�. Λε µοτ ϖιεντ δ�αιλλευρσ δε τερµε ανχιεν µιτον θυι 
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δσιγναιτ λα µιε δε παιν δανσ λ�Ουεστ δε λα Φρανχε. ∆ανσ σον σενσ µοδερνε ιλ 

ρεϕοιντ χελυι δυ ϖερβε µιϕοτερ. Αυ ΞςΙΙε σιχλε, λε µιϕοτ ταιτ λ�ενδροιτ ο λ�ον 

φαισαιτ µριρ λεσ φρυιτσ, ετ λε πασσαγε αυ σενσ αχτυελ δατε δυ ΞςΙΙΙε σιχλε. Χ�εστ 

λ�ιδε δε λεντευρ θυι πρϖαυτ δανσ λ�εµπλοι δε χε ϖερβε ετ λεσ σιµιλαριτσ φορµελλεσ 

ϕουαιεντ χερταινεµεντ υν ρλε δτερµιναντ δανσ λε ραππροχηεµεντ δεσ δευξ ϖερβεσ 

µιτοννερ ετ µιϕοτερ, ◊ τελ ποιντ θυ�ιλσ σοντ δεσ  σψνονψµεσ παρφαιτσ, ταντ αυ σενσ 

χονχρετ, θυε φιγυρ. 

λεσ µεττρεζ µιτοννερ υν δεµψ θυαρτ δ�ηευρε (ΞςΙΙ) 

λε δρεσσεζ συρ δεσ χρουστεσ µιτοννεσ αϖεχ λε µεσµε βοιλλον (ΞςΙΙ) 

Χουπεζ ετ παρεζ λεσ τενδρονσ δε δευξ ποιτρινεσ δ�αγνεαυ, χουχηεζ−λεσ δανσ 
υν σαυτοιρ, αϖεχ υν πευ δε χονσοµµ, φαιτεσ−λεσ µιϕοτερ ϕυσθυ∋◊ χε θυ�ιλσ 
σε γλαχεντ.  (ΞΙΞ) 
 
Χουπεζ ϖοτρε βουιλλι εν τρανχηεσ, χουχηεζ χεσ τρανχηεσ συρ υν πλατ, σεµεζ 
παρ−δεσσυσ δυ σελ, δυ ποιϖρε, ϖερσεζ υν ϖερρε δε βουιλλον, υν πευ δε 
χηαπελυρε δε παιν, φαιτεσ−λεσ µιτοννερ συρ λα χενδρε χηαυδε.  (ΞΙΞ) 

 
Λα χολλεχτιον Ηιστοιρε γουρµανδε δεσ γρανδσ πλατσ νουσ ινϖιτε ◊ λα 
δχουϖερτε δεσ γρανδσ χλασσιθυεσ δε λα χυισινε µιτοννσ αυξ θυατρε χοινσ 
δυ µονδε. (Λε Μονδε) 
 
Πρπαρ  αϖεχ σοιν, µιτονν λεντεµεντ, λε ηορσ−δ�οευϖρε εστ λε ρεφλετ δε 
λ�µε δ�υνε προϖινχε.  (ΞΞ) 

 
  Χοµµε ϕε λ�αι εξπλιθυ δανσ λε χηαπιτρε πρχδεντ, λ�εξτενσιον δε σενσ 

πευτ αϖοιρ υν χαραχτρε προϖισοιρε, αινσι δανσ σον εµπλοι µδιϖαλ,  πελερ ταιτ λε 

ϖερβε παρ εξχελλενχε πουρ δσιγνερ λ�οπρατιον δ�ενλεϖερ λεσ παρτιεσ θυε λ�ον πευτ 

χονσιδρερ χοµµε �λα πεαυ� χ�εστ−◊−διρε υνε σορτε δ�ενϖελοππε εξτριευρε. Χετ 

υσαγε τενδυ, παρ υνε σορτε δ�εφφετ δ�αττραχτιον, α εντραν λ�εξτενσιον δυ σενσ δ�υν 

ϖερβε παρτιελλεµεντ σψνονψµιθυε αυσσι (πλυµερ). Λε προχεσσυσ θυι δτερµινε χε 

δπλαχεµεντ µυτυελ ετ ιντερδφινι εστ χελυι θυε λα σµαντιθυε στρυχτυραλε α 

εµπρυντ ◊ λα πηονολογιε, νοταµµεντ λε πηνοµνε δε νευτραλισατιον. ∆ανσ λεσ 

εξεµπλεσ συιϖαντσ : 

 

(1) πρενεζ αµενδεσ τουτεσ σειχηεσ, ετ χυισεζ σανσ πελερ 

(2) χονϖιεντ πρενδρε αµενδεσ εντιερεσ σανσ πελερ 

(3) πρενεζ αµενδεσ εσχηαυδεσ ετ πελεσ 

(4) πρενεζ αµενδεσ, λαϖεζ σανσ εσχηαυδερ νε πλυµερ 

(5) πρενεζ χηασταιγνεσ χυιτεσ πελλεσ 
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(6) πρενεζ ϖοσ πουλλεζ ετ λευρ χουππεζ λε γαϖιον, πυισ λεσ εσχηαυδεζ ετ  
πλυµεζ 

              (7) φαισανσ : πλυµεζ α σεχ 

  

πελερ δεσ αµενδεσ ετ πλυµερ δεσ αµενδεσ φορµεντ υνε υνιτ σµαντιθυε χοµπλεξε 

θυι ↔ σε δφινιτ χοµµε υν ενσεµβλε δε δευξ ου δε πλυσιευρσ λµεντσ σιγνιφιαντσ 

θυι νε χονσερϖεντ δανσ χεττε υνιτ σµαντιθυε θυ�υνε παρτιε δε λευρσ τραιτσ 

περτινεντσ ετ θυι νε σαυραιτ τρε αναλψσ χοµµε λα σοµµε δε χεσ λµεντσ διϖερσ ≈. 
ξξιϖ ∆ανσ λεσ εξεµπλεσ δε (1) ◊ (5) πελερ ετ πλυµερ ϕουεντ λε ρλε δ�υνε ϖαριαβλε 

θυε λ�ον πευτ χοµµυτερ σανσ θυε ριεν νε σοιτ χηανγ αυ χοντενυ σµαντιθυε δε 

λ�υνιτ τοταλε. Λα χοµµυτατιον µοντρε θυε πλυµερ α περδυ υνε παρτιε δε σεσ τραιτσ 

περτινεντσ � λα µατιρε αγισσαντε ετ συβισσαντε (ενλεϖερ λεσ πλυµεσ δεσ οισεαυξ) � 

ετ λα διφφρενχε σµαντιθυε εντρε λεσ δευξ ϖερβεσ σερα νευτραλισε. Λα 

νευτραλισατιον δσιγνε δονχ λε πηνοµνε λινγυιστιθυε θυι σε µανιφεστε δανσ 

↔ λ�λιµινατιον χονδιτιοννε σψνταγµατιθυεµεντ δε λα διφφρενχε εντρε δευξ 

ενσεµβλεσ δε σµεσ θυι σε ρεχουϖρεντ παρτιελλεµεντ. ≈ξξϖ Παρ χοντρε λα 

νευτραλισατιον νε φονχτιοννε πασ δανσ λε χασ δεσ εξεµπλεσ (6) ετ (7) ου λα 

χοµµυτατιον δε πλυµερ παρ πελερ ρϖλε υν εµπλοι νον−αττεστ, δονχ 

ϖραισεµβλαβλεµεντ φαυτιφ. 

 
 

ΙΙ. ΕΞΤΕΝΣΙΟΝΣ ΕΞΤΕΡΝΕΣ 

 

Εν χε θυι χονχερνε λε προβλµε δεσ εξτενσιονσ εξτερνεσ, ιλ φαυτ τενιρ χοµπτε 

δυ χαραχτρε δε χε δοµαινε θυι εστ λε λανγαγε χυλιναιρε. Μαλγρ σον χαραχτρε 

σπχιφιθυε, σον ϖοχαβυλαιρε σπχιαλισ, λ�αρτ χυλιναιρε ρεστε υν πατριµοινε χοµµυν 

◊ τουσ λεσ Φραναισ δε λα χονναισσανχε δυθυελ ιλσ σοντ εξτρµεµεντ φιερσ. Χε θυι 

ϖευτ διρε θυε λα σπχιαλισατιον ν�α πασ µεν ◊ υνε ισολατιον ηερµτιθυε δυ λανγαγε 

αυθυελ λεσ σευλσ προφεσσιοννελσ αυραιεντ αχχσ. Λα πλυπαρτ δεσ Φραναισ σε 

χονσιδρεντ χοµµε δεσ χυισινιερσ ιννσ ετ ποσσδεντ ρελλεµεντ σινον λ�ενσεµβλε, 

µαισ υνε παρτιε χονσιδραβλε δυ ϖοχαβυλαιρε χυλιναιρε. Χε φαχτευρ α υνε 

ρπερχυσσιον λινγυιστιθυε, νοταµµεντ θυε χε ϖοχαβυλαιρε χυλιναιρε ν�α πασ βεσοιν 

δε σε γνραλισερ, δε φρανχηιρ λα φροντιρε εντρε σπχιαλισ ετ νον−σπχιαλισ, παρχε 

θυ�ιλ φαιτ δϕ◊ παρτιε δυ λανγαγε χουραντ. Αινσι, δανσ λε χηαπιτρε πρσεντ, λ�αναλψσε 

πορτερα εσσεντιελλεµεντ συρ υν αυτρε ασπεχτ δε χεττε γνραλισατιον : λα ϖαλορισατιον 
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χοννοτατιϖε δεσ τερµεσ ετ, δανσ υνε µοινδρε µεσυρε, λευρ αππαριτιον δανσ δεσ 

εξπρεσσιονσ ιµαγεσ. 

Χε συϕετ, µριτεραιτ τουτ σευλ δε φαιρε λ�οβϕετ δ�υνε τησε δοχτοραλε,  

τελλεµεντ ιλ εστ ϖαστε, ϕε µε χοντεντεραι δονχ δε σιγναλερ λεσ τενδανχεσ γνραλεσ. 

Πουρ λ�ιλλυστρατιον δυ πασσαγε δεσ τερµεσ δανσ δεσ εξπρεσσιονσ ιµαγεσ, ον 

πουρραιτ ϖοθυερ πρατιθυεµεντ τουσ λεσ ϖερβεσ, µαισ λε προχεσσυσ χονχερνε δ�αβορδ 

ετ δανσ λα πλυσ λαργε µεσυρε λεσ ϖερβεσ θυι δσιγνεντ γλοβαλεµεντ λεσ οπρατιονσ, 

χ�εστ−◊−διρε χευξ δυ ταξµε Τ0 : χυιρε, χυισινερ, χονχοχτερ, χοµποτερ, φριχασσερ, 

φριχοτερ. Σελον λα φρθυενχε δεσ οχχυρενχεσ, ιλσ σοντ συιϖισ παρ λ�αρχηιλεξµε δυ 

ταξµε Τ2 : χυιρε. Α παρτ χελα, ϕ�ϖοθυεραι ενχορε λεσ εµπλοισ φιγυρσ λεσ πλυσ 

χοννυσ ετ θυελθυεσ−υνσ δεσ πλυσ τονναντσ. 

 

ςΑΛΟΡΙΣΑΤΙΟΝ ΧΟΝΝΟΤΑΤΙςΕ 

 

Λα νοτιον δε  χοννοτατιον εστ θυελθυεφοισ ϖαγυε ετ χηανγε δε ρφρενχε σελον 

λεσ αυτευρσ. ∆ανσ λα δτερµινατιον δεσ τραιτσ χοννοτατιφσ, ϕε µε τιενδραι ◊ λα 

δφινιτιον δ�Ανδρ Μαρτινετ, πουρ θυι λα χοννοτατιον ενγλοβε λεσ τραιτσ θυι 

↔ παρτιχιπεντ, δανσ υν σενσ, ◊ λα σιγνιφιχατιον δεσ υνιτσ λινγυιστιθυεσ, µαισ θυι, ◊ 

στριχτεµεντ παρλερ, νε φοντ πασ παρτιε δε λα λανγυε, χονυε χοµµε υν σψστµε δε 

χονϖεντιονσ χοµµυν ◊ τουσ λεσ µεµβρεσ δε λα χοµµυναυτ. ≈ξξϖι ∆ανσ λε χασ 

δ�υν εµπλοι χοννοτατιφ, λε µοτ δσιγνε υν τραιτ λεξιχαλ πραγµατιθυε, ιλ αππορτε δεσ 

ινφορµατιονσ θυι σοντ τρανγρεσ αυ ρφρεντ δυ τερµε. 

Χοµµε ϕε λ�αι δϕ◊ αντιχιπ δανσ λ�ιντροδυχτιον δε χε χηαπιτρε, λεσ ϖερβεσ θυι 

σοντ τουχησ παρ χε πηνοµνε σοντ συρτουτ χευξ θυι δσιγνεντ γλοβαλεµεντ λεσ 

οπρατιονσ χυλιναιρεσ. Ιλ εστ ϖραι θυε λ�εξπλιχατιον δε λα µοτιϖατιον δεσ 

χοννοτατιονσ ρεσσορτ πλυσ δυ δοµαινε δε λα πσψχηολογιε θυε λα λινγυιστιθυε � 

Μαρτινετ φορµυλε χελα εξπλιχιτεµεντ : ↔ ον πευτ χερτεσ σε δεµανδερ σι λεσ 

χοννοτατιονσ αινσι δφινιεσ αππαρτιεννεντ πλυσ αυ δοµαινε δε λα λινγυιστιθυε θυε 

λεσ φαντασµεσ θυι πευϖεντ ηαντερ χηαχυν δ�εντρε νουσ. Νε ρεσσορτιραιεντ−ελλεσ πασ 

πλυττ δε λα πσψχηαναλψσε ?ξξϖιι �  τουτεφοισ ιλ ν�εστ πασ διφφιχιλε δ�ιµαγινερ λεσ 

ραππορτσ ασσοχιατιφσ θυι ιδεντιφιεντ λα χυισσον ◊ λα πρπαρατιον σεχρτε, σουϖεντ 

µαλιντεντιοννε δεσ προϕετσ. Χ�εστ ϕυστεµεντ δε χεττε ϖαλευρ αδδιτιοννελλε θυε σοντ 

ρεϖτυσ λεσ ϖερβεσ χονχοχτερ, χοµποτερ, φριχοτερ, µιϕοτερ ετ µιτοννερ. 
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Χονχοχτερ  
↔ Τυ ασ ραισον, διτ Γαβριελ θυι σε µιτ ◊ χονχοχτερ υνε πηρασε ιµπρατιϖε ετ, σι 
ποσσιβλε, σανσ ρπλιθυε. ≈ 

 (Θυενεαυ, Ζαζιε δανσ λε µτρο, 1959, π. 31) 
 
Φριχοτερ : πρπαρερ σοιγνευσεµεντ, µαισ αϖεχ υνε νυανχε πϕορατιϖε. Λεσ 

λονγσ πρπαρατιφσ σοντ µισ αυ σερϖιχε δε µαυϖαισ δεσσεινσ. 

Μιϕοτερ ετ µιτονννερ : µριρ, πρπαρερ αϖεχ ρφλεξιον, ετ δισχρτιον υνε 

αφφαιρε, υν µαυϖαισ χουπ, υνε πλαισαντεριε. 

 

 

ΕΜΠΛΟΙΣ ΦΙΓΥΡΕΣ, ΤΟΥΡΝΥΡΕΣ 

ΜΕΤΑΠΗΟΡΙΘΥΕΣ ΕΤ ΜΕΤΟΝΨΜΙΘΥΕΣ 

 

Χυιρε : εµπλοψερ τουσ λεσ µοψενσ πουρ φαιρε αϖουερ υν συσπεχτ. Χ�εστ δυ 

τουτ χυιτ : σε διτ δ�υνε χηοσε δοντ λα ραλισατιον νε πρσεντε αυχυνε διφφιχυλτ, 

χοµµε λεσ αλιµεντσ θυε λ�ον αχητε τουτ πρτσ. Λεσ χαροττεσ σοντ χυιτεσ : λε τουρ εστ 

ϕου, λ�αφφαιρε εστ ργλε, µαισ λ�εξπρεσσιον πευτ σιγνιφιερ αυσσι θυ�ιλ ν�ψ α πλυσ ριεν 

◊ φαιρε χοµµε λα χυισσον εστ ιρρϖερσιβλε. 

Λαισσερ θυελθυ∋υν χυιρε (µιϕοτερ) δανσ σον ϕυσ : λε λαισσερ ϖολυερ εν 

αττενδαντ θυ�ιλ δεϖιεννε πλυσ µανιαβλε, µαισ αυσσι δανσ λε σενσ δ�αβανδοννερ ◊ 

σον σορτ. Ελλε µετ εν οευϖρε λ�ιδε δε µαχρατιον, αυ σενσ ◊ λα φοισ χονχρετ ετ 

αβστραιτ. 

Χυισινερ : τουρµεντερ θυελθυ∋υν πουρ λε φαιρε αϖουερ. Ον πευτ ραππροχηερ 

δυ συππλιχε δυ γριλ αυθυελ φυτ σουµισ σαιντ Λαυρεντ. 

Εχουτε, διτ ∆υβρευιλη, τουτ εν λε σοιγναντ, εσσαιε δονχ δε λε χυισινερ : λεσ  
δρογυσ παρλεντ φαχιλεµεντ, νουσ σαυρονσ πευτ−τρε χε θυ�ιλ α δανσ λε 
ϖεντρε. 
  (Σ. δε Βεαυϖοιρ : Μανδαρινσ, 1954, π. 561) 
 
Βουιλλιρ δε χολρε, δ�ιµπατιενχε  ου σε τρουϖερ δανσ υν τατ δ�εξτρµε δε 

χολρε. Αλλυσιον ◊ λα χροψανχε δ�αυτρεφοισ θυι ϖουλαιτ θυε λε σανγ σ�χηαυφφε δανσ 

λεσ ϖεινεσ εν χασ δ�νερϖεµεντ. Φαιρε βουιλλιρ ◊ πετιτ φευ : τουρµεντερ λεντεµεντ. 

Φαιρε βουιλλιρ λα µαρµιτε : τραϖαιλλερ πουρ ασσυρερ λα συβσιστανχε θυοτιδιεννε. 

Αυτρεφοισ λα σουπε, λεσ ποτεσ ετ λεσ ποτ−αυ−φευ θυι χονστιτυαιεντ λ�εσσεντιελ δε 

λ�αλιµεντατιον, χυισαιεντ ◊ λονγυευρ δε ϕουρνε δανσ λε ποτ ου δανσ λα µαρµιτε 

αχχροχησ ◊ λα χρµαιλλρε αυ−δεσσυσ δε λ�τρε. 
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Σ�ενχροτερ : σε φερµερ αυ µονδε εξτριευρ, περδρε τουτε ϖολοντ δ�αγιρ, 

σοιτ παρχε θυ�ον δεϖιεντ δεσσχη χοµµε υν χροτον ου δυρ χοµµε δε λα χροτε, 

σοιτ παρχε θυ�ον εστ ενφερµ χοµµε δανσ λα χροτε δ�υν πτ, δονχ βορν ετ σανσ 

ουϖερτυρε ϖερσ λ�εξτριευρ. 

Ασσαισοννερ : δοννερ υν αγρµεντ συππλµενταιρε θυι ενγλοβε τουτ χε θυι 

φαιτ λε χηαρµε δ�υνε χονϖερσατιον, παρειλλεµεντ ◊ λα νουρριτυρε θυι σερα φαδε σανσ 

λεσ ασσαισοννεµεντσ. 

↔ Α λ�ιδε θυ�ελλε ταιτ πευτ−τρε ισραλιτε, λε πευ θυι συβσισταιτ χηεζ 
Αντοινε δε σον δυχατιον σ�µυτ,  ϕυστε ασσεζ πουρ ασσαισοννερ λ�αϖεντυρε 
δ�υν πιµεντ δ�ινδπενδανχε ετ δ�εξοτισµε. ≈ 
   (Ρ. Μαρτιν δυ Γαρδ, Λεσ Τηιβαυλτ, 1923, π. 892) 
 
Εχοσσερ : δπενσερ, ον σορτ λ�αργνετ δε σα ποχηε χοµµε λεσ πετιτσ ποισ δε 

λευρ χοσσε ου, αυ χοντραιρε, ραµασσερ δε λ�αργεντ, τραϖαιλλερ πουρ εν γαγνερ. Λε 

γεστε δε λ�χοσσαγε ϖοθυε λε πασσαγε δε λ�αργεντ εντρε λεσ δοιγτσ, θυε χε σοιτ δανσ 

υνε διρεχτιον ου δανσ λ�αυτρε. 

Επλυχηερ : εξαµινερ δανσ λεσ δταιλσ, εν χηερχηαντ λα πετιτε βτε. 

Ρουλερ δανσ λα φαρινε : δυπερ θυελθυ∋υν, παρ αλλυσιον αυ ποισσον θυε λ�ον 

ρουλε δανσ λα φαρινε πουρ λε φαιρε φριρε. 

Συχρερ λεσ φραισεσ ∼ σαλερ λεσ φριτεσ: τρε αγιτ δ�υν τρεµβλεµεντ, χοµµε λεσ 

ϖιειλλαρδσ ου χερταινσ µαλαδεσ νερϖευξ. 

Φριχασσερ : µλερ, χονφονδρε, µαισ αυσσι δπενσερ δε λ�αργεντ, δεσ βιενσ, 

διλαπιδερ, γασπιλλερ. 

ςοτρε µαρι, µαδαµε α δϕ◊ φριχασσ λεσ χονοµιεσ δυ ϖιευξ λιευτεναντ 
γνραλ,  ιλ εν α µευβλ λα µαισον δε σα χαντατριχε. 
  (Βαλζαχ, Χουσινε Βεττε, π. 19) 
 
Γραισσερ λα παττε ◊ θυελθυ∋υν : σουδοψερ. Λεσ µαρχηανδσ δε ϕαµβον δυ 

ΞςΙε σιχλε σουδοψαιεντ λεσ χοµµισσαιρεσ θυι συρϖειλλαιεντ λεσ τρανσαχτιονσ ◊ λα 

Φοιρε αυ ϑαµβον δυ παρϖισ Νοτρε−∆αµε, εν λευρ γλισσαντ δανσ λα µαιν υν µορχεαυ 

δε λαρδ ηορσ ταξε. 

Γρατιν : λιτε.  Λεσ µετσ γρατινσ ρεοιϖεντ υνε χροτε δορε, µαισ 

υνιθυεµεντ συρ λα συρφαχε, δ�ο λε ραππροχηεµεντ αϖεχ λα χρµε ◊ λαθυελλε ου 

χοµπαρε λ�λιτε. 

Μαχρερ δανσ σον ϕυσ : σ�ιµπατιεντερ εν αττενδαντ λε ρσυλτατ δ�υνε αφφαιρε, 

χοµµε λα ϖιανδε θυε λ�ον φαιτ χυιρε λονγυεµεντ δανσ σον ϕυσ. 
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Ετρε πτρι δε : εν τρε πλειν, χοµµε σι ον λεσ αϖαιτ ινχορπορσ παρ 

πτρισσαγε. 

ϑεαν Φαβρε εστ πτρι δε χεττε χυλτυρε, δε τουτεσ χεσ ηιστοιρεσ, θυι χροισεντ λα  
σιεννε. (Λε Μονδε) 
 
Πιµεντερ : ρελεϖερ, αγρµεντερ παρ δεσ δταιλσ πιθυαντσ. 

Λ�ανγοισσε δ�υν σινιστρε ινφορµατιθυε µονδιαλ α πιµεντ λε πασσαγε ◊ λ�αν 
2000. (Λε Μονδε) 

 
Ποχηερ : προϖοθυερ υνε ενφλυρε ◊ λα συιτε δ�υν χουπ, µαισ σε διτ συρτουτ ◊ 

προποσ δεσ ψευξ. Αυ ΞΙΙε σιχλε λ�εξπρεσσιον ποχηιερ υν οειλ ϖουλαιτ διρε πλυττ 

�αρραχηερ�, παρχε θυ�ον λε ρετιραιτ δε σα ποχηε, χ�εστ−◊−διρε δε σα χαϖιτ νατυρελλε. 

Ρτιρ λε βαλαι : µενερ υνε ϖιε δε δσορδρε, συρτουτ ◊ προποσ δεσ φεµµεσ. 

Υνε φεµµε θυι α µεν υνε ϖιε δισσιπε ετ α διλαπιδ τουσ σεσ βιενσ δεϖρα φαιρε 

βρλερ λε βοισ δυ βαλαι πουρ χυιρε δεσ αλιµεντσ. 

Σαλαδερ : θυεστιοννερ υν πρϖενυ εν λε σεχουαντ ετ εν λε τουρναντ χοµµε 

υνε σαλαδε. 

Χορσερ : ον πευτ χορσερ υνε φαχτυρε, ου υν ροµαν δε θυελθυεσ σχνεσ οσεσ. 

Τρυφφερ : ρεµπλιρ δε χηοσεσ δισσµινεσ εν αβονδανχε 

Αµναγ αυξ Ετατσ−Υνισ, λε Βοεινγ δυ πρσιδεντ χηινοισ ταιτ τρυφφ δε 
µιχροσ.  (Λε Μονδε) 
 
Λεσ χιϖιλεσ τχητχηνεσ σοντ τουτ αυταντ ϖιχτιµεσ δεσ µινεσ, οµνιπρσεντεσ 
αυτουρ δεσ χαπεµεντσ µιλιταιρεσ ρυσσεσ θυι τρυφφεντ λεσ ζονεσ ηαβιτεσ δεσ 
πλαινεσ ετ δεσ µονταγνεσ.  (Λε Μονδε) 

 
Σαβλερ λε χηαµπαγνε : ον χοννατ χεττε εξπρεσσιον δεπυισ λε δβυτ δυ ΞςΙΙΙε 

σιχλε ετ ελλε σιγνιφιε �αϖαλερ δ�υν τραιτ λε χοντενυ δε σον ϖερρε, φαιρε χυλ σεχ�. 

Λ�εξπλιχατιον διτ θυε λ�ον χοµπαρε αινσι λε χηαµπαγνε ◊ υν µταλ εν φυσιον θυε 

λ�ον χουλε εν υνε φοισ δανσ υν µουλε δε σαβλε, οπρατιον θυι σ�αππελλε σαβλερ.  

Τρεµπ  χοµµε υνε σουπε : χεττε εξπρεσσιον φαιτ αλλυσιον ◊ λ�ανχιεννε 

αχχεπτιον δυ µοτ σουπε, παρχε θυ�ιλ δσιγναιτ αυτρεφοισ υνε τρανχηε δε παιν 

τρεµπε δανσ δυ βουιλλον, µαισ ον τρεµπαιτ αυσσι ↔ λα σουπε ≈ δανσ λα σαυχε ου λε 

ϕυσ δε ϖιανδε. 

∆οννερ υν βουιλλον δε ονζε ηευρεσ, χ�εστ εµποισοννερ θυελθυ�υν, αϖεχ 

βεαυχουπ δε διχρτιον. Λα λοχυτιον ν�α πασ ϖαρι δε σενσ δεπυισ σα πρεµιρε 

αττεστατιον θυι ρεµοντε αυ µιλιευ δυ ΞςΙΙΙε σιχλε. Μαισ εν ραλιτ λα λοχυτιον 

χοντινυε υνε τουρνυρε πλυσ ανχιεννε : δοννερ λε βουιλλον πουρ διρε θυ�ον α 
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εµποισονν θυελθυ∋υν. ∆�ονζε ηευρεσ ν�εστ παρ χονσθυεντ θυ�υνε ϖαριαντε δε 

λ�εξπρεσσιον εξισταντε, µαισ λ�οριγινε δε χεττε ηευρε εξαχτε εστ διφφιχιλε ◊ 

εξπλιθυερ. 

Λ�εµπλοι φιγυρ νε χαραχτρισε πασ σευλεµεντ λα λανγυε µοδερνε, ον πευτ 

τρουϖερ δεσ εξεµπλεσ αυ Μοψεν Αγε αυσσι. 

 

  Ετ σαχηεσ θυε δου ρεσγαρδερ 
  Φερασ τον χυερ φριρε ετ λαρδερ 
   (Ροµαν δε λα Ροσε, 2339−2340) 
 
  Θυε χιλ θυι αιµε πλυσ ρεσγαρδε, 
  Πλυσ αλυµε σον χυερ ετ λ�αρδε ; 
  Χιστ λαρζ αλυµε ετ φετ λαρδερ 
  Λε φευ θυι φετ λα γεντ αµερ 
   (Ροµαν δε λα Ροσε, 2343−2346) 

 
Εν µι λε πιζ λι δονα τελ 
µεσ σιρε Ψϖαινσ, θυε λα πιαξ φαυσσε 
ελ σανχ δελ χορσ, εν λευ δε σαυσσε, 
λε φερ δε λα λανχε λι µοιλλε 

  (Ψϖαιν, 4194−97) 
 

 
 

 

ΡΕΣΤΡΙΧΤΙΟΝ 

 

L
α ρεστριχτιον, τουτ χοµµε λ�εξτενσιον α υν δουβλε ασπεχτ : ον πευτ 

δσιγνερ παρ χεττε νοτιον λε πασσαγε δεσ µοτσ δυ λανγαγε χουραντ δανσ 

λ�αιρε σπχιαλισε, µαισ αυσσι λε ρτρχισσεµεντ δε λ�εµπλοι δε χερταινσ 

τερµεσ, ιντγρσ αυ σψστµε. ∆ε χεττε φαον, ον παρλερα ρεσπεχτιϖεµεντ δε 

ρεστριχτιον εξτερνε ετ δε ρεστριχτιον ιντερνε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 109



Ι. ΡΕΣΤΡΙΧΤΙΟΝΣ ΕΞΤΕΡΝΕΣ 

 

Λεσ ϖερβεσ θυε λ�ον πευτ χλασσερ δανσ χεττε χατγοριε σοντ λεσ συιϖαντσ : 

χορριγερ, χορσερ, ρεχτιφιερ, φαιρε λεϖερ, λιερ, αλλονγερ, φατιγυερ, ρελχηερ, φαιρε 

πρενδρε, φαιρε ρεϖενιρ, σαισιρ, φαιρε σαυτερ, φαιρε µοντερ, φαιρε λεϖερ,  φαιρε ρδυιρε. 

  Αλλονγερ υνε σαυχε : λ�αυγµεντερ δε ϖολυµε παρ αδδιτιον δ�εαυ. Υνε 

σαυχε εστ χουρτε λορσθυ�ελλε εστ βιεν χονχεντρε ετ παρφυµε, ετ λονγυε λορσθυ�ελλε 

εστ τρσ λιθυιδε ετ δε σαϖευρ µοινσ αχχυσε. 

Ρελεϖερ, χορριγερ, ρεχτιφιερ λ�ασσαισοννεµεντ : αϖαντ δε σερϖιρ λε µετσ, 

αϕουτερ  δεσ πιχεσ. 

Χορσερ : ρενφορχερ λε γοτ δ�υν πλατ παρ αδδιτιον δ�πιχεσ ου παρ χονχεντρατιον 

αυ µοψεν δ�υν συππλµεντ δε χυισσον. 

Φαιρε µοντερ : βαττρε υνε πρπαρατιον αϖεχ φουετ αφιν δ�αυγµεντερ σον 

ϖολυµε (οευφσ εν νειγε), ου αϖεχ αδϕονχτιον σιµυλτανε δ�ηυιλε, δυ βευρρε ου δε 

λα χρµε (µαψονναισε, σαυχε). 

Φαιρε ρδυιρε : λαισσερ χυιρε λονγυεµεντ υνε πρπαρατιον χυλιναιρε ◊ πετιτ φευ 

θυε λα µασσε δε λιθυιδε διµινυε, περµετταντ αινσι αυ µετσ πρπαρ δε γαγνερ εν 

χονσιστανχε ετ εν γοτ. Υνε ρδυχτιον εστ σουϖεντ υτιλισε χοµµε βασε δε σαυχε : ιλ 

σ�αγιτ δυ ϖιναιγρε µισ ◊ βουιλλιρ αϖεχ δεσ αροµατεσ ϕυσθυ∋◊ χε θυ�ιλ ρδυισε 

χονσιδραβλεµεντ δε ϖολυµε. 

Ρελχηερ : αδϕοινδρε ◊ υνε σαυχε, ◊ υνε πυρε ου φαρχε υν λιθυιδε πουρ λεσ 

ρενδρε µοινσ παισσεσ. 

Φαιρε ρεϖενιρ, φαιρε πρενδρε : φαιρε χολορερ δεσ αλιµεντσ δανσ υν χορπσ γρασ 

αϖαντ δε πουρσυιϖρε λα χυισσον ◊ φευ µοδρ. 

Σαισιρ : εξποσερ υν µετσ ◊ φευ ϖιφ εν δβυτ δε χυισσον αφιν δε φαιρε χυιρε 

λ�εξτριευρ τουτ εν χονσερϖαντ λ�ιντριευρ σαιγναντ ου µου. Λ�ιδε δε πρισε βρυταλε 

εστ χλαιρεµεντ εξπριµε παρ λε ϖερβε. 

Φαιρε σαυτερ : φαιρε δορερ δεσ λµεντσ χυλιναιρεσ ◊ δχουϖερτ δανσ υν χορπσ 

γρασ. Λορσθυ�ον φαιτ σαυτερ δεσ ποµµεσ δε τερρε, ιλ φαυτ ρεµυερ λ�υστενσιλε δανσ 

λεθυελ ελλεσ χυισεντ θυι σ�αππελλε πρχισµεντ σαυτευσε δε φαον ◊ χε θυ�ελλεσ σε 

δπλαχεντ (σαυτεντ) σανσ θυ�ον αιτ ◊ λεσ πιθυερ αϖεχ υνε φουρχηεττε. 

Λιερ : παισσιρ υν ποταγε, υνε σαυχε, αυ µοψεν δ�υνε λιαισον, αυτρεµεντ διτ 

δε λυι δοννερ ηοµογνιτ ετ παισσευρ εν αϕουταντ ετ αµαλγαµαντ χερταινσ 
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λµεντσ ◊ χετ εφφετ. Ον πευτ φαιρε υνε λιαισον αυ µοψεν δ�υν ρουξ, δ�υν βευρρε 

µανι ου δε φαρινε δλαψε. 

∆ανσ χε γρουπε λιερ φαιτ εξχεπτιον δανσ λε σενσ θυ�ιλ εστ λε σευλ ϖερβε θυι σε 

πρτε ◊ λα συβσταντιϖατιον δανσ λε δοµαινε σπχιαλισ αυσσι : χε θυι ϖευτ διρε θυε λα 

ρεστριχτιον δε σενσ εξτερνε σ�τενδ νον σευλεµεντ συρ λε ϖερβε, µαισ συρ λε 

συβσταντιφ δριϖ αυσσι. Πουρ τουσ λεσ αυτρεσ ϖερβεσ, λε σενσ πριµαιρε ρεστε 

δοµιναντ, ετ χ�εστ λε χοντεξτε θυι αχτυαλισερα λε σενσ σπχιαλισ ◊ τραϖερσ λε 

χοµπλµεντ σπχιαλ : 

φαιτεσ υνε σαυχε λιε αϖεχ βευρρε (ΞςΙΙ) 
 
Λεσ φροµαγεσ ◊ πτε µολλε σον παρφαιτσ πουρ λεσ φαρχεσ, χαρ ιλσ περµεττεντ δε 
λιερ λεσ αυτρεσ ινγρδιεντσ. 
 
Αψεζ υν δεµι−λιτρε δε λαιτ θυε ϖουσ φαιτεσ βουιλλιρ αϖεχ υν ζεστε δε χιτρον, 
δλαψεζ 2 οευφσ εντιερσ αϖεχ δε λα φαρινε ετ ρελχηεζ χετ αππαρειλ αϖεχ 4 
οευφσ.  (ΞΙΞ) 
 
Λαισσερ ρδυιρε λα σαυχε δε µοιτι συρ φευ ϖιφ ετ λα ϖερσερ δανσ υνε σαυχιρε. 
 
Αϖεχ βευρρε, γραισσε ου ηυιλε, φαιρε σαυτερ, πενδαντ θυελθυεσ µινυτεσ, λεσ  
ϖιανδεσ, λγυµεσ πουρ λευρ δοννερ υν χοµµενχεµεντ δε χυισσον. 
 
Τραϖαιλλερ λε βευρρε πουρ λε ραµολλιρ, λ�αϕουτερ ◊ λα χρµε δε µαρρονσ. 

 

 

ΙΙ. ΡΕΣΤΡΙΧΤΙΟΝΣ ΙΝΤΕΡΝΕΣ 

 

   Λεσ χασ δε χηανγεµεντ σµαντιθυε παρ ρεστριχτιον ιντερνε οντ τ δϕ◊ 

αναλψσσ δανσ λε χηαπιτρε πρχδεντ,  λεσ ϖερβεσ χονχερνσ παρ χε δπλαχεµεντ σοντ 

φριχασσερ, πελερ, πλυχηερ. Λα ρεστριχτιον λα πλυσ φορτε εστ χονστατε δανσ λε χασ δυ 

ϖερβε φριχασσερ, δοντ λ�εµπλοι αυ ΞΞε σιχλε σε ρεστρειντ πρεσθυ�εξχλυσιϖεµεντ ◊ 

λ�εµπλοι σουσ φορµε δε παρτιχιπε πασσ. Χε χηανγεµεντ σµαντιθυε χονχερνε λε 

φονχτµε δυ µονµε σελον λα τηοριε δε Ποττιερ. Α λα διφφρενχε δε Ραστιερ, Ποττιερ 

διϖισε λα συβστανχε δ�υν µονµε εν θυατρε παρτιεσξξϖιιι : 

− σµµε : ενσεµβλε δε τραιτσ σµαντιθυεσ διστινχτιφσ (εν γροσ 

χορρεσπονδ αυ σµµε δε Ραστιερ) 

− χλασσµε : αππαρτενανχε ◊ δεσ χατγοριεσ σµαντιθυεσ γνραλεσ 

(θυιϖαλεντ αππροξιµατιφ δυ δοµαινε) 

− φονχτµε : αππαρτενανχε ◊ υνε παρτιε δε δισχουρσ 
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− ϖιρτυµε : αφφινιτσ χοµβινατοιρεσ  

   Ιλ νε σ�αγιτ πασ νατυρελλεµεντ δυ χηανγεµεντ δε φονχτµε πουρ λε ϖερβε 

φριχασσερ, µαισ σευλεµεντ λε ρτρχισσεµεντ δεσ ποσσιβιλιτσ δ�εντρερ δανσ δεσ 

φονχτµεσ, χοµµε λε ϖερβε ρεστερα ϖιϖαντ εσσεντιελλεµεντ σουσ φορµε δε παρτιχιπε 

πασσ.     

   ∆ανσ λε δοµαινε εξαµιν, λεσ µοδιφιχατιονσ σ�τενδαντ συρ 

λ�αππαρτενανχε ◊ δεσ παρτιεσ δε δισχουρσ νε σοντ πασ τροπ φρθυεντεσ ετ νε ϕουεντ 

θυε ραρεµεντ δανσ λεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ. 

  Ιλ φαυτ χλασσερ ενχορε δανσ χεττε χατγοριε λεσ ϖερβεσ θυι δσιγνεντ λεσ 

οπρατιονσ χυλιναιρεσ εν γνραλ αππαρειλλερ, αχχοµοδερ, αππρτερ, ατορνερ θυι 

δ�υνε µανιρε γνραλε σε ρφραιτ τουσ ◊ λ�ιδε δε �ρενδρε πρτ, ου πρπαρερ�. ∆σ 

λευρ οριγινε, ιλσ αϖαιεντ υν εµπλοι τρσ λαργε, δ�αιλλευρσ δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε 

νον πλυσ ιλσ ν�ταιεντ πασ τροπ σπχιφισ ετ χ�εστ σευλεµεντ ϖερσ λε ΞΙΞε σιχλε 

θυ�ιλσ σοντ δεϖενυσ δεσ αρχηασµεσ ου σε σοντ φιγσ δανσ λ�εµπλοι χυλιναιρε. 

 ςοιχι θυελθυεσ εξεµπλεσ πουρ δεσ εµπλοισ γνραυξ : 

  Απρσ λε µενγιερ αµβεδυι 
  Παρλερεντ ενσαµβλε ετ ϖειλλιερεντ. 
  Ετ λι ϖαλλετ αππαρειλλιερεντ 
  Λεσ λισ ερ λε φρυιτ α µενγιερ, 
  Χαρ ιλ εν ι οτ δε µολτ χηιερ 
    (Λε Ροµαν δε Περχεϖαλ, 3320−3324) 
 
  Λα φεµµε Βισχλαϖρετ λε σοτ. 
  Αϖεναντµεντ σ�αππαρειλοτ 
    (Βισχλαϖρετ, 227−228) 
 
  Ασιε σαιτ τουτ φαιρε εν χυισινε. Ελλε ϖουσ αχχοµµοδερα υν σιµπλε πλατ  

δ�ηαριχοτσ ◊ ϖουσ µεττρε εν δουτε σι λεσ ανγεσ νε σοντ πασ δεσχενδυσ 
πουρ ψ αϕουτερ δεσ ηερβεσ δυ χιελ. 

    (Βαλζαχ : Σπλενδευρσ ετ µισρεσ δεσ χουρτισανεσ, π. 79) 
 
 
Ετψµολογιθυεµεντ, χεσ εµπλοισ σοντ τουτ ◊ φαιτ φονδσ : 

Αππρτερ εστ υν εµπρυντ αυ λατιν ποπυλαιρε αππρεσταρε, δριϖ δ�υν αδϕεχτιφ λατιν 

πρεστυσ. Αχχοµµοδερ αυσσι α τ εµπρυντ αυ λατιν, ετ σιγνιφιαιτ δ�αβορδ �αρρανγερ, 

ργλερ�, �ρενδρε χονϖεναβλε�. Αππαρειλλερ εστ λε δριϖ δε παρειλ. 

 

  ςοιλ◊ δεσ εξεµπλεσ πουρ λ�εµπλοι δε χεσ µοτσ δανσ λε σενσ χυλιναιρε, 

µαισ δανσ υν χοντεξτε λιττραιρε :  
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  Ετ θυαντ ϖοσ εστεσ βαυσ ετ λιεζ, 
  Λι µενγιερσ εστ αππαρειλλιεζ, 
  Σι µενϕεροισ θυαντ ϖοσ πλερα, 
  Εν θυελ λιυ θυε βον ϖοσ σερα ; 
    (Λε Ροµαν δε Περχεϖαλ, 8211−8214) 
 
  Ετ λι µενγιερσ φυ ατορνεζ 
    (Λε Ροµαν δε Περχεϖαλ, 1559) 
 
 
 

 

 

 

Λε τρανσφερτ, χ�εστ−◊−διρε λε πασσαγε δεσ τερµεσ τεχηνιθυεσ δ�υν ϖοχαβυλαιρε 

σπχιαλισ ◊ υν αυτρε, α ϖιδεµµεντ δευξ διρεχτιονσ. Χηαθυε δοµαινε 

χονχερν σε ϖοιτ ◊ λα φοισ χοµµε λ�ινιτιατευρ δε λα ναισσανχε δε νουϖεαυξ 

ϖοχαβλεσ δανσ λεσ αυτρεσ σπχιαλιτσ ετ, εν µµε τεµπσ χοµµε λε ποιντ δε 

δεστινατιον δεσ τερµεσ δ�εµπρυντσ.  

   Λε τρανσφερτ νχεσσιτε υνε χοννεξιον πλυσ ου µοινσ τροιτε εντρε λεσ 

δοµαινεσ χονχερνσ ου βιεν λα σιµιλαριτ � ρελλε ου ιµαγινε � δεσ τεχηνιθυεσ, 

δεσ ουτιλσ, δεσ προδυιτσ, χονχερνσ παρ λεσ τερµεσ ↔ ϖοψαγευρσ ≈. Λε ϖοχαβυλαιρε 

χυλιναιρε α τουϕουρσ φαϖορισ χε τψπε δ�ενριχηισσεµεντ, ταντ παρ συιτε δε ϖριταβλεσ 

ρεσσεµβλανχεσ εντρε λεσ τεχηνιθυεσ � χοµµε δανσ λε χασ δε λα φαβριχατιον δυ 

τεξτιλε � θυε παρ υνε ρελατιον πλυττ µταπηοριθυε αϖεχ λε δοµαινε χονχερν � 

χοµµε χ�εστ λε χασ παρ εξεµπλε δεσ τερµεσ ϖεναντ δε λα ρελιγιον. 

 

   Λε λανγαγε χυλιναιρε, θυαντ ◊ λυι, ν�α πασ λαισσ σανσ τραχεσ λεσ αυτρεσ 

δοµαινεσ δε λα ϖιε, µαισ χοµµε λ�αναλψσε δε χε προβλµε νε φαιτ πασ παρτιε δε 

µον τυδε, ϕε µε χοντεντεραι δε δοννερ υν σευλ εξεµπλε, χελυι δε φαρχε / φαρχιρ. 

Λε ϖερβε εστ ισσυ δυ λατιν φαρχιρε, τερµε δ�λεϖαγε ετ δε χυισινε, σιγνιφιαντ 

�ενγραισσερ δεσ ανιµαυξ� ου �γαρνιρ, βουρρερ�. Φαρχιρ ρεπρενδ δονχ λε σενσ προπρε 

δυ ϖερβε. Χεπενδαντ, λε λατιν µδιϖαλ φαρσα δσιγναιτ λεσ ιντερµδεσ εν λανγυε 

ϖυλγαιρε ιντροδυιτσ αυ χουρσ δε χρµονιεσ ρελιγιευσεσ, χοµµε δε λα φαρχε δανσ 

υνε ϖιανδε. Φαρχε, δονχ α πρισ, παρ εξτενσιον, λε σενσ δε �ηιστοιρε πλαισαντε 

ιλλυστραντ υν προποσ� (ΞΙςε σιχλε) ετ πλυσ ταρδ (Ξςεσιχλε)  δε �πετιτεσ πιχεσ 
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χοµιθυεσ�, λεσ ιντερµδεσ ↔ φαρχισ ≈, σπαρσ δε λα λιτυργιε λατινε, ταντ λ�οριγινε δυ 

τητρε χοµιθυε. 

   Λεσ εξεµπλεσ πουρ υνε σιµιλαριτ οβϕεχτιϖε εντρε λεσ τεχηνιθυεσ σοντ λεσ 

ϖερβεσ βλανχηιρ, χισελερ, δχαντερ, φουρρερ, ηιστοριερ, ηαβιλλερ, λυτερ, µαλαξερ, 

φατιγυερ, ϖαννερ, χονφεχτιοννερ, βριδερ / δβριδερ ετ ϖερνισσερ. Πουρ βλανχηιρ, δανσ 

λα τεχηνιθυε χυλιναιρε ετ τεξτιλε, χ�εστ λ�ιδε δε λα πυριφιχατιον  παρ λ�βυλλιτιον θυι 

εστ χοµµυνε ετ θυι δοννε ναισσανχε ◊ χε νουϖελ εµπλοι.  

∆ανσ λε χασ δυ ϖερβε χισελερ, λ�αναλογιε αϖεχ λα σχυλπτυρε ετ πλυσ ενχορε 

αϖεχ λ�ορφϖρεριε εστ ϖιδεντε : ον φαιτ δεσ πετιτεσ ινχισιονσ πευ προφονδεσ ◊ λα 

συρφαχε δ�υν ποισσον ρονδ ου δ�υνε ανδουιλλεττε δανσ λε βυτ δε φαχιλιτερ λα χυισσον 

αυ γριλ ου ◊ λα πολε. ∆ανσ λε χασ δεσ λγυµεσ ετ δεσ ηερβεσ, χισελερ σιγνιφιε : λεσ 

ταιλλερ εν πετιτσ µορχεαυξ ου εν φινεσ λανιρεσ. 

Επονγεζ λεσ φευιλλεσ δε µεντηε αϖεχ δυ παπιερ αβσορβαντ. Ρσερϖεζ λεσ πλυσ 
πετιτεσ ετ χισελεζ λεσ αυτρεσ. (ΞΞ) 
 
∆χαντερ α τ εµπρυντ αυ ΞςΙΙΙε σιχλε, αυ λατιν δεσ αλχηιµιστεσ, αυ 

ϖερβε δεχαντηαρε : σπαρερ υν λιθυιδε δεσ µατιρεσ θυ�ιλ χοντιεντ εν συσπενσιον ετ 

θυι σε δποσεντ αυ φονδ δυ ρχιπιεντ. Ον πευτ δχαντερ υν βευρρε χλαριφι, υν βαιν 

δε φριτυρε, υν βουιλλον  ετ αυσσι λε ϖιν αφιν δ�λιµινερ λε δπτ θυι σ�εστ φορµ 

πενδαντ λε ϖιειλλισσεµεντ. 

Φαιτεσ ρεποσερ λα νυιτ, λε λενδεµαιν δχαντεζ λε δπτ. (ΞΙΞ) 

Πουρ  φουρρερ λε πρεµιερ σενσ αττεστ εστ �δουβλερ υν ϖτεµεντ αϖεχ δε λα 

φουρρε� ετ παρ αναλογιε, ιλ σιγνιφιε �γαρνιρ ιντριευρεµεντ� παρ εξεµπλε εν χυισινε, ◊ 

παρτιρ δυ ΞΙΙΙε σιχλε.  

   Λε ϖερβε ηιστοριερ, ◊ λ�οριγινε σ�εµπλοψαιτ πουρ δσιγνερ λε φαιτ δε 

δχορερ υν λιϖρε αϖεχ δεσ σχνεσ ου δεσ περσονναγεσ τιρσ δεσ Εχριτυρεσ, θυ�ον 

αππελαιτ αυ Μοψεν Αγε δεσ ηιστοιρεσ. Απρσ σον εξτενσιον λε ϖερβε σ�εµπλοψαιτ 

χοµµε σψνονψµε δε ορνερ ετ αυ τουρναντ δυ ΞςΙΙΙε ετ δυ ΞΙΞε σιχλε ιλ εστ πασσ 

αυ λανγαγε χυλιναιρε πουρ δσιγνερ λ�οπρατιον δε δχορερ υν πλατ αϖεχ δεσ 

λµεντσ τελσ θυε χιτρονσ, ορανγεσ, τοµατεσ, δχουπσ δε φαονσ διϖερσεσ. Λα δατε 

δε σον πασσαγε αυ λανγαγε χυλιναιρε ν�εστ πασ υνε ηασαρδ : λ�ηαβιτυδε δε δχορερ 

λεσ πλατσ δε φαον σουϖεντ ουτρανχιρε α τρουϖ σον χοµβλε ◊ λ�ποθυε δε Χαρµε.  

Λα χυισινε δεϖιεντ δχορατιϖε, ↔ λε χρµονιαλ δε λα πρπαρατιον ου δυ 

σερϖιχε δεσ πλατσ σ�αππαρεντε αυξ εντρεµετσ µδιϖαυξ παρ λευρ χτ τητραλ : λε 

µατρε δ�ητελ δχουπε, φλαµβε, σερτ ◊ παρτιρ δ�υν γυριδον, τανδισ θυε λε βαλλετ δεσ 
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γαρονσ σουλιγνε λα δφρενχε µαρθυε αυξ ητεσ ετ ◊ χε θυ�ιλσ µανγεντ. (...) Λε 

ρεπασ ρυσσι σε ϕυγε ◊ λα χοµπλµενταριτ εντρε λε πλαισιρ ϖισυελ ετ λα σαϖευρ δε 

χηαθυε ασσιεττε. ≈ξξιξ  

 

ςοιλ◊ υνε ιλλυστρατιον πουρ µοντρερ χοµβιεν λε χτ ϖισυελ ρεµπορταιτ συρ 

χελυι δυ γοτ. 

 

 
 

 

   

Ηαβιλλερ εστ εµπλοψ αϖεχ λε χοµπλµεντ ϖολαιλλε, µαισ ιλ σεραιτ πλυσ ϕυστε 

δε διρε

 
 
 
 
 
 
 

 δσηαβιλλερ, πυισθυε χεττε οπρατιον χονσιστε ◊ λα πλυµερ, λα ϖιδερ, λα 

φλαµβερ ετ λα βριδερ. Λε µοτ ηαβιλλερ ϖιεντ δ�υν ϖερβε δυ ΞΙΙΙε σιχλε, αβιλλιερ, θυι 
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δσιγναιτ λε τραϖαιλ αχχοµπλι συρ υνε βιλλε δε βοισ πουρ λα ρενδρε πρσενταβλε, χε 

θυι χορρεσπονδ τουτ ◊ φαιτ αυ σενσ χυλιναιρε δυ τερµε. Λε η ινιτιαλ α τ αδοπτ αυ 

Ξςε σιχλε, παρ σιµιλιτυδε αϖεχ ηαβιτ. 

ηαβιλλεζ προπρεµεντ ετ ϖιδεζ υν δινδον, δταχηεζ βιεν λα χηαιρ δε λα 

 
  ε βελλε χαρπε λαιτε, ηαβιλλεζ−λα ◊ λ�ορδιναιρε (ΞΙΞ) 

ον θυε 

 ραδαµυσ) 

) 

αλαξαρε, λυι µµε 

ρ ετ βιεν µαλαξερ λε τουτ 

 
νσ υνε ϕαττε µοδερνε. ςερσερ 

 
  υ 

 ϖερ� ετ σα φορµε 

πεαυ  (ΞΙΞ) 

χηοισισσεζ υν 
 

  Λυτερ α τ εµπρυντ ◊ λα χηιµιε πουρ δσιγνερ λα µµε οπρατι 

λε λυταγε χυλιναιρε : φερµερ ηερµτιθυεµεντ υνε τερρινε ◊ λ�αιδε δ�υν µλανγε δε 

φαρινε ετ δ�εαυ, δοντ ον ρεχουϖρε λα ϕονχτιον δυ χουϖερχλε ετ δυ ρχιπιεντ ετ θυι 

δυρχιτ ◊ λα χυισσον, εµπχηαντ λεσ αρµεσ δε σ�χηαππερ. Χε τερµε α γαρδ χεντ 

πουρ χεντ σον χαραχτρε τεχηνιθυε, αινσι θυε σουδερ, εµπλοψ δανσ λε µµε σενσ ετ 

γαλεµεντ εµπρυντ αυ λανγαγε δε λα τεχηνολογιε. 

  ϖουσ λε λυτερεζ γροσσεµεντ δ�αργιλε (Νοστ

   φερµεζ βιεν λα τερρινε ετ λυτεζ δε πτε φερµε (∆υµασ

   Μαλαξερ ϖιεντ δυ λανγαγε δε λα πηαρµαχιε, δυ λατιν µ

εµπρυντ αυ γρεχ µαλαξαι �αµολλιρ� ετ δσιγνερ λε προχεσσυσ δε µλανγερ 

σοιγνευσεµεντ λεσ διϖερσ λµεντσ δ�υν αππρτ χυλιναιρε. 

Σαλερ, αϕουτερ υν πευ δε µυσχαδε ρπε, ποιϖρε
πουρ αϖοιρ υν ενσεµβλε ηοµογνε. (ΞΞ) 

Ταµισερ λεσ δευξ φαρινεσ ετ λε συχρε δα
λ�οευφ ετ λε βευρρε µλανγσ. Μαλαξερ αϖεχ υνε χυιλλρε εν βοισ. (ΞΞ) 

ςαννερ σιγνιφιε λε γεστε δε ρεµυερ ◊ λ�αιδε δ�υνε σπατυλε υνε σαυχε ο 

υνε χρµε αφιν δε λ�εµπχηερ δε τουρνερ, ου ενχορε λορσθυ�ελλε ρεφροιδιτ, αφιν 

δ�ϖιτερ λα φορµατιον δ�υνε πεαυ ◊ λα συρφαχε. Λε γεστε δυ χυισινιερ θυι ϖαννε λα 

σαυχε πευτ τρε ραππροχη δε χελυι δυ παψσαν θυι ϖαννε λε βλ δε φαον ◊ λε 

νεττοψερ εν λε σπαραντ δε λα παιλλε, δεσ πουσσιρεσ ετ δεσ δχηετσ. 

  Χονφεχτιονννερ ϖιεντ δυ λατιν χονφεχτιο / χονφιχερε �αχηε

συβσταντιϖαλε α τ ιντροδυιτε δανσ λα λανγυε αϖεχ υνε σπχιαλισατιον, δσιγναντ υνε 

πρπαρατιον, υνε µιξτυρε µαγιθυε ου πηαρµαχευτιθυε, µαισ χε σενσ ρεστρειντ α τ 

ϖινχ παρ υν υσαγε γνραλε. Αυ ΞΙΞε σιχλε, ιλ συβιτ υνε νουϖελλε σπχιαλισατιον, 

νοταµµεντ δανσ λ�ινδυστριε δεσ ϖτεµεντσ φαβριθυσ εν σριε. Λα δριϖατιον 

ϖερβαλε εστ αττεστε δϕ◊ αυ ΞςΙε σιχλε, σπχιαλισε δανσ λα πηαρµαχιε, απρσ λε 
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ΞΙΞε σιχλε ελλε εστ ρεπρισε παρ λ�ινδυστριε δυ τεξτιλε ετ αυ ΞΞε σιχλε πασσε αυ 

λανγαγε χυλιναιρε. 

πουρ χονφεχτιοννερ λεσ τουρτεσ, πουρ γαρνιρ λεσ οµελεττεσ αυ συχρε, ιλ εστ 
βον δε σε τρουϖερ πουρϖυ δ�υνε χονφιτυρε δ�αβριχοτ.  (∆υµασ) 

 
Εν 1792 δευξ χαρµλιτεσ χηασσεσ τρουϖρεντ ρευγε δανσ υνε φαµιλλε ετ, 
εν χηανγε δε λ�ηοσπιταλιτ, ελλεσ χονφεχτιοννρεντ υν πετιτ γτεαυ 
φουρρ δ�αµανδεσ δουχεσ πιλεσ. (Ρεϖυε Ελλε) 

 
   Θυανδ ον ϖευτ βριδερ υνε ϖολαιλλε, ον ατταχηε λεσ µεµβρεσ, εν λεσ 

τραϖερσαντ δ�υνε φιχελλε, ◊ λ�αιδε δ�υνε αιγυιλλε ◊ βριδερ δε µανιρε θυ�ελλε χυισε δε 

φαον ηοµογνε. Ιλ φαυτ χηερχηερ λ�οριγινε δυ τερµε δανσ λε ϖιευξ ηαυτ−αλλεµεντ 

βριδελ θυι σιγνιφιαιτ �ρνε� ετ θυι α δονν βριδε. ∆ε µµε θυε λα ρνε µαιντιεντ λα 

ττε δυ χηεϖαλ σουσ λε χοντρλε δυ χαϖαλιερ, λε φαιτ δε βριδερ υνε ϖολαιλλε λα 

µαιντιεντ σουσ λε χοντρλε δυ χυισινιερ πενδαντ λα χυισσον ετ λ�εµπχηε δε σε 

δφορµερ. 

Ον δσοσσαιτ λε χολλετ δ�αγνεαυ, ον βρισαιτ λα ποιτρινε δανσ λαθυελλε ον 
αϕυσταιτ λεσ παυλεσ βριδεσ αϖεχ δεσ φιχελλεσ. (∆υµασ) 

  
Λε ϖερβε ϖερνισσερ ρενδ χοµπτε δε λ�ασπεχτ θυε πρενδ λα πτε απρσ 

χυισσον, θυε λ�ον πευτ χοµπαρερ αυξ συρφαχεσ πειντεσ ετ ϖερνισσεσ. 

 

 

   Α παρτ χεσ ϖερβεσ ο λε πασσαγε δ�υν δοµαινε ◊ λ�αυτρε σε ραλισε ◊ λα 

βασε δ�υνε ρεσσεµβλανχε τεχηνιθυε οβϕεχτιϖε, νουσ ϖοψονσ αυσσι δεσ εξεµπλεσ 

πουρ δεσ χασ ο χ�εστ λ�ιµαγιναιρε  θυι α σερϖι δε φορχε µοτριχε πουρ λε 

χηανγεµεντ. ϑε χλασσε δανσ λα χατγοριε δε δπλαχεµεντσ δυσ ◊ υνε ρελατιον 

µταπηοριθυε δεσ δοµαινεσ χονχερνσ, λεσ ϖερβεσ συιϖαντσ : βαρδερ, ηαβιλλερ, 

ινφυσερ, µαχρερ ετ  µορτιφιερ. ∆ανσ λε χηαπιτρε πρχδεντ, ϕ�αι δϕ◊ εξπλιθυ 

λ�ϖολυτιον δεσ ϖερβεσ βαρδερ ετ µορτιφιερ, δονχ ιλ ρεστε ινφυσερ ετ µαχρερ. 

   Ινφυσερ α τ εµπρυντ αυ λατιν αυ ΞΙΙε σιχλε δανσ λε σενσ δε �ϖερσερ υν 

λιθυιδε δανσ θυελθυε χηοσε�. Λε µοτ εστ δ�αβορδ υν τερµε δε τηολογιε, σιγνιφιαντ 

λα πντρατιον δανσ λ�µε δε γραχεσ συρνατυρελλεσ ου δε χερταινεσ φαχυλτσ. Αυ 

ΞςΙε σιχλε ιλ πασσε αυ ϖοχαβυλαιρε δε λα µδεχινε πουρ δσιγνερ λ�αχτιον δε 

ρπανδρε συρ υνε πλαιε υν λιθυιδε θυι ποσσδε δεσ εφφετσ µδιχαµενταυξ ετ 

παραλλλεµεντ ◊ σον δπλαχεµεντ ιλ περδ σον σενσ οριγινελ ρελιγιευξ.  Υν σιχλε 

πλυσ ταρδ, ιλ σε σπχιαλισε πουρ δσιγνερ λ�αχτιον δε λαισσερ τρεµπερ δανσ υν λιθυιδε 
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υνε συβστανχε ϖγταλε, ετ λε σενσ µοδερνε θυε νουσ λυι χονναισσονσ αυϕουρδ∋ηυι 

εστ δϕ◊ αττεστ εν 1575. Λε ϖερβε αρριϖε δονχ δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε παρ 

λ�ιντερµδιαιρε δε λα µδεχινε ετ χελα ν�εστ πασ τονναντ ταντ δονν λε ραππορτ 

τροιτ θυε λα γαστρονοµιε α µαιντενυ αϖεχ χεττε σχιενχε πενδαντ δε λονγσ σιχλεσ. 

Ινφυσεζ, υνε σεµαινε, χαννελλε φινε δανσ εαυ ετ εαυ−δε−ϖιε αϖεχ ζεστε δε 
χιτρον. (ΞΙΞ) 

 
   Μαχρερ εστ υν αυτρε εξεµπλε πουρ λ�εµπρυντ ◊ λα λανγυε δε λ�Εγλισε. 

Εν λατιν µαχεραρε σιγνιφιαιτ �µορτιφιερ σα χηαιρ παρ εσπριτ δε πνιτενχε�. Λε σενσ σε 

χονχρτισε αυ ΞΙΞε σιχλε ετ δοννε λε σενσ µοδερνε δυ ϖερβε. 

    
Φαιτεσ µαχρερ δεσ µοιτισ δ�αβριχοτσ αϖεχ δυ συχρε πιλ ετ υν ϖερρε δ�εαυ−      
δε−ϖιε (ΞΙΞ) 

 
Μεττρε λ�αλχοολ δανσ υν ρχιπιεντ αϖεχ λε συχρε ετ λεσ ζεστεσ. Λαισσερ µαχρερ 
21 ϕουρσ εν αγιταντ δε τεµπσ εν τεµπσ, πυισ αϕουτερ λε ϖιν. (ΞΞ) 

   

Εν χε θυι χονχερνε λε σορτ δε χεσ τρανσφερτσ, ◊ παρτιρ δυ µοµεντ ο ιλσ 

δεϖιεννεντ δφινιτσ ετ σεροντ ιντγρσ εν λανγυε, αϖεχ λα περτε δυ σιγνιφι δε βασε, 

ιλ ψ αυρα ρυπτυρε δυ λιευ δε µοτιϖατιον, ετ ον αβουτιτ ◊ υνε ηοµονψµιε. 

  

 

 

 

ΤΡΑΝΣΦΕΡΤ ∆ΕΣ ΝΟΜΣ ΠΡΟΠΡΕΣ  

 

Υνε χατγοριε ◊ παρτ δανσ λε χαδρε δυ τρανσφερτ εστ χελλε δεσ νοµσ προπρεσ. ∆ανσ λε 

λανγαγε χυλιναιρε, ον χοννατ θυελθυεσ χασ ο λε νοµ δ�υν περσονναγε χοννυ ου 

δ�υνε χοντρε σ�εστ χολλ ◊ σον πλατ πρφρ ου ◊ σον προδυιτ τψπιθυε ετ σ�εστ 

χονϖερτι εν νοµ χοµµυν, παρ εξεµπλε: 

Σανδωιχη : α τ εµπρυντ αυ ΞΙΞε σιχλε ◊ υν µοτ ανγλαισ, τιρ δυ νοµδε ϑοην 

Μονταγυ, χοµτε δε Σανδωιχη, δοντ λε χυισινιερ α ινϖεντ χε µοδε δε ρεπασ πουρ 

ϖιτερ ◊ σον µατρε δε θυιττερ σα ταβλε δε ϕευ. 

Χηαµπαγνε : λε µοτ εστ ισσυ παρ ελλιπσε δε ϖιν δε Χηαµπαγνε, νοµ δε λα 

προϖινχε ο λ�ον πρπαρε χε ϖιν, ρενδυ µουσσευξ παρ λε προχδ νατυρελ δε δοµ 

Πριγνον υτιλισαντ λα σεχονδε φερµεντατιον δυ ϖιν. 
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Χαµεµβερτ : χε νοµ α τ δονν ◊ υν φροµαγε, φαβριθυ πουρ λα πρεµιρε φοισ ◊ 

λα φιν δυ ΞςΙΙΙε σιχλε παρ Μαριε Φονταινε, φερµιρε δε λα χοµµυνε δε 

Χαµεµβερτ. 

Μαρενγο, χ�εστ λε νοµ δ�υν αππρτ δε πουλετ ου δε ϖεαυ, αυ ϖιν βλανχ, ◊ λα 

τοµατε ετ ◊ λ�αιλ. Λ�οριγινε δε χεττε πρπαρατιον εστ δυε ◊ ∆υνανδ, χυισινιερ δε 

βοναπαρτε θυι α ιµαγιν χετε ρεχεττε συρ λε χηαµπσ δε βαταιλλε δε Μαρενγο εν 

Ιταλιε, αϖεχ λεσ µαιγρεσ προϖισιονσ δισπονιβλεσ. 

Μελβα : χ�εστ Αυγυστε Εσχοφφιερ αυι α χρ χετ εντρεµετ πουρ Νελλψ Μελβα, λα 

χαντατριχε, εν ρεµερχιεµεντ δυ πλαισιρ θυ�ιλ α ευ ◊ εντενδρε σα ϖοιξ ◊ λ�Οπρα δε 

Χοϖεντ Γαρδεν. Ιλ λυι α σερϖι δονχ λε λενδεµαιν χε φαβυλευξ δεσσερτ, χοµποσ 

δ�υνε πχηε ποχηε συρ υν λιτ δε γλαχε ϖανιλλε δανσ υνε χουπε εν αργεντ.  

Παρ χοντρε, λεσ χασ ο λε νοµ α λαισσ σεσ τραχεσ δανσ υνε οπρατιον σοντ τρσ 

ραρεσ : υν εξεµπλε εστ χελυι δε πραλινερ. 

Πραλινε : λε µοτ εστ αττεστ πουρ λα πρεµιρε φοισ αυ ΞςΙΙε σιχλε, δανσ λεσ 

εξπρεσσιονσ πρασλινε δε χιτρον, αµανδε ◊ λα πρασλινε, θυι ρεπρσεντεντ λ�εµπλοι 

χοµµε νοµ χοµµυν δυ νοµ δυ µαρχηαλ δυ Πλεσσισ−Πρασλιν (1598−1675) δοντ λε 

χυισινιερ α ινϖεντ χεττε χονφισεριε. Χ�εστ δ�αιλλευρσ υνε σορτε δε βονβον φαιτ δ�υνε 

αµανδε ρισσολε δυ συχρε βουιλλαντ, παρφυµ ου χολορ.  

 

 

Λε ϖερβε πραλινερ εστ αττεστ δεπυισ λε ΞςΙΙΙε σιχλε πουρ λ�ιδε δε �ρισσολερ δανσ λε 

συχρε ◊ λα µανιρε δεσ πραλινεσ�.  

  φαιτεσ πραλινερ 250 γ δ�αµανδεσ δουχεσ χουπεσ εν πετιτσ δσ 

  ηαχηεζ δεσ αµανδεσ, φαιτεσ φονδρε δυ συχρε εν πουδρε, µλεζ ϖοσ 
  αµανδεσ αυ συχρε ετ πραλινεζ−λεσ αυ φευ (ΞΙΞ) 
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Στρυχτυρατιον µορπηολογιθυε 

 
 

 

 
α λανγυε σπχιαλισε θυε χε σοιτ υνε λανγυε ρεστρειντε ◊ θυελθυεσ χενταινεσ 

ου µιλλιερσ δ�υσαγερσ, χοµµε λεσ χολλεχτιοννευρσ δε τελ ου τελ οβϕετ 

σπχιφιθυε,  ου υνε λανγυε θυι διρεχτεµεντ ου ινδιρεχτεµεντ πευτ 

χονχερνερ τουτε λ�ηυµανιτ, χοµµε λα λανγυε δε λα χυισινε, δϖελοππε τουϕουρσ 

σον προπρε ϖοχαβυλαιρε, ποσσδαντ δεσ τερµεσ υνιρφρεντιελσ πουρ ϖιτερ λα 

πολψσµιε, ετ παρ λ◊, λ�αµβιγυτ, χαραχτριστιθυε υνιϖερσελλε δε τουτεσ λεσ λανγυεσ 

ηυµαινεσ, εν πλυσ ↔ λε προγρσ δεσ χονναισσανχεσ σχιεντιφιθυεσ ετ τεχηνιθυεσ ετ 

λ�ενριχηισσεµεντ δε λ�εξπριενχε ηυµαινε σε τραδυισεντ νχεσσαιρεµεντ παρ υν 

µουϖεµεντ δυ λεξιθυε θυι σε µανιφεστε παρ υνε αδαπτατιον δεσ σιγνεσ εξισταντσ ◊ 

δε νουϖεαυξ εµπλοισ ετ παρ λα χρατιον δε νουϖεαυξ σιγνεσ ≈ξξξ. 

   Λα φορµατιον δε λα λανγυε σπχιαλισε σε νουρριτ δε πλυσιευρσ σουρχεσ 

δοντ λ�υνε δεσ πλυσ ϖιδεντεσ εστ λα δριϖατιον ◊ παρτιρ δυ νοµ δεσ οβϕετσ, δεσ 

ουτιλσ υτιλισσ δανσ λα τεχηνιθυε δοννε, χ�εστ−◊−διρε λα νολογιε δνοµινατιϖε. 

Χελα χονχερνε γαλεµεντ λα λανγυε δε λα χυισινε ο λεσ ινγρδιεντσ, λεσ µατιρεσ 

υτιλισεσ ετ λεσ υστενσιλεσ σοντ ◊ λα πορτε δε λα µαιν ου, ον πουρραιτ διρε δε λα 

χονσχιενχε λινγυιστιθυε δεσ συϕετσ παρλαντσ πουρ δοννερ λεσ τερµεσ δοντ ιλσ οντ 

βεσοιν. Λεσ τερµεσ τεχηνιθυεσ χονστρυιτσ οντ εν γνραλ υν δουβλε φονχτιοννεµεντ 

χοµµε λε δφινιτ Ψ. Γεντιληοµµε :  ↔ Υν τερµε, εν ταντ θυε σιγνε−µοτ εστ δοτ 

δ�υν σιγνιφιαντ λι, δ�υνε παρτ, ◊ υν σιγνιφι νοτιοννελ, πασσιβλε δ�υνε δφινιτιον 

λεξιχογραπηιθυε, αχχεπταντ λεσ δραπαγεσ δε σενσ, λεσ εµπλοισ φιγυρσ, δ�αυτρε παρτ, 

εν ταντ θυε σιγνε−τερµε, ◊ υν σιγνιφι χονχεπτυελ, χοντενυ στριχτ δ�υνε δφινιτιον 

τεχηνοσχιεντιφιθυε, ν�αδµετταντ θυε λε σενσ προπρε, εξχλυαντ λεσ δραπαγεσ 

σµαντιθυεσ. ≈ξξξι 

Εν χε θυι χονχερνε χεσ τερµεσ χονστρυιτσ παρ δεσ οπρατιονσ 

δριϖατιοννελλεσ, ιλσ οντ υνε σπχιφιχιτ παρ ραππορτ αυξ σιγνεσ ↔ ηαβιτυελσ ≈, χ�εστ 

θυε λ�οπρατιον λινγυιστιθυε φαοννε νον σευλεµεντ λευρ φορµε, µαισ αυσσι λευρ 

σενσ. Λεσ προχδσ δε χονστρυχτιον σοντ ρεσπονσαβλεσ δε λα χονστρυχτιον δ�υν σενσ 
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λεξιχαλ ιντρινσθυε, λε σενσ δεσ µοτσ χονστρυιτσ ταντ τροιτεµεντ ασσοχι ◊ λευρ 

στρυχτυρε µορπηολογιθυε. Χε σενσ λεξιχαλ εστ ινδπενδαντ δεσ χοντεξτεσ ετ 

χονδιτιοννε λεσ ιντερπρτατιονσ σµαντιθυεσ. Εν χασ δε χηοιξ νον−υνιϖοθυε δεσ 

ιντερπρτατιονσ ποσσιβλεσ, χ�εστ νορµαλεµεντ χελλε θυι παρατ πραγµατιθυεµεντ 

πλαυσιβλε θυι σερα αχχεπτε. Παρ εξεµπλε : Λ�οπρατιον δ�ενλεϖερ θυελθυε χηοσε εστ 

νορµαλεµεντ εξπριµε παρ λε πρφιξε δ− (δγραισσερ, δχαφινερ, δεσσαλερ), αλορσ 

θυε λ�αδδιτιον εστ εξπριµε παρ λε µανθυε δε πρφιξε (συχρερ, σαλερ, αχιδυλερ). 

Σελον χεττε λογιθυε λε ϖερβε χυµερ εξπριµερα ↔ αϕουτερ δε λ�χυµε ◊ υν λιθυιδε ≈, 

µαισ χε σενσ χοντρεδιρα ◊ νοσ χονναισσανχεσ εµπιριθυεσ. ∆ανσ χεσ χασ−λ◊, ◊ παρτ 

δεσ φαχτευρσ προπρεµεντ λινγυιστιθυεσ, δεσ φαχτευρσ δε νατυρε χογνιτιϖε αυσσι 

χολλαβορεντ ◊ λα χονστρυχτιον δυ σενσ λεξιχαλ δεσ µοτσ.  

Θυαντ αυξ φαχτευρσ λινγυιστιθυεσ, ιλσ φονχτιοννεντ δε λα µανιρε συιϖαντε : 

εν χασ δε φορµατιον παρ δεσ αφφιξεσ, χευξ−χι, χονφορµµεντ ◊ λευρ ινστρυχτιον 

σµαντιθυε, οπρεντ υνε σλεχτιον παρµι λεσ προπριτσ δεσ βασεσ αυξθυελλεσ ιλσ 

σ�αππλιθυεντ ετ χονφιγυρεντ δε χεττε φαον λε ρφρεντ δε χεσ βασεσ δ�υνε µανιρε 

σπχιφιθυε. Λεσ αφφιξεσ οντ δονχ υν σενσ χοδ, θυι ϖηιχυλε χεττε ινστρυχτιον 

σµαντιθυε, σπχιφιαντ λε τψπε δ�οπρατιον σµαντιθυε ◊ εφφεχτυερ συρ λε σενσ δε 

βασε πουρ χονστρυιρε λε σενσ γλοβαλ δε λα φορµε δριϖε.  Λεσ φαχτευρσ χογνιτιφσ 

ενγλοβεντ νοσ εξπριενχεσ ετ νοσ ρεπρσεντατιονσ µενταλεσ θυι ιντερϖιεννεντ δανσ 

λ�αϕυστεµεντ ρφρεντιελ θυε συβιτ λε σενσ δεσ µοτσ παρ λ�αφφιξατιον. 

∆ανσ λε χασ δεσ ϖερβεσ χυλιναιρεσ, λε νοµβρε δεσ δριϖατιονσ δπασσεντ 

λαργεµεντ χελυι δεσ χοµποσιτιονσ, δοντ ελλεσ σε διστινγυεντ παρ λα πρσενχε δ�υν 

λµεντ θυι νε χονστιτυε πασ υνε υνιτ λεξιχαλε αυτονοµε σψνταξιθυεµεντ ετ 

ρφρεντιελλεµεντ. 
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∆ανσ λε χασ δεσ ϖερβεσ αναλψσσ, νουσ πουϖονσ φαιρε τροισ γρουπεσ σελον λε 

ποιντ δε ϖυε δυ δπαρτ δε λευρ φορµατιον : 

 

1. λεσ ινγρδιεντσ, λεσ µατιρεσ υτιλισεσ 

ΞΙςε � ΞςΙε σιχλεσ 

αροµατισερ  δεφευιλλερ  εφφευλλιερ  ενσαφρενερ 
ασσαυλχερ   δεγρεσσερ  ενφαρινερ  εσχυµερ 
βουτοννερ   δεσσαλερ  ενγραισσιερ  εσπιχιερ 
λαρδερ   πλυµερ   σαλερ   σαυπουδρερ 
σιναπισερερ  συχρερ   φαισανδερ   
 
 [σιναπισερερ :  αϕουτερ δε λα φαρινε δε µουταρδε] 

 

ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ 

 

ΞΙΞε σιχλε 

ποιϖρερ   δσοσσερ       
χρµερ   γρενερ      
χονδιµεντερ  ππινερ   
χιτροννερ   δπιαυτερ  
δχαρχασσερ  ηυιλερ    
βευρρερ 

 

ΞΞε σιχλε 

τρυφφερ   βαρβερ  δνοψαυτερ  δχουεννερ 
τριπερ   δχαφινερ  γραππερ  δλαρδερ 
θυευτερ   δσαρτερ  δχοθυιλλερ  δνερϖερ 
σαυχερ   σιροπερ   αλχοολισερ  µερινγυερ 
αβριχοτερ   χαραµλισερ  χηαυφροιτερ  ταρτινερ 
µουταρδερ  πυνχηερ  ϖανιλλερ    
φραµβοισερ  ραιδιρ   βρασσερ 

 
 
 

2. λεσ φορµεσ, λεσ τατσ, λεσ γοτσ, λεσ χουλευρσ δσιρεσ 

ΞΙςε � ΞςΙε σιχλεσ 

αδουχιρ   βλανχηιρ  δεσρουσσιρ  ενρουσσιρ 
αφφινερ   χουλουρερ  δορερ   εντορτειλλιερ 
αππλανιερ   χονγελερ  δυρχιρ   ϕαυνιρ 
ρεϖερδιρ   ρουσσιρ   ϖερδερ 
 
 [ϖερδερ :  ενλεϖερ τουτεσ λεσ παρτιεσ ϖερτεσ] 

   ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ 
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   µορτιφιερ  εσπεχιρ 
   αλλονγερ  ραµολλιρ 
   απλαττιρ 
 

   ΞΙΞε σιχλε 

   δυλχορερ  µινχερ 
   παρφυµερ  αβαισσερ 
   πυλπερ 

 

ΞΞε σιχλε 

τιδιρ   ασσουπλιρ 
δχονγελερ  αττενδριρ 
δγελερ 

 

 

3.  λεσ ουτιλσ εµπλοψσ αυ χουρσ δε λ�οπρατιον 

ΞΙςε � ΞςΙε σιχλεσ 

 αροννερ   ενσαχηερ 
 εµβροχηερ  ποταγερ 
 ενηαστερ 
 

[αροννερ : ατταχηερ λε ρτι ◊ λα βροχηε αϖεχ δεσ βροχηεττεσ αψαντ λα φορµε δε 
λ�αρον δ�υνε σελλε] 
[ενηαστερ : σψνονψµε δε εµβροχηερ, ηαστε δσιγναιτ ◊ λα φοισ λα λανχε ετ λα βροχηε] 

 

 ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ 

 ρασπερ 
 εµποτερ 
 χυισινερ 
 φιλτρερ 
 

 ΞΙΞε σιχλε 

 µουλερ   φιχελερ 
 δµουλερ   δφιχελερ 
 βριδερ 
 δβριδερ 
 

 ΞΞε σιχλε 
  
 πολερ 
 χηινοισερ 
 τυρβινερ 
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  Λα πρεµιρε ρεµαρθυε θυι σ�ιµποσε ◊ προποσ δε χεσ φορµεσ δριϖεσ εστ 

δε χαραχτρε λινγυιστιθυε. Λ�αβονδανχε δεσ φορµεσ δριϖεσ, δοντ υνε γρανδε 

παρτιε εστ νε εν φραναισ µοδερνε, χοντρεβαλανχε πευτ−τρε λε ϕυγεµεντ τροπ 

σϖρε θυε χερταινσ λινγυιστεσ πορτεντ συρ λε φραναισ, εν ϖοιλ◊ υν : ↔ σι λ�ον 

χοµπαρε λε φραναισ αυξ αυτρεσ λανγυεσ ροµανεσ ετ αυξ λανγυεσ γερµανιθυεσ ∀ 

λ�αλλεµανδ ετ λ�ανγλαισ συρτουτ ∀ ον εστ φραππ παρ λε φαιτ θυε δανσ αυχυνε δε χεσ 

λανγυεσ λα προδυχτιϖιτ δε λα φορµατιον δεσ µοτσ ν�εστ αυσσι δισχυτε θυ�εν 

φραναισ. ≈ξξξιι   

  Λα δευξιµε ρεµαρθυε ◊ προποσ δεσ φορµεσ σουλιγνε λευρ χαραχτρε 

ουϖερτ, ◊ λ�αππαριτιον δεσ νουϖεαυξ µετσ, δε νουϖεαυξ ουτιλσ, λε λανγαγε σε 

πουρϖοιτ τουτ δε συιτε δ�υν νουϖεαυ λεξµε. Λευρ δατατιον δονχ ν�εστ πασ 

σευλεµεντ υν προχδ λινγυιστιθυε, µαισ ελλε εστ ιµπορταντε πουρ λ�ηιστοιρε 

αλιµενταιρε αυσσι. 

  Παρ εξεµπλε χηαυφροιτερ εστ δριϖ δ�υνε σαυχε χηαυδ−φροιδ ∀ ϖελουτ 

φιν δε ϖολαιλλε ρδυιτ, αδδιτιονν δε γελε ∀ δοντ ον α λ�ηαβιτυδε δε ναππερ δεσ 

ϖολαιλλεσ εντιρεσ. 

  ∆χαφινερ εστ λ�υνε δεσ µανιφεστατιονσ δεσ τενδανχεσ αλιµενταιρεσ 

µοδερνεσ δ�λιµινερ τουτ χε θυι εστ ρπυτ νυισιβλε. 

  Μερινγυερ ϖιεντ δυ νοµ δ�υν γτεαυ τρσ λγερ µοδερνε, φαιτ δε βλανχσ 

δ�οευφσ βαττυσ ετ δυ συχρε. 

  Τρυφφερ : Λεσ Γρεχσ ετ λεσ Ροµαινσ χονναισσαιεντ δϕ◊ λεσ τρυφφεσ ετ σ�εν 

µοντραιεντ τρσ φριανδσ : ελλεσ σε σερϖαιεντ ◊ λα φιν δεσ ρεπασ, µαρινεσ δανσ υνε 

σαυχε δε γινγεµβρε ετ δε χινναµοµε. Τουτεφοισ, χ�εστ συρτουτ πενδαντ λα 

Ρεναισσανχε θυε λα τρυφφε σ�εστ ρπανδυε, µαισ χοµµε ιλ α γαρδ σεχρετσ, ιλ ταιτ 

ιµποσσιβλε δε λα ρεπροδυιρε. ϑυσθυ�◊ λα φιν δυ ΞΙΞε σιχλε, ον ιγνοραιτ σα 

φχονδατιον ετ σα γερµινατιον, δονχ χε ν�εστ πασ παρ ηασαρδ θυ�ελλε πουϖαιτ σε 

ρπανδρε δανσ λα χονσοµµατιον χουραντε σευλεµεντ απρσ χεττε δατε, ετ θυ�ελλε α 

δονν υν τερµε ∀ τρυφφερ ∀ αυ ϖοχαβυλαιρε. 

  Λα τροισιµε ρεµαρθυε χονχερνε λεσ φορµεσ δριϖεσ πουρ δχριρε λεσ 

φορµεσ, λεσ τατσ, λεσ γοτσ ετ λεσ χουλευρσ δσιρεσ. Λε φαιτ θυ�αυ Μοψεν Αγε 

λ�ασπεχτ εξτριευρ δεσ πλατσ ν�ταιτ πασ νγλιγ, θυελθυεφοισ, δανσ λεσ ρεχεττεσ ιλ 

ρεοιτ µµε πλυσ δ�ιµπορτανχε θυε λε γοτ λυι−µµε, πευτ τρε ταψ, δ�υνε παρτ, 

παρ λα φορµατιον ασσεζ λιβρε δε τερµεσ θυι σε ρφρεντ ◊ λ�αππαρενχε δεσ πλατσ, ετ 

δ�αυτρε παρτ, παρ λεσ ινδιχατιονσ εξπλιχιτεσ δεσ αυτευρσ. Ον πευτ αϕουτερ θυε λα 
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πλυπαρτ δε χεσ τερµεσ σε φορµεντ δϕ◊ πενδαντ λ�ανχιεν φραναισ ετ πενδαντ λεσ 

πριοδεσ, ον ϖοιτ πλυσ τροπ δ�λαργισσεµεντσ δανσ χε δοµαινε. 

Ετ νοτα θυε λε σαφφραν φαιτ λε βρουετ ϕαυνε ετ λε περχιλ λε φαιτ ϖερτ 
(Μεσναγιερ) 
 

   ετ γαρδεζ θυε λε χιϖ σοιτ βρυν (Μεσναγιερ) 

   
 

ΠΡΕΦΙΞΑΤΙΟΝ 

 

�αυτρε µοψεν δριϖατιοννελ δε φορµερ δεσ µοτσ εστ λα πρφιξατιον θυι 

παρατ τρσ προδυχτιϖε δανσ λα φορµατιον δεσ τερµεσ τεχηνιθυεσ. Λεσ 

πρφιξεσ οπρεντ συρ υνε βασε πουρ χονστρυιρε υνε σιγνιφιχατιον νουϖελλε ◊ 

παρτιρ δε διϖερσεσ ρελατιονσ δε ρεπραγε αϖεχ λε ρφρεντ δε βασε, χελα πευτ τρε υν 

ρεπραγε σπατιαλ, τεµπορελ, χοµπαρατιφ, θυαντιφιχατευρ ετχ.  

Λε χοµβινατοιρε δεσ πρφιξεσ πευτ τρε ραµεν ◊ σιξ σχηµασ, σελον λα 

χλασσιφιχατιον δε λα Γραµµαιρε µτηοδιθυε δυ φραναισξξξιιι, δοντ τροισ πευϖεντ τρε 

αππλιθυσ δανσ λε δοµαινε εξαµιν : 

1) [Πρ +[−]Ν]ς : χεττε στρυχτυρε σερτ ◊ χονστρυιρε δεσ ϖερβεσ εξπριµαντ δεσ 

προχσ, δοντ λε σχηµα αχτανχιελ ασσιγνε ◊ λα βασε νοµιναλε λε ρλε σµαντιθυε δε 

λιευ (εµποτερ, εµβροχηερ, ενφουρνερ, ενηαστερ), χε τψπε δε πρφιξατιον χονχερνε 

λεσ νοµσ δεσ ουτιλσ ετ λε πρφιξε δοµιναντ εστ εν− / εµ−. 

2) [Πρ +[−]Αδϕ]ς : χεσ φορµατιονσ ϖερβαλεσ εξπριµεντ τουτεσ, σελον λε σενσ 

δυ πρφιξε, λ�εντρε δανσ ου λα σορτιε δε λ�τατ δνοτ παρ λα βασε αδϕεχτιϖαλε 

(ενρουσσιρ, αδουχιρ, ρεϖερδιρ, απλαττιρ, ραµολλιρ). 

3) [Πρ +[−]ς]ς : λεσ ϖερβεσ ισσυσ δε λα πρφιξατιον δ�υν αυτρε ϖερβε 

σ�ουϖρεντ ◊ δευξ γρανδσ τψπεσ δ�ιντερπρτατιονσ δανσ λε χασ δεσ ϖερβεσ χυλιναιρεσ: 

ου βιεν ιλσ σιτυεντ λε προχσ δνοτ παρ λα βασε παρ ραππορτ ◊ υν ρεπρε τεµπορελ 

(πρχηαυφφερ), ου ιλσ αππορτεντ υνε πρχισιον ασπεχτυελλε αυ ϖερβε δε βασε 

(παρσεµερ, σουφφριρε, δχουπερ). 
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 Χερταινσ σψστµεσ λεξιχαυξ ποσσδεντ λευρ προπρε στρυχτυρε µορπηολογιθυε, 

δεσ προχδσ δε φορµατιον, δεσ µιχρο−σψστµεσ πρφιξαυξ ετ συφφιξαυξ θυι λεσ 

διστινγυεντ δεσ αυτρεσ ϖοχαβυλαιρεσ τεχηνιθυεσ. Λα πρφιξατιον ϕουε υν ρλε 

χονσιδραβλε δανσ λα φορµατιον δυ ϖοχαβυλαιρε χυλιναιρε αυσσι ετ χε προχδ σε 

ρϖλε παρτιχυλιρεµεντ απτε ◊ τραδυιρε λεσ ραππορτσ. Α τιτρε δ�εξεµπλεσ, εν φραναισ 

µοδερνε ιλ ψ α 27  µοτσ φορµσ αϖεχ δ− / δεσ− , 5 αϖεχ  εν− / εµ− , ετ 19 αϖεχ  − / 

εσ.  

Ιλ εστ ◊ ρεµαρθυερ θυε λ�αναλψσε µορπηολογιθυε ν�εστ πασ σευλεµεντ υν 

ασπεχτ δ�εξαµεν δε πλυσ δανσ λα δεσχριπτιον δυ ϖοχαβυλαιρε χυλιναιρε,  µαισ ιλ εστ 

ρϖλατευρ δανσ λε σενσ θυε λα στρυχτυρε πρφιξαλε συβιτ δεσ µοδιφιχατιονσ 

χονσιδραβλεσ. Πουρ αντιχιπερ λα πρσεντατιον δε χεσ χηανγεµεντσ, ιλ εστ ινστρυχτιφ 

δε χονσιδρερ λεσ στατιστιθυεσ : 

 

 

λε νοµβρε δεσ φορµεσ αττεστεσ  

λε πρφιξε ΞΙςε � ΞςΙε ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε ΞΙΞε ΞΞε 

δ−, δεσ− 14 12 19 27 
εµ−, εν− 11 8 4 5 
εντρε− 4 1 2 1 
εσ−, − 12 3 9 19 
παρ−, πουρ− 3 2 1 1 
συρ−, σουσ− 2    
τρανσ−    1 2 
πρ−    1 

 

 

 ∆�αιλλευρσ, χε ρλε ιµπορταντ δυ σψστµε πρφιξαλ δανσ λα φορµατιον δεσ 

τερµεσ τεχηνιθυεσ νε χαραχτρισε πασ υνιθυεµεντ λε λανγαγε χυλιναιρε, ιλ εστ 

πριϖιλιγι δανσ λεσ αυτρεσ δοµαινεσ αυσσι.  Λε µοτ πρφιξ πευτ τραδυιρε δεσ σενσ 

µιευξ θυε λε τερµε σιµπλε, χαρ αϖεχ λε χοµποσαντ ραδιχαλ, λε χοντενυ σµαντιθυε 

δε βασε εστ ιµµδιατεµεντ σαισι ετ λε πρφιξε ινδιθυε δε σον χτ λεσ νυανχεσ θυε 

σον σενσ δε βασε δοιτ συβιρ. Μαλγρ χεττε τρανσπαρενχε αππαρεντε δεσ φορµεσ 

πρφιξεσ, ον πευτ χονστατερ σουϖεντ υνε ϖολυτιον αυτονοµε δε χελλεσ−χι, ετ λε 

τερµε πρφιξ χεσσε δ�αϖοιρ υν ραππορτ πρχισ ετ διρεχτ αϖεχ λε τερµε θυι λυι σερϖαιτ 

δε βασε πουρ λα φορµατιον. 
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ΤΑΒΛΕΑΥ ∆ΕΣ ΠΡΕΦΙΞΕΣ ∆ΑΝΣ ΛΕ ςΟΧΑΒΥΛΑΙΡΕ ΧΥΛΙΝΑΙΡΕ 

 

λεσ αττεστατιονσ  λε πρφιξε λα µοδιφιχατιον δε λα 
σιγνιφιχατιον 

παρ λε πρφιξε ΞΙςε � ΞςΙε ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε ΞΙΞε  ΞΞε  

δ−  
δεσ− 

ϖαλευρ δισϕονχτιϖε : 
τρανσφορµατιον δυ 
προχσ δχριτ παρ λα 
βασε ϖερβαλε εν σον 
χοντραιρε 

δεγρεσσερ 
δεσπεχιερ 
δεσρουσσιρ 
δεσσαλερ 
δετρανχηερ 
δεφφρεσχηυµερ

δγουττερ 
δεπλυµερ 
δχουπερ 

δβριδερ 
δχηαρνερ 
δφιχελερ 

δµουλερ 
δνερϖερ 
δροβερ 

εν− 
εµ− 
(ιν−) 

ϖαλευρ ινχηοατιϖε: 
εντρε δανσ λ�τατ ου 
αχθυισιτιον δε λα 
θυαλιτ, δσιγνσ παρ 
λε ϖερβε 

ενφαρινερ 
ενηαστερ 
ενσαχηερ 

εµποτερ 
ενχορπορερ 
ενφυµερ 
ενγρασσερ 

εµβροχηερ 
ιµπργνερ 

ενροβερ 
ινχορπορερ 

εντρε− ιδε δε µδιατιον, 
πλαχεµεντ εντρε δευξ 
ποιντσ 

εντρεϕεχτερ 
εντρεχουλερ 
εντρετρανχηιερ

εντρεµεσλερ 
εντρεµεσλανγερ 

εντρελαρδερ 
 

εντρελαρδερ 

ασπεχτ ινχηοατιφ αϖεχ 
υνε ϖαλευρ πριϖατιϖε 

εφφευλλιερ 
εφφυσιλιερ 

εγουττερ ππινερ 
ϖεντρερ 

τριπερ 
θυευτερ 
 

− 
εσ− 

ασπεχτ ινχηοατιφ αϖεχ 
υνε ϖαλευρ δ�ιντενσιτ, 
θυελθυεφοισ αϖεχ εφφετ 
δε σενσ δε φρθυενχε 
 

εσµιερ    

παρ− 
πουρ− 

ασπεχτ δε τοταλιτ, 
δ�αχχοµπλισσεµεντ, 
δ�αχηϖεµεντ 

παρβουλλιρ 
πουρβουλλιρ 
παρχυιρε 

παρσεµερ 
πουρβουλιρ 

παρσεµερ παρσεµερ 

συρ− 
σουσ− 

ασπεχτ δε τοταλιτ σουβζφριρε    

τρανσ− ιδε δε πασσαγε δ�υν 
λιευ ου δ�υν τατ ◊ 
λ�αυτρε 

  τρανσϖιδερ τρανσϖασερ 

πρ−  ιδε δε λ�αντριοριτ    πρχηαυφφερ
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Λεσ πρφιξεσ δ− /δεσ− πευϖεντ πρατιθυεµεντ σε χοµβινερ αϖεχ ν�ιµπορτε 

θυελ µοτ, αϖεχ δεσ αδϕεχτιφσ � δεσσχηερ, δγελερ �,  αϖεχ δεσ νοµσ � δχαφινερ, 

δχουεννερ, δγοργερ �, αϖεχ δεσ ϖερβεσ � δχουπερ, δχυιρε, δτρεµπερ �; δε χε 

ποιντ δε ϖυε δϕ◊ λ�ανχιεν φραναισ µοντρε υνε λιβερτ τρσ γρανδε. Εν παρτιχυλιερ, 

πουρ λε ϖοχαβυλαιρε δε λα χυισινε, ιλ εστ λ�υν δεσ µοψενσ λεσ πλυσ προδυχτιφσ πουρ 

φορµερ δεσ µοτσ. ςοιρ παρ εξεµπλε λε ϖερβε δεφφρεσχηυµερ  �ενλεϖερ λα µαυϖαισε 

οδευρ� ου δεσρουσσιρ 

ιχευλξ βοψαυλξ σοντ δεφφρεσχηµσ εν λα παελλε αϖεχ δυ σελ (Μ) 

α ϖιν δεσρουσσιρ εν εστ, πρενεζ δεσυ πονγνεσ δε φευλλεσ δε φρανχ µευριερ ετ 
λεσ µεττεζ ου ϖαισσελ σανσ λε µουϖοιρ 
 

Χε παραδιγµε ρεστε ουϖερτ ενχορε, αϖεχ λ�αππαριτιον δε νουϖελλεσ τεχηνιθυεσ χ�εστ 

εν γνραλ ◊ χε πρφιξε θυε λεσ συϕετσ παρλαντσ οντ ρεχουρσ πουρ λα φορµατιον δεσ 

τερµεσ χορρεσπονδαντ αυξ νουϖεαυξ βεσοινσ. Χ�εστ χε θυι εξπλιθυε θυε λε νοµβρε 

δεσ φορµεσ αϖεχ χε πρφιξε α πρατιθυεµεντ δουβλ παρ ραππορτ αυ Μοψεν Αγε. 

Ετψµολογιθυεµεντ λε πρφιξε εν− / εµ− (ιν− / ιµ−) εστ λε χοντραιρε δυ 

πρφιξε δ− / δεσ− ετ εφφεχτιϖεµεντ παρτιχιπε αϖεχ χελυι−χι ◊ λα φορµατιον δεσ 

αντονψµεσ. Ιλ σε χοµβινε εσσεντιελλεµεντ αϖεχ δεσ νοµσ δεσ ουτιλσ : ενηαστερ, 

εµβροχηερ, εµποτερ, ενφουρνερ, ενσαχηερ. 

Εντρε−  σε χοµβινε συρτουτ αϖεχ δεσ ϖερβεσ δε µουϖεµεντ, µαισ ιλ ταιτ 

βεαυχουπ πλυσ προδυχτιφ εν ανχιεν ετ µοψεν φραναισ ετ νον σευλεµεντ δανσ λε 

λανγαγε χυλιναιρε. Α χεττε ποθυε−λ◊, λε χοντενυ σµαντιθυε δυ πρφιξε σε διϖισαιτ 

εν τροισ παρτιεσ : 

α) λα ρχιπροχιτ δ∋υν µµε προχσ χοµπορταντ δευξ αχταντσ αϖεχ λα φορµε 

προνοµιναλε δυ ϖερβε � σ�εντρ�ενχοντρερ, σ�εντρεϖενιρ, σ�εντρεηαρ; 

β) λε προχσ αττνυ, αχχοµπλι ◊ µοιτι εντρε σον σενσ ποσιτιφ ετ νγατιφ ∀ 

εντρεχηενυ, εντρεπελ, εντροβλιερ ; 
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χ) λε προχσ εστ σιτυ ◊ µι−χηεµιν, εντρε δευξ τερµεσ ιµπλιχιτεσ, δσιγναντ 

λ�ιντερϖαλλε � εντρελαρδερ, εντρεοειλ, εντρεχηεοιρ. Λεσ εξεµπλεσ δυ λανγαγε 

χυλιναιρε σ�ινσχριϖεντ δανσ χε δερνιερ. 

πρενεζ δυ λαιτ ετ λε µεττεζ βουλλιρ συρ πετιτ φευ δε χηαρβον, ετ χονϖιεντ 
αϖοιρ δεσ οευφζ εντρεϕεχτεζ  (ςιανδιερ) 

 
  λε ϖερτϕυσ εντρεµελλ  (Μεσναγιερ) 
 
Λε πρφιξε εντρε−  α γαρδ σα φρθυενχε, αυ σενσ δε ρχιπροχιτ, ενχορε αυ ΞςΙΙε 

σιχλε, ον πευτ τρουϖερ δε νοµβρευσεσ φορµατιονσ αϖεχ χε πρφιξε: σ�εντρεπαρλερ, 

εντρ�χλαιρχιρ, εντρεχοννατρε, εντρεδεµανδερ, εντρεδτρυιρε, εντρεδεϖοιρ, 

εντρεµεσυρερ, εντρεσουτενιρ, ετχ. 

Α λ�ποθυε εντρελαρδερ ταιτ υνε σιµπλε ϖαριαντε πρφιξε δε λαρδερ, µαισ  

ιλ ψ αϖαιτ θυανδ−µµε υνε σορτε δε διφφρενχιατιον εντρε λεσ δευξ φορµεσ: λαρδερ 

ταιτ εµπλοψ δανσ λε σενσ µοδερνε �πιθυερ υνε πιχε δε ϖιανδε δε µενυσ 

µορχεαυξ δε λαρδ�, αλορσ θυε εντρελαρδερ, µαλγρ σον ϖολυτιον παρειλλε α τ 

εµπλοψ πλυττ δανσ υν σενσ φιγυρ �ιντερχαλερ, εντρεµλερ�. Πουρταντ, ◊ παρτιρ δυ 

ΞΙΞε σιχλε, χ�εστ λε σενσ χυλιναιρε θυι ρεστε ϖιϖαντ, χοµµε υνε ϖαριαντε πλυσ 

εξπρεσσιϖε δε λαρδερ, εν πλυσ χηεζ ∆υµασ, λ�οριγινε δε βασε � πιθυερ δε λαρδσ � 

σ�οβσχυρχιτ ετ λε ϖερβε δσιγνε λ�οπρατιον δε πιθυερ λε µορχεαυ δε ϖιανδεσ δ�αιλ 

ου δ�πιχεσ. 

 

     Ετ µεσ σιρε Ψϖαινσ αντεσα 
     σι α δευσ χοσ εντρελαρδεζ 
      (Ψϖαιν, 4230−31) 
 
     Λορσ λε χοµανχε α εσχορχηιερ; 
     λε χυιρ λι φαντ δεσυσ λα χοστε, 
     δε λα λονγε υν λαρδ λι οστε, 
     ετ τρετ λε φευ δ�υν χηαιλλοτ βισ, 
     σι λ�α δε βυσχηε σεσχηε εσπρισ, 
     πυισ µιστ εν υνε βροχηε αν ροστ 
     σον λαρδ χυιρε αυ φευ µολτ τοστ; 
     σελ ροστιστ ταντ θυε ιλ φυ χυιζ 
      (Ψϖαιν, 3454−61) 
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  πρενεζ ϖοστρε γραιν ετ λε λαρδεζ ετ λε µεττεζ χυιρε εν εαυε ου εν ϖιν (ςιανδιερ) 
 

Οτεζ λε δοσ δε λ�χηινε σανσ λε δσοσσερ τουτ ◊ φαιτ, λαρδεζ−λε δε γροσ λαρδονσ 
  βιεν ασσαισοννσ, φιχελεζ−λε δε µανιρε ◊ λυι δοννερ υνε βελλε φορµε (ΞΙΞ) 
 
  ηαχηεζ δε λα χηαιρ δε χοχηον βιεν τενδρε ετ εντρελαρδε αϖεχ δυ περσιλ ετ δ�αιλ 
   

 

Λε πρφιξε − / εσ−  α δευξ σµαντισµεσ, δ�υνε παρτ ιλ α υνε ϖαλευρ πριϖτιϖε 

ετ σε ραππροχηε δυ πρφιξε δ− / δεσ− (χεττε σψνονψµιθυε α προϖοθυ δεσ 

φορµατιονσ παραλλλεσ) ετ, δ�αυτρε παρτ ιλ αϕουτε αυ σενσ δε βασε υνε ϖαλευρ 

δ�ιντενσιτ ου δε φρθυενχε. 

Παρ− / πουρ− , σουσ− / συρ−  ταιεντ προδυχτιφσ πλυττ ◊ λ�ποθυε µδιϖαλε, 

εν τουτ χασ εν χε θυι χονχερνε λε λανγαγε χυλιναιρε, λε σευλ ρσυλτατ µοδερνε δε 

λ�αχτιον δε χε πρφιξε εστ παρσεµερ. Λα λανγυε µοδερνε, δανσ λα φορµατιον 

πριϖιλγιε σοιτ λε πρφιξε δ− /δεσ−, εν− / εµ−, σοιτ ελλε α ρεχουρσ ◊ δεσ πρφιξεσ 

�µοδερνεσ� χοµµε τρανσ− ου πρ−. Λ�ιµπροδυχτιϖιτ δε χεσ πρφιξεσ σιγνιφιε νον 

σευλεµεντ λ�αππαυϖρισσεµεντ δεσ ουτιλσ δριϖατιοννελσ δε λα λανγυε, µαισ αυσσι λα 

δισπαριτιον δ�υν ασπεχτ δανσ λ�αναλψσε δε λα ραλιτ εξτραλινγυιστιθυε, ταντ δονν 

θυε λ�ασπεχτ δε λα τοταλιτ, δε λ�αχηϖεµεντ, δε λα περφεχτιον ν�εστ πλυσ εξπριµε 

παρ δεσ µοψενσ µορπηολογιθυεσ δανσ λα λανγυε µοδερνε. 

 
 

 

ΛΕΞΙΧΑΛΙΣΑΤΙΟΝ,  

ΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ∆ΕΣ ΦΑΜΙΛΛΕΣ ΜΟΡΠΗΟΛΟΓΙΘΥΕΣ 

 

C
εσ ϖερβεσ εντρεντ δανσ δευξ προχδσ µορπηολογιθυεσ πουρ φορµερ δεσ 

φαµιλλεσ : λα νοµιναλισατιον δεσ ϖερβεσ ετ λα συβσταντιϖατιον δεσ παρτιχιπεσ 

πασσσ. Λα πρεµιρε α υν εφφετ ασσεζ ρεστρειντ, λεσ θυελθυεσ φορµεσ 

ρεχυειλλιεσ σε τρουϖεντ πλυττ δανσ δεσ οευϖρεσ εξπλιχατιϖεσ δεσ µτηοδεσ, δεσ 

ουϖραγεσ πλυσ τηοριθυεσ, ου δανσ λεσ νοτεσ δεσ αυτευρσ δεσ λιϖρεσ χυισινε. 

∆�αιλλευρσ, λε µανθυε δε χεσ φορµεσ εστ δ συρτουτ αυ χαραχτρε δεσ ρεχεττεσ θυι σε 

σερϖεντ δε χεσ ϖερβεσ πουρ λα δεσχριπτιον δε λα πρπαρατιον δεσ µετσ ετ 

ν�εξπλιθυεντ πασ εν θυοι χονσιστε λ�οπρατιον.  
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Λα συβσταντιϖατιον δεσ παρτιχιπεσ πασσσ εστ υν πηνοµνε πλυσ φρθυεντ ετ 

σε πρσεντε εν πρεµιερ λιευ δανσ λεσ τιτρεσ δεσ ρεχεττεσ. 

Λα θυεστιον, χονχερναντ λα λεξιχαλισατιον δεσ φορµεσ πριπηραστιθυεσ σερα 

τραιτε δανσ λε χηαπιτρε συιϖαντ. 

 

 

ΝΟΜΙΝΑΛΙΣΑΤΙΟΝ ∆ΕΣ ςΕΡΒΕΣ 

 

Χε προχδ προδυιτ πλυσιευρσ τψπεσ δε συβσταντιφσ, ιλσ δσιγνεντ σοιτ 

λ�οπρατιον ελλε−µµε, σοιτ λ�ουτιλ,  σοιτ λε προδυιτ δε χεττε οπρατιον.  

1. ∆ανσ λα φορµατιον δεσ νοµσ δεσ οπρατιονσ, λε χηοιξ δεσ συφφιξεσ νε 

µοντρε ριεν δε παρτιχυλιερ, χε σοντ λεσ συφφιξεσ τψπιθυεσ : −αγε, −τιον, −µεντ, −υρε 

Χεσ συφφιξεσ νε σοντ πασ γαλεµεντ προδυχτιφσ εν φραναισ µοδερνε, −υρε 

παρ εξεµπλε ν�εστ πλυσ υτιλισ πουρ χρερ δεσ µοτσ νουϖεαυξ ετ ν�εστ πλυσ ϖραιµεντ 

περυ χοµµε υν συφφιξε. Υνε αυτρε ρεµαρθυε συρ λεσ συφφιξεσ −αγε / −µεντ : ον 

χονστατε υνε δοµινατιον νεττε δεσ φορµεσ εν −αγε θυι χορρεσπονδ αυξ τενδανχεσ 

γνραλεσ  δε ρδυχτιον δεσ δουβλετσ σψνονψµιθυεσ : ο λεσ φορµατιονσ αϖεχ λε 

συφφιξε −αγε  σπχιαλισεντ δανσ λα δσιγνατιον δεσ οπρατιονσ χονχρτεσ, αλορσ θυε λε 

συφφιξε −µεντ ρεστε δανσ λε ϖοχαβυλαιρε αβστραιτ.   

α) µαλαξερ / µαλαξαγε  β) φερµεντερ / φερµεντατιον 

βροψερ / βροψαγε   τορρφιερ / τορρφαχτιον 

χονχασσερ / χονχασσαγε   µαχρερ / µαχρατιον 

αρροσερ / αρροσαγε   χυιρε / χυισσον 

βρασσερ / βρασσαγε   φυµερ/ φυµιγατιον (ΞΙΞ) 

δλαψερ / δλαψαγε   λιερ / λιαισον 

βαρβερ / βαρβαγε   πυλϖρισερ / πυλϖρισατιον 

µιξερ / µιξαγε   δχαντερ / δχαντατιον 

πτριρ / πτρισσαγε 

ποχηερ / ποχηαγε 

ρτιρ / ρτισσαγε 

βουιλλαντερ / βουιλλανταγε 

γλαχερ / γλααγε 

 131



ναππερ / ναππαγε 

τρουσσερ / τρουσσαγε 

εµβροχηερ / εµβροχηαγε 

πραλινερ / πραλιναγε 

βραισερ / βραισαγε 

φαισανδερ / φαισανδαγε 

 

χ) ασσαισοννερ / ασσαισοννεµεντ  δ) φριρε / φριτυρε 

µουιλλερ / µουιλλεµεντ  γαρνιρ / γαρνιτυρε  

 

Λεσ ϖερβεσ θυι σοντ αρριϖσ δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε παρ τρανσφερτ δεσ 

αυτρεσ δοµαινεσ σπχιαλισσ ν�οντ πασ δε φορµεσ νοµιναλεσ, ταντ δονν θυε λε 

νοµ εστ δϕ◊ οχχυπ παρ λεσ αυτρεσ δοµαινεσ . Παρ εξεµπλε βλανχηιρ α δευξ 

συβσταντιφσ : βλανχηιµεντ ετ βλανχηισσαγε, µαισ λε πρεµιερ δσιγνε λ�αχτιον δε 

ρενδρε βλανχ παρ πειντυρε, παρ εξεµπλε λε πλαφονδ, αλορσ θυε λε δευξιµε εστ 

ρσερϖ ◊ λ�υσαγε πουρ λε λινγε. Λα µµε ρεµαρθυε εστ ϖαλαβλε πουρ λεσ ϖερβεσ, 

δοντ λ�αππαριτιον δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε εστ δυε ◊ λα ρεστριχτιον δ�υν τερµε 

γνραλ, λα ρεστριχτιον πορτε υνιθυεµεντ συρ λε ϖερβε ετ νε χονχερνε πασ τουτε λα 

φαµιλλε δυ ϖερβε δονν. ∆ονχ, αλορσ θυε αλλονγερ λα σαυχε εστ υνε εξπρεσσιον 

ενραχινε θυι, ◊ χαυσε δε λα ρυπτυρε δε µοτιϖατιον, πευτ τρε χονσιδρ χοµµε 

ηοµονψµε δυ ϖερβε αλλονγερ ∀ �ρενδρε πλυσ λονγ�∀, λε συβσταντιφ δριϖ ρδυχτιον 

ν�εντρε πασ δανσ λ�εµπλοι σπχιαλισ. 

   

   2. Φορµατιον δεσ νοµσ δεσ ουτιλσ παρ υνε δριϖατιον ιµπροπρε ου, δανσ 

υνε τερµινολογιε πλυσ ρχεντε, χονϖερσιον, θυι χονσιστε εν υνε ελλιπσε αφφεχταντ λε 

νοµ ετ σ�αχχοµπαγναντ δε λα συβσταντιϖατιον δε λ�αδϕεχτιφ : χυµοιρε (υστενσιλε δε 

χυισινε χοµποσ δ�υν δισθυε απλατι, περχ δε τρουσ, µοντ συρ υν µανχηε, σερϖαντ 

◊ χυµερ λε βουιλλον),  βαττευρ, πλυχηευρ, χρεµοιρε,  φριτευσε, λαρδοιρε, µιξευρ, 

πασσοιρε,  πιλον, ρτισσοιρε, σαυτευσε (χασσερολε πλατε δανσ λαθυελλε ον φαιτ σαυτερ 

λεσ ϖιανδεσ, λεσ λγυµεσ). Πουρ χε δερνιερ ιλ ψ αϖαιτ υνε ϖαριαντε σαυτοιρ αυ ΞΙΞε  

σιχλε.  
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∆ανσ χε προχδ µορπηολογιθυε,  δευξ συφφιξεσ δοµινεντ −ευρ, ευσε  ετ −

οιρε, αϖεχ υνε ησιτατιον εντρε λεσ φορµεσ φµινινεσ ετ µασχυλινεσ. Λα φιξατιον δυ 

µασχυλιν ου λε φµινιν δπενδ τροιτεµεντ δυ σψνταγµε νοµιναλ δανσ λεθυελ λα 

φορµε α τ υτιλισε εν απποσιτιον (µαχηινε) φριτευσε, (χουτεαυ) πλυχηευρ, 

(αππαρειλ) µιξευρ, ετχ.  Λε χηοιξ εντρε λεσ δευξ συφφιξεσ  −ευρ, ευσε  ετ −οιρε δπενδ 

δανσ χερταινσ χασ δε λα δισπονιβιλιτ δεσ φορµεσ, −ευρ/−ευσε ταντ τηοριθυεµεντ 

ρσερϖσ ◊ λα φορµατιον δεσ νοµσ δεσ περσοννεσ : ρτισσευρ ∀ περσοννε θυι πρπαρε 

ετ ϖενδ δεσ ϖιανδεσ ρτιεσ, σαυτευρ ∀ σπχιαλισ δανσ λα τερµινολογιε σπορτιϖε : 

περσοννε πρατιθυαντ λε σαυτ, ετχ.  

Λε προχδ νε χονχερνε ϖιδεµµεντ πασ λεσ ϖερβεσ, θυι οντ τ δριϖσ ◊ 

παρτιρ δεσ νοµσ δ�ουτιλσ, χοµµε εµβροχηερ, ενφουρνερ, χηινοισερ, ταµισερ ετχ. 

Χεσ φορµεσ χονστιτυεντ υνε δευξιµε ταπε δανσ λ�ϖολυτιον δε χεσ τερµεσ : ελλεσ 

σοντ λεσ πρευϖεσ δε λα χοµπλτε ιντγρατιον δεσ τερµεσ δανσ λε σψστµε δε λα 

λανγυε. Χ�εστ πευτ−τρε λε ϖερβε πιλερ θυι εστ αλλ λε πλυσ λοιν δανσ χεττε ϖολυτιον, 

ιλ α δονν αυ ΞΙΙΙε σιχλε λε νοµ πιλον, θυι δσιγναιτ δ�αβορδ υνε πετιτε µασσε ◊ 

πιλερ δανσ υν µορτιερ, απρσ παρ εξτενσιον λ�ινστρυµεντ χψλινδριθυε, αρρονδι συρ υνε 

φαχε, σερϖαντ ◊ πιλερ. Χελυι−χι α σερϖι δε ποιντ δε δπαρτ δ�υν αυτρε ϖερβε πιλοννερ 

�χρασερ αϖεχ υν πιλον�. 

 

  3. ∆ανσ λα φορµατιον δεσ νοµσ δεσ προδυιτσ, ον ϖοιτ, παρ χοντρε υνε 

γρανδε ϖαριατιον, θυι ϖα δυ παρτιχιπε πασσ ◊ λ�εµπλοι δε πλυσιευρσ τψπεσ δε 

συφφιξεσ. 

Θυελθυεσ εξεµπλεσ πουρ χηαθυε τψπε δε φορµατιον : 

− εµπλοι συβσταντιϖ δυ παρτιχιπε πασσ : ρτι 

− ραχχουρχισσεµεντ δυ ϖερβε παρ λε προχδ δε δριϖατιον ργρεσσιϖε: µλανγε, 

αβαισσε (πτε αµινχιε πλυσ ου µοινσ φινε, συρ υνε συρφαχε πλανε ετ φαρινε), 

δτρεµπε (µλανγε δε φαρινε ετ δ�εαυ σερϖαντ ◊ πρπαρερ υνε πτε), ρισσολε (πετιτ 

πτ φριτ), πραλιν 

− εξτενσιον δυ νοµ δε λ�οπρατιον ◊ χελυι δυ προδυιτ : µαριναδε, χονφιτυρε, ποταγε, 

γρατιν, βουιλλον, ασσαισοννεµεντ, γαρνιτυρε 
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∆υ ποιντ δε ϖυε δε χηανγεµεντ δε σενσ, χ�εστ χε δερνιερ γρουπε θυι εστ 

διγνε δ�ιντρτ : αυ µοµεντ δε λα φορµατιον δε χεσ νοµσ, ιλσ δσιγναιεντ 

λ�οπρατιον, ετ παρ συιτε δ�υνε µοδιφιχατιον µτονψµιθυε ∀ παρτιε πρισε πουρ 

λ�ενσεµβλε ου, δανσ λε χασ χηαντ προδυχτιον πρισε πουρ λε προδυιτ ∀ ιλσ οντ συβι 

υνε εξτενσιον ιντερνε δε σενσ. 

Μαριναδε : αυ ΞςΙΙε σιχλε δσιγναιτ ενχορε λ�οπρατιον δε φαιρε τρεµπερ 

υνε ϖιανδε πουρ λ�αττενδριρ ετ λα παρφυµερ δανσ υν λιθυιδε αροµατισ ετ ον λ�α 

αππελ χοµµε χελα παρχε θυε λα σαυµυρε δανσ λαθυελλε ον µετταιτ ϕαδισ λεσ 

ποισσονσ πουρ λεσ χονσερϖερ ταιτ αππελε εαυ µαρινε εν ραισον δε σα φορτε 

προπορτιον δε σελ. Παρ λα ποπυλαρισατιον δε χεττε οπρατιον, ◊ παρτιρ δυ δβυτ δυ 

ΞΞε σιχλε, λε προδυιτ δε χεττε οπρατιον πορτε λε µµε νοµ.  

Χε θυ�ον χοννατ αυϕουρδ∋ηυι σουσ λε νοµ δε χονφιτυρε, χ�εστ υνε 

πρπαρατιον συχρε αυξ φρυιτσ, µαισ λε ϖερβε λυι−µµε α τ εµπλοψ πουρ 

λ�οπρατιον δε φαιρε χυιρε ου µαχρερ χερταινσ αλιµεντσ δανσ λα γραισσε, λε συχρε, λα 

ϖιναιγρε ου λ�ηυιλε πουρ εν ασσυρερ λα χονσερϖατιον, χοµµε λε ϖερβε λατιν 

χονφιχερε, θυι σερϖαιτ δε βασε ϖουλαιτ διρε σευλεµεντ �πρπαρερ�. 

Ποταγε εστ υν αυτρε εξεµπλε δε λ�εξτενσιον ιντερνε δε σενσ, δ�υν δριϖ 

ανχιεν θυι σ�εστ δταχη δε σον οριγινε. Αυπαραϖαντ ον χονσιδραιτ ποταγε τουσ λεσ 

αλιµεντσ θυι σε χυισαιεντ αυ ποτ.  Ιλ πευτ τρε ◊ βασε δε λγυµεσ ου δε ϖιανδε, λα 

πλυπαρτ δυ τεµπσ χ�εστ υν µλανγε δεσ δευξ ; ιλ πευτ τρε παισ (λιαντ) χοµµε 

νοτρε ποτε  ου λιθυιδε χοµµε νοτρε σουπε. Λα παρτιε σολιδε δυ ποταγε εστ αππελ 

γραιν, ετ λα παρτιε λιθυιδε, χ�εστ λα πυρε λορσθυ�ιλ σ�αγιτ δ�υν ποταγε αυ λγυµεσ, λε 

χηαυδεαυ θυανδ ελλε προϖιεντ δε γραισσε δε ϖιανδε.  Πυισ, δανσ λ�ϖολυτιον δυ µοτ, 

λ�αχχεντ σ�εστ δπλαχ συρ λε βουιλλον δανσ λεθυελ ον α φαιτ χυιρε λεσ αλιµεντσ, ετ λε 

µοτ α πρισ σον σενσ µοδερνε (ΞςΙΙε σιχλε) ο λε ραππορτ αϖεχ ποτ ν�εστ πασ σεντι.  

Πουρ ιλλυστρατιον, ϖοιλ◊ δεσ ρεχεττεσ δε ποταγε θυι νε χορρεσπονδ πασ δυ τουτ 

◊ νοτρε ιδε µοδερνε συρ  λα πρπαρατιον δε χε µετσ : 

  Μεσναγιερ δε Παρισ : ποταγε α ϕουρ δε ποισσον 
Πρενεζ αµανδεσ εσχηαυδεεσ ετ βροψεεσ, δεφφαιχτεσ δ�εαυε τιεδε, φαιχτεσ 
βουλιρ αϖεχ πουλδρε φινε ετ σαφφραν, ετ χηασχυνε εσχυελλε σοιτ µισε υνε 
µοιχτι δε σολε φριχτε ετ δυ ποταγε δεσσυσ. 
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  Λανχελοτ δε Χαστεαυ : Ποταγεσ δε χηουξ φλορισ 

Μεττεζ δεδανσ λε ποταγε δεσ χηουξ φλορισ δεσ σαυλσισσεσ, θυελθυε πουλετ 
ου πιγεον, ου χαρβοναδε δε µουτον, & ϖν πευ δε µεντε ηαχηε. 

 

Λα ςαρεννε :  Ποταγε αισ αϖεχ λα χηαιρ δε πορχ  
Μεττεζ δανσ λε ποτ υν µορχεαυ δε πετιτ λαρδ, ου δ�αυτρε χηαιρ σαλε, 
αδϕουτεζ−ψ υν πουλετ, & λεσ φαιτεσ χυιρε ενσεµβλε, & λορσθυε λα ϖιανδε 
σερα πρεσθυε χυιτε µεττεζ−ψ υν πευ δε περσιλ, & αχηεϖεζ δε φαιρε χυιρε λε 
τουτ.  

 
Παρ χοντρε ∆υµασ, δανσ σον ∆ιχτιονναιρε δε χυισινε δφινιτ λε ποταγε σελον 

νοσ χονχεπτιονσ µοδερνεσ :  

Ον αππελλε ποταγε τουτε νουρριτυρε δεστινε ◊ τρε σερϖιε δανσ υνε 
σουπιρε ετ ◊ ουϖριρ λε ρεπασ. 

 
  

Λε µοτ ρτι αϖαιτ δ�αιλλευρσ υνε ϖαριαντε χουρτε αυσσι, ρτ θυι ν�εστ πασ 

σευλεµεντ υνε φορµε αρχηαθυε λιττραιρε. ∆ανσ λ�ανχιεννε ορδοννανχε δυ ρεπασ, λε 

µοτ α δσιγν παρ µτονψµιε λε σερϖιχε θυι συιϖαιτ λεσ ποταγεσ ετ εντρεσ, πυισ α 

δσιγν λε ρεπασ λυι−µµε. 

 ∆ευξ περροθυετσ, λ�υν πρε ετ λ�αυτρε φιλσ, 
 ∆ε ρτ δ�υν ροι φαισαιεντ λευρ ορδιναιρε 
   (Λα Φονταινε : Φαβλεσ, Ξ. 11.) 
 

 
 
 

ΣΥΒΣΤΑΝΤΙςΑΤΙΟΝ ∆ΕΣ ΠΑΡΤΙΧΙΠΕΣ ΠΑΣΣΕΣ 

 

  Λα συβσταντιϖατιον δεσ παρτιχιπεσ πασσσ ταιτ δσ λε δβυτ δε λ�εξιστενχε 

δυ λανγαγε χυλιναιρε υν προχδ ρπανδυ δε δοννερ δεσ νοµσ αυξ ρεχεττεσ. Ρτι εστ 

αττεστ δσ λε ΞΙςε σιχλε, βιεν θυ�ιλ σ�αγισσε ◊ λ�ποθυε δ�υν εµπλοι δυ µοτ 

διφφρεντ δυ ντρε. Υν ρτι,  πουρ νουσ εστ υνε βελλε πιχε δε ϖιανδε χυιτε ◊ λα 

χηαλευρ σχηε, ◊ λα βροχηε, συρ λε γριλ ου αυ φουρ. Μαισ λ�ανχιεν χονχεπτ ταιτ 

διφφρεντ, λεσ µετσ ροστισ αππαραισσεντ θυελθυεφοισ χοµµε εντρεσ ου εντρεµετσ. 

Παρ εξεµπλε, συρ λεσ νευφ ρεχεττεσ δυ Χυισινιερ φρανοισ δοντ λε τιτρε χοµπορτε λε 

µοτ ροστι, σιξ σοντ αυ χηαπιτρε δεσ εντρεσ, υν αυ χηαπιτρε δεσ εντρεµετσ ετ 

σευλεµεντ δευξ αυ χηαπιτρεσ δεσ ρτσ.ξξξιϖ 
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  Χε προχδ α ρευ υν εσσορ παρτιχυλιερ αυ ΞΞε σιχλε ο δανσ λεσ λιϖρεσ 

δε χυισινε ετ δανσ  λεσ µενυσ δεσ ρεσταυραντσ φοισοννεντ λεσ τιτρεσ παρειλσ : 

  Σουφφλε αυξ µαρρονσ γλαχσ 

  Γρατινε δ�ηυτρε 

  Σαυτ δε πουλετ αυξ ποιϖρονσ 

  ςελουτ δε ποιϖρονσ δουξ 

  Ετυϖε δ�αγνεαυ αυξ χουργεττεσ 

  Βραισ δε βοευφ αυ ϖιν ρουγε 

  Λεσ αυτρεσ εξεµπλεσ αττεστσ δανσ λεσ ρεχεττεσ σοντ φριχασσε, µινχ, 

ρουλ, χονφιτ, ηαχηισ, φευιλλετ, φραππ, χονχασσ, πραλινε. ∆�αιλλευρσ, λ�υσαγε 

ησιτε εντρε λα φορµε φµινινε ετ µασχυλινε, φριχασσε παρ εξεµπλε σ�εστ φιγ σουσ 

λα φορµε φµινινε, θυι ρενϖοιτ ◊ λα ϖιανδε ετ θυι ινφλυενχε χερταινεµεντ λ�εµπλοι 

δεσ αυτρεσ φορµεσ αυσσι. Λ◊, ο λεσ συϕετσ παρλαντσ φοντ λ�αναλογιε αϖεχ φριχασσε ετ 

περοιϖεντ λα φορµε χοµµε ταντ υν παρτιχιπε πασσ ιλσ χοντινυεντ ◊ υτιλισερ λε 

φµινιν. Χ�εστ λε χασ αυσσι θυανδ ον εστ χονσχιεντ δυ συβσταντιφ πρσυπποσ µαισ 

νον εξπριµ χοµµε (βοισσον) φραππε ου (πτε) φευιλλετε, αινσι θυε  πουρ τυϖε 

θυι εστ λα φορµε ελλιπτιθυε δε χυισσον ◊ λ�τυϖε, ετ λα φορµε φµινινε γαρδε λε 

σουϖενιρ δε λα φορµε αδϖερβιαλε. 

        Πουρ λε ϖερβε πραλινερ, ιλ ψ α δευξ τψπεσ δε φορµατιον, λε ϖερβε λυι−µµε α 

τ τιρ δυ πραλιν ετ απρσ α δονν πραλινε, χε παρτιχιπε πασσ εστ υτιλισ χοµµε 

συβσταντιφ εν χονχυρρενχε αϖεχ πραλιν. 

       Χε τψπε δε φορµατιον νε χαρατρισε πασ σευλεµεντ λε ΞΞε σιχλε, βιεν θυ�ελλε 

σοιτ βεαυχουπ πλυσ φρθυεντε αχτυελλεµεντ. Μαισ αυ ΞςΙΙε σιχλε παρ εξεµπλε νουσ 

ϖοψονσ λ�εµπλοι δε λα φορµε µιτονν αϖεχ λεσ µµε ϖαλευρσ : 

   ϑε σεντισ λ�οδευρ δυ πλυσ συχχυλεντ µιτονν θυι φραππα ϕαµαισ λε νεζ δυ 
   µαυϖαισ ριχηε. 
    (Χψρανο : Ετατσ ετ εµπιρεσ δε λα Λυνε, π. 83) 

 

  Ενφιν, ϕ�αι τρουϖ υν εξεµπλε ο χ�εστ λε παρτιχιπε πρσεντ θυι σερα 

υτιλισ δανσ  υνε χονστρυχτιον παρειλλε, χερταινεµεντ παρχε θυε φονδυ δσιγνε δϕ◊ 

υν αυτρε τψπε δε µετ : 

  Φονδαντ δε χαροττεσ αυ χυµιν  
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ΡΕΛΑΤΙΟΝΣ ΑΝΤΟΝΨΜΙΘΥΕΣ 

 

 

 L
α ρελατιον δ�αντονψµιε ρεποσε συρ λ�ινχοµπατιβιλιτ εντρε 

δεσ τερµεσ θυι αππαρτιεννεντ ◊ υνε µµε διµενσιον σµαντιθυε.  

 ∆ανσ λα χαραχτρισατιον δεσ ρελατιονσ αντονψµιθυεσ δευξ 

θυεστιονσ σε ποσεντ : δ�υνε παρτ λ�εξιστενχε ου λ�αβσενχε δεσ παιρεσ 

µορπηολογιθυεσ, αψαντ εν µµε τεµπσ υνε θυιϖαλενχε σµαντιθυε, δ�αυτρε παρτ 

λ�ϖολυτιον σουϖεντ διφφρεντε δε χεσ παιρεσ. 

 

Ι. ΠΑΙΡΕΣ ΜΟΡΠΗΟΛΟΓΙΘΥΕΣ ΑςΕΧ  ΟΠΠΟΣΙΤΙΟΝ ΣΕΜΑΝΤΙΘΥΕ 

 

Χεσ ρελατιονσ νε χονχερνεντ ϖιδεµµεντ θυε λεσ πρφιξεσ δ−, δεσ−, εσ−, −, 

εν−, εµ−, λεσ αυτρεσ πρφιξεσ ν�αψαντ πασ δε ϖαλευρ πριϖατιϖε ου αχθυισιοννελλε. 

Λε νοµβρε δεσ αντονψµιεσ εν ρελατιον δε δισϕονχτιον εξχλυσιϖε ϖα 

αυγµενταντ, χεσ αντονψµιεσ σε στρυχτυρεντ σελον λεσ σχηµασ συιϖαντσ : 

1) υνε φορµε δριϖε σιµπλε 

1.1 αϖεχ υν χορρεσπονδαντ δε σενσ χοντραιρε, φορµ γαλεµεντ παρ 

δριϖατιον σιµπλε 

1.2 αϖεχ υν χορρεσπονδαντ δε σενσ χοντραιρε, φορµ παρ υν δεσ πρφιξεσ 

2) υνε φορµε δριϖε πρφιξε 

2.1 αϖεχ υν χορρεσπονδαντ δε σενσ χοντραιρε, φορµ παρ υν δεσ πρφιξεσ 

2.2 σανσ χορρεσπονδαντ πρφιξ ου σιµπλε 

 

1.1 Χε γρουπε εστ χονστιτυ σευλεµεντ δεσ οπποσιτιονσ σµαντιθυεσ 

λογιθυεσ θυι νε φοντ πασ λ�οβϕετ δε λ�τυδε µορπηολογιθυε, χοµµε παρ εξεµπλε : 

αδουχιρ ∀ αχιδυλερ, αλλονγερ ∀ φαιρε ρδυιρε, φαρχιρ ∀ ϖιδερ. 
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1.2  Χ�εστ χε γρουπε−λ◊ θυι µοντρερα λε πλυσ δε χηανγεµεντσ, συρϖενυσ αυ 

ΞΙΞε σιχλε, ο δε νουϖεαυξ λεξµεσ αππαραισσεντ, δριϖσ εν πρεµιερ λιευ δεσ 

νοµσ δεσ ουτιλσ : βριδερ / δβριδερ  χονγελερ / δχονγελερ 

 χερχλερ / δχερχλερ   λαρδερ / δλαρδερ 

  γελερ / δγελερ   µουλερ / δµουλερ 

  σαλερ / δεσσαλερ  γραισσερ / δγραισσερ 

Λε δερνιερ χουπλε γραισσερ / δγραισσερ εστ λε ρσυλτατ δε λα συππρεσσιον δυ πρφιξε 

εν− δεϖαντ λε πρεµιερ λµεντ :  

  πρεννεζ δυ παπιερ θυι σοιτ βιεν ενγρασσ δε βευρρε (Οϖερτυρε) 

Χονχερναντ λε ΞςΙε σιχλε, ιλ φαυτ χοµπλτερ λα λιστε παρ λε χουπλε χανδιρ / 

δχανδιρ, αττεστ δανσ λ�οευϖρε δε Νοστραδαµυσ, θυι δοιτ τρε υνε φορµατιον τρσ 

σπχιαλισε, ον πουρραιτ µµε αφφιρµερ θυ�υν εµπλοι ινδιϖιδυελ. (Ιλ νε φαυτ πασ 

ουβλιερ θυε Νοστραδαµυσ α χριτ σον λιϖρε πλυττ εν ταντ θυε µδεχιν ετ νον πασ 

χοµµε υν χυισινιερ.) 

φαιτεσ−ε φονδρε ετ λιθυφιερ αϖεχ θυαντιτ δ�εαυ ◊ συφφισανχε, χαρ ιλ σε 
χανδιραιτ λε συχρε ϖιενδραιτ ◊ δχανδιρ 
 

Λε ΞΞε σιχλε αυσσι α ενριχηι χε γρουπε δ�υνε νουϖελλε παιρε χροτερ / 

χροτερ, ◊ προποσ δε λαθυελλε ιλ φαυτ νοτερ θυε µαλγρ λα παρεντ µορπηολογιθυε ετ 

λα ρελατιον αντονψµιθυε σµαντιθυεµεντ ταψε, λεσ δευξ λµεντσ σε 

διφφρενχιεντ θυαντ ◊ λευρ χοµπλµεντ. Λα πρεµιρε οπρατιον σε ρφρε ◊ υν τψπε 

δε χυισσον, δεστινε ◊ ρενδρε λα συρφαχε δυ µετσ χρουστιλλαντε, αλορσ θυε λα 

δευξιµε α πουρ βυτ δ�ενλεϖερ λα πευα δυρε δεσ φροµαγεσ παρ εξεµπλεσ. 

 

∆ανσ υνε πολε, φαιρε χηαυφφερ λ�ηυιλε, ψ δποσερ λ�παυλε πουρ λα σαισιρ 
ετ χροτερ συρ φευ ϖιφ. 

 
  Εχροτερ λε φροµαγε δε χηϖρε ετ λε ρδυιρε εν πυρε αυ µιξερ. 
 
 

2.1 Απρσ λα συππρεσσιον δυ πρφιξε εν− δανσ λε λεξµε ενγραισσερ, ιλ νε 

ρεστε θυε δευξ λµεντσ θυι αππαρτιεννεντ ◊ χε γρουπε :  

   ενφουρνερ / δφουρνερ 

   εµβροχηερ / δβροχηερ 
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Τουτεσ λεσ δευξ παιρεσ σε σοντ σταβιλισεσ αυ ΞΙΞε σιχλε, βιεν θυε εµβροχηερ 

σοιτ αττεστ δϕ◊ αυ ΞΙςε σιχλε.  

 

 

2.2 Ενφιν, λε δερνιερ γρουπε ενγλοβε λεσ φορµεσ πρφιξεσ πουρ λεσθυελλεσ λα 

λανγυε ν�α πασ δϖελοππ ενχορε υν χορρεσπονδαντ σανσ πρφιξε, µµε σι λα 

ποσσιβιλιτ εστ χοδε δανσ λα στρυχτυρε δε λα λανγυε. Λα χαυσε δυ µανθυε δε χεσ 

φορµεσ, ν�εστ προβαβλεµεντ πασ λε δσθυιλιβρε αυ σειν δε λα λανγυε, µαισ πλυττ υν 

προβλµε λογιχο−πραγµατιθυε: πουρ λα πλυπαρτ δε χεσ φορµεσ ιλ εστ διφφιχιλε δε 

χονχεϖοιρ υν χοντεξτε ο ον αυραιτ βεσοιν δ�υνε φορµε σιµπλε. Παρ εξεµπλε λα 

λανγυε α δϖελοππ υνε φορµε λεξιχαλισε πουρ λ�ιδε δε �τερ λεσ αρτεσ δεσ 

ποισσονσ�, µαισ δανσ θυελ χοντεξτε πουρραιτ−ον ιµαγινερ λ�εµπλοι δ�υν ∗εναρτερ ? 

Θυελθυεσ εξεµπλεσ παρειλσ : 

  δχοθυιλλερ   δχορτιθυερ 
  δχουεννερ   δνερϖερ 
  δνοψαυτερ   δσοσσερ 
  βαρβερ   ττερ 
  γραππερ   γρενερ 

   θυευτερ   τριπερ 

∆ανσ χε γρουπε αυσσι, ον τρουϖε θυελθυεσ ϖαριατιονσ διαχηρονιθυεσ µαισ ελλεσ νε 

ϕουεντ αυχυν ρλε δυ ποιντ δε ϖυε δυ σψστµε, ελλεσ ν�οντ πασ δε χαραχτρε 

φονχτιοννελ ετ ν�ινφλυενχεντ πασ λε σψστµε γλοβαλεµεντ: 

χυµερ αϖαιτ υνε ϖαριαντε πρφιξε αυ ΞςΙε σιχλε : δισπυµερ 

πλυµερ εστ αττεστ αυσσι σουσ λα φορµε εσπλυµερ (ΞΙςε σ) ετ δεπλυµερ 
(ΞςΙΙ) 
 

Λ�υνε δε χεσ φορµατιονσ παραλλλεσ φινιτ παρ σ�ιµποσερ, µαισ ◊ χαυσε δε 

λ�αρβιτραιρε δε λα λανγυε, ιλ εστ ιµποσσιβλε δε πρϖοιρ λαθυελλε. 
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ΙΙ. ΠΑΙΡΕΣ ΜΟΡΠΗΟΛΟΓΙΘΥΕΣ ΣΑΝΣ ΟΠΠΟΣΙΤΙΟΝ ΣΕΜΑΝΤΙΘΥΕ 

 

Α λ�ιντριευρ δε χεττε χατγοριε ιλ ψ α δευξ τψπεσ. ∆ανσ λε χασ δυ πρεµιερ, λε 

πρφιξε δ−, δεσ− γαρδεντ σα ϖαλευρ πριϖατιϖε, µαισ νον πασ παρ ραππορτ αυ 

χοµποσαντ ◊ παρτιρ δυθυελ λα πρφιξατιον σ�εστ ραλισε. Πουρ λε δευξιµε, λεσ 

ραδιχαυξ οντ γαρδ λευρ σµαντισµε χοµµυν ετ λε πρφιξε δ−, δεσ− οπρε υνε 

µοδιφιχατιον αυτρε θυε πριϖατιϖε, παρ ραππορτ ◊ χεσ ραδιχαυξ.  

 

 

 

ΙΙ.1 Εϖολυτιον διφφρεντε δεσ φορµεσ σιµπλεσ ετ δεσ φορµεσ πρφιξεσ 

   χυιρε / δχυιρε   φαιρε / δεφφαιρε 

   γλαχερ / δγλαχερ  µονδερ / µονδερ 

   ενροβερ / δροβερ  χονφιρε / δχονφιρε 

∆χυιρε : αβαισσερ λε δεγρ δυ χυισσον εν ψ αϕουταντ δε λ�εαυ πουρ ρενδρε πλυσ 

λιθυιδε. 

 

Γλαχερ : ρεχουϖριρ λα συρφαχε 

δ�υν µετσ δ�υν ρεϖτεµεντ 

βριλλαντ. Ον πευτ γλαχερ λα 

ϖιανδε εν λα πασσαντ σουσ λε γριλ 

ου λα σαλαµανδρε, ου λεσ πετιτσ 

οιγνονσ εν λεσ φαισαντ 

λγρεµεντ χαραµλισερ δανσ υν 

µλανγε δε βευρρε ετ δε συχρε.  

∆γλαχερ : ϖερσερ δανσ υν 

ρχιπιεντ ο α χυιτ υνε ϖιανδε 

υν πευ δε ϖιν ου δε βουιλλον 

πουρ φαιρε δισσουδρε τουσ λεσ 

συχσ δε χυισσον ετ λεσ ρχυπρερ 

δανσ λε ϕυσ.  

   
Χουχηεζ−λεσ δανσ υν σαυτοιρ, αϖεχ υν πευ δε χονσοµµ, φαιτεσ−λεσ 
µιϕοτερ ϕυσθυ∋◊ χε θυ�ιλσ σε γλαχεντ. 

  Φαιρε χηαυφφερ υν πευ δ�ηυιλε, ψ φαιρε δορερ λεσ εσχαλοπεσ συρ φευ ϖιφ, λεσ 
  ρετιρερ, δγλαχερ λα πολε αϖεχ λε ϖιναιγρε. 
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Ενροβερ : ρεχουϖριρ υν αλιµεντ δ�υνε χουχηε προτεχτριχε θυι εστ δεστινε ◊ λε 

πρσερϖερ δ�υνε τροπ γροσσε χηαλευρ ◊ λα φριτυρε ου, θυι ϖισε ◊ λα δχορατιον. 

 

∆ροβερ : ρετιρερ λα πεαυ δεσ φϖεσ ου λα ροβε δεσ ποµµεσ  

δε τερρε εν ροβε δε χηαµβρε 
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Μλανγερ λα φαρινε αϖεχ λε ποιϖρε, αϕουτερ δυ σελ ετ εν ενροβερ λεσ 
εσχαλοπεσ συρ χηαθυε φαχε. 

  ςερσερ λε βευρρε φονδυ ετ ενροβερ σοιγνευσεµεντ λα πτε. 
 
  Πρενεζ δε πετιτεσ φϖεσ, µαισ νε λεσ δροβεζ πασ. 
 

 

Λα παιρε φαιρε / δεφφαιρε εστ θυελθυε πευ διφφρεντε, δανσ λε σενσ θυε λα 

φορµε σιµπλε νον σευλεµεντ νε φαιτ πασ παρτιε δυ ϖοχαβυλαιρε σπχιαλισ, µαισ εν 

πλυσ, α υν σενσ σι γνραλ θυ�ιλ εστ ιµποσσιβλε δε τρουϖερ υνε θυιϖαλενχε 

σµαντιθυε εντρε λεσ δευξ φορµεσ. ∆εφφαιρε εστ δ�αιλλευρσ υνε φορµε υτιλισε δανσ 

λε λανγαγε χυλιναιρε ϕυσθυ�αυ ΞΙΞε σιχλε. 

βροιεζ δε ποιϖρε ε δ�αυτρεσ εσπιχεσ ε δεσφαιτεσ εν υν µορτιερ 
(Ενσεινγνεµενζ) 
 
πυισ πρενεζ αµενδεσ ετ λεσ βραψσ ετ λεσ δεφφαιχτεσ δε ϖοστρε βουλλον 
(ςιανδιερ) 
 

  πρενεζ γινγεµβρε ετ χοµµιν δεφφαιτ δε ϖιν ετ δε ϖερϕυσ (ςιανδιερ) 

 

Χονφιρε α υνε ανχιεννε παιρε µορπηολογιθυε δχονφιρε θυι σε ρατταχηε αυ 

σενσ γνραλ δυ λατιν �δφαιρε υν εννεµι�. Χε σενσ εστ µαιντενυ δανσ σα φορµε δε 

παρτιχιπε πασσ αδϕεχτιϖ δχονφιτ ετ δανσ σα φορµε συβσταντιϖε δχονφιτυρε. Χεττε 

σριε εστ χοµπλτεµεντ δταχηε παρ λε σενσ ετ λεσ εµπλοισ δε χονφιρε ετ δε σεσ 

δριϖσ.  

Μονδερ / µονδερ φοντ αυσσι εξχεπτιον, χαρ  ιχι, ιλ νε σ�αγιτ πασ δ�εµπλοι 

δ�υν πρφιξε πριϖατιφ, µαισ υν εµπλοι αναλογιθυε δε µονδερ. Χελυι−χι ϖιεντ δυ 

λατιν εµυνδαρε �νεττοψερ, πυριφιερ�. ∆σ λε δβυτ δυ ΞΙΙΙε σιχλε, αππαρατ λε σενσ 

µοδερνε �ενλεϖερ λεσ πετιτεσ βρανχηεσ δ�υν αρβρε� ετ σουσ λ�ινφλυενχε δ�υν δουβλε 

εφφετ ιλ σ�εµπλοιε δανσ λα χυισινε αυσσι πουρ λ�ιδε δε �ρετιρερ λ�ενϖελοππε δ�υν 

αλιµεντ�. Λε δουβλε εφφετ ϖιεντ δ�υνε παρτ δε λ�εξτενσιον δε σενσ δε �νεττοψερ� συρ 

λεσ αλιµεντσ αυσσι, δ�αυτρε παρ δυ ραππροχηεµεντ µορπηολογιθυε ετ σµαντιθυε δυ 

ϖερβε µονδερ. Χελυι−χι  αυσσι εστ ισσυ δυ λατιν µυνδαρε �νεττοψερ� ετ εµπλοψ δανσ 

λε σενσ δε �ρετιρερ λα πεαυ φινε θυι ρεχουϖρε λεσ φρυιτσ  ετ παρτιχυλιρεµεντ λεσ 

αµανδεσ.   

µονδερ λεσ νοισεττεσ αϖαντ δε λεσ πασσερ αυ µιξερ πουρ λεσ ρδυιρε εν 
πουδρε 
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  φαιρε δορερ λεσ αµανδεσ µονδεσ αϖεχ υν φιλετ δ�ηυιλε 

Λ�ιδεντιφιχατιον χοµπλτε δεσ δευξ ϖερβεσ σε ϖοιεντ βιεν παρ εξεµπλε δανσ λε χασ 

δε ∆υµασ θυι λεσ υτιλισε ινδιφφρεµµεντ δανσ σεσ ρεχεττεσ : 

  πιλεζ ετ µονδερ λεσ αµανδεσ / µονδεζ, πιλεζ λεσ αµανδεσ 

 

 

ϑυσθυ�αυ ΞςΙΙΙε σιχλε, µονδερ αϖαιτ υν εµπλοι σπχιαλισ, λε σευλ χοµπλµεντ 

ποσσιβλε ταιτ λ�οργε : 

  υνγ γρυψαυ δ�οργε µονδ: σ�ιλ ν�εστοιτ µονδ, αππαρειλλεζ λε (ςιανδιερ) 

 

 

ΙΙ.2  Φορµεσ πρφιξεσ αϖεχ δ−, δεσ− ◊ ϖαλευρ νον−πριϖατιϖε 

 

Ον πευτ χλασσερ δανσ χε γρουπε δευξ παιρε δε ϖερβε, δανσ λε χασ 

δεσθυελσ δ−, δεσ− νε µοδιφιεντ πασ λε ραδιχαλ παρ υνε ϖαλευρ πριϖατιϖε, µαισ λυι 

χονφρε υνε µοδιφιχατιον ασπεχτυελλε : 

   χουπερ / δχουπερ  

   τρανχηερ / δτρανχηερ 

Αϖαντ δε χοµµενχερ ◊ αναλψσερ λεσ διφφρενχεσ σµαντιθυεσ εντρε χεσ 

παιρεσ, ιλ φαυδραιτ σ�αρρτερ συρ λε ϖερβε χουπερ δοντ λε δϖελοππεµεντ σµαντιθυε 

εστ συρτουτ ρεµαρθυαβλε παρ λ�χαρτ δοντ ιλ τµοιγνε παρ ραππορτ αυ νοµ. Χε 

δερνιερ χορρεσπονδ αυ σµαντισµε δυ �χηοχ, δυ ηευρτ�, αλορσ θυε λε ϖερβε, δσ 

λ�οριγινε ϖοθυε λα διϖισιον, λ�λιµινατιον αϖεχ υν ινστρυµεντ τρανχηαντ. Σα 

γνραλισατιον ϖιεντ δυ φαιτ, θυε λε ϖερβε λατιν σεχαρε, δε σµαντισµε παρειλ, σ�εστ 

σπχιαλισ δσ λ�ποθυε λατινε (σχιερ). Λε ϖερβε α προδυιτ απρσ δε νοµβρευξ 

δριϖσ, δοντ δχουπερ θυι ταιτ δ�αβορδ υτιλισ δανσ λε σενσ δε �χουπερ εν 

µορχεαυξ� ετ πλυσ ταρδ χοµµε αψαντ υν τραιτ διστινχτιφ παρ ραππορτ ◊ χουπερ θυι 

χονσιδρε λα πιχε ◊ δχουπερ χοµµε υν τουτ. 

  χουππεζ ονγνονσ βιεν µενυζ (ςιανδιερ) 

 εσχηαυδεζ ου εσχορχηεζ λ�ανγυιλλε, πυισ χουππεζ παρ τρονονσ (ςιανδιερ) 

 περδριξ : αυχυνσ λεσ δεσπιεχεντ, ετ δετρανχηεντ παρ µενυζ µορχεαυξ (ςιανδιερ) 

 πρενεζ δυ παιν βλανχ δυρ ετ λε τρενχηιεζ παρ τοστεσ θυαρρεσ (ςιανδιερ) 

 οστεζ λεσ αυβυνσ ετ βατεζ λεσ µοψευξ, πυισ λεσ φρισιεζ εν ηυιλλε ετ σοιεντ χουππσ 
 παρ λοσενγεσ (Μεσναγιερ) 
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 λα χηαρ δ�υνε βευφ τρενχηε παρ λεσχηεσ βιεν ηαχηισ µενυσ (Μεσναγιερ) 
 
 φενδεζ εν λονγ ϖοσ αυβεργινεσ, τεζ−εν λα γραινε ετ δχουπεζ−εν λα χηαιρ 

 

Αυ  Μοψεν Αγε, ◊ λ�αναλογιε δε χεσ φορµεσ υν αυτρε ϖερβε δε 

σµαντισµε παρειλ εστ πασσ παρ χε σταδε δ�ϖολυτιον ετ α δϖελοππ υνε φορµε 

πασσαγρε δεηαχηιερ : 

 

   Λι υνσ λ�αυτρε α λ�εσπεε ασσαυτ 
   Σι οντ αυ χηαπλε δεσ εσπεεσ 
   λεσ γυιγεσ δεσ εσχυζ χολπεεσ 
   ετ λεσ εσχυζ δεηαχηιεζ τοζ 
   ετ παρ δεσυσ ετ παρ δεσοζ 
     (Ψϖαιν 824−828) 
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ΣΤΡΥΧΤΥΡΑΤΙΟΝ ΣΨΝΤΑΞΙΘΥΕ 

 
 

Λ �τυδε πρσεντε δανσ λεσ χηαπιτρεσ πρχδεντσ σ�τενδαιτ 

συρ δεσ ϖερβεσ, λ�αναλψσε ποσσιβλε δε χεσ λµεντσ εν τραιτσ 

σµαντιθυεσ περτινεντσ. Απρσ αϖοιρ ταβλι λεσ χηανγεµεντσ 

φονχτιοννελσ ετ λεσ ρεµπλαχεµεντσ νον−φονχτιοννελσ εσσεντιελσ, ϕε χονσαχρεραι χε 

χηαπιτρε ◊ λα δεσχριπτιον σψνταξιθυε δεσ ϖερβεσ, πουρ ϖοιρ σι χεσ µµεσ 

χηανγεµεντσ ετ ρεµπλαχεµεντσ οντ υνε ινχιδενχε ου υν ρεφλετ συρ λε 

χοµπορτεµεντ σψνταξιθυε δεσ ϖερβεσ.  Μµε σ�ιλ ν�εστ πασ δανσ λεσ ποσσιβιλιτσ δε 

λα σψνταξε δ�εξπλιθυερ λεσ διφφρενχεσ ετ λεσ ρεσσεµβλανχεσ σµαντιθυεσ, ον πευτ 

αυ µοινσ φαιρε τατ δε τενδανχεσ οβσερϖαβλεσ ετ δανσ υνε χερταινε µεσυρε 

ιντερπρταβλεσ.  Ον πουρραιτ διρε θυε λε σµµε λεξιχαλ εστ λε σθυελεττε αβστραιτ θυε 

λα στρυχτυρατιον σψνταγµατιθυε χοµπλτε. 

 Λε χονχεπτ εσσεντιελ εστ χελυι δε λα διστριβυτιον θυι ↔ χονσιστε ◊ δφινιρ 

χηαθυε λµεντ παρ λ�ενσεµβλε δεσ ενϖιροννεµεντσ ο ιλ σε πρσεντε, ετ αυ µοψεν 

δ�υνε δουβλε ρελατιον, ρελατιον δε λ�λµεντ αϖεχ λεσ αυτρεσ λµεντσ 

σιµυλτανµεντ πρσεντσ δανσ λα µµε πορτιον δε λ�νονχ (ρελατιον σψνταγµατιθυε) 

ετ ρελατιον δε λ�λµεντ αϖεχ λεσ αυτρεσ λµεντσ µυτυελλεµεντ συβστιτυαβλεσ 

(ρελατιον παραδιγµατιθυε) ≈ξξξϖ. Σελον λε ποστυλατ δ�Απρεσϕαν ↔ λεσ λµεντσ δε βασε 

δε λα σιγνιφιχατιον, ψ χοµπρισ σα χαραχτριστιθυε στψλιστιθυε ετ µοτιοννελλε, 

τρουϖεντ υν ρεφλετ συφφισαντ δανσ λευρ διστριβυτιον (...) Παρ εξεµπλε σι νουσ σαϖονσ 

θυ�υν σενσ δονν δ�υν µοτ πολψσµιθυε ποσσδε δεσ χαραχτριστιθυεσ στψλιστιθυεσ 

ετ µοτιοννελλεσ χλαιρεµεντ εξπριµεσ, νουσ σοµµεσ εν δροιτ δ�αττενδρε θυ�ιλ σε 

ρϖλε πευ φρθυεντ ετ θυ�ιλ σοιτ λι ◊ δεσ µοδλεσ στρυχτυραυξ ετ ◊ δεσ φορµυλεσ δε 

χοµβιναισον πευ φρθυεντεσ. Σι νουσ σαϖονσ θυ�υν σενσ δονν εστ φρθυεντ, νουσ 

αϖονσ τουτεσ λεσ ραισονσ δ�αττενδρε θυ�ιλ σε ρϖλε νευτρε στψλιστιθυεµεντ ετ 

µοτιοννελλεµεντ, ετ θυ�ιλ σοιτ λι ◊ δεσ µοδλεσ στρυχτυραυξ ετ ◊ δεσ φορµυλεσ δε 

χοµβιναισον φρθυεντσ.≈ξξξϖι Πλυσ λοιν ιλ αϕουτε θυε ↔ δανσ λεσ λιµιτεσ δ�υν χερταιν 

µοτ πολψσµιθυε εξιστε υνε χορρεσπονδανχε βιυνιϖοθυε εντρε υνε σιγνιφιχατιον ετ 

υνε διστριβυτιον. ≈ξξξϖιι Νουσ αλλονσ δονχ εξαµινερ δανσ χε χηαπιτρε σι λεσ εµπλοισ 

σπχιαλισσ  σε µανιφεστεντ αυσσι δανσ υνε διστριβυτιον διφφρεντε. 

 6



Συιϖαντ λευρ  φονχτιοννεµεντ ργυλιερ, λεσ ϖερβεσ εντρεντ δανσ δεσ γρουπεσ 

ϖερβαυξ θυι σ�αρτιχυλεντ αυτουρ δ�υν µοτ−ττε, λε ϖερβε, δοντ δπενδεντ δ�αυτρεσ 

λµεντσ, εν παρτιχυλιερ σον ου σεσ χοµπλµεντσ. 

 

 

ΛΕΣ ςΕΡΒΕΣ ΕΤ ΛΕΥΡΣ ΧΟΜΠΛΕΜΕΝΤΣ 

 

Χ ερταινεσ χατγοριεσ γραµµατιχαλεσ, δοντ λε ϖερβε, οντ υνε 

απτιτυδε γνραλε ◊ ιµποσερ ◊ λευρ εντουραγε δεσ χονφιγυρατιονσ 

σψνταξιθυεσ βιεν δτερµινεσ. Λα νοτιον δε ϖαλενχε δφινιτ δονχ 

λε νοµβρε ετ λε τψπε δεσ χονστιτυαντσ παρτιχιπαντ σψνταξιθυεµεντ αυ προχσ 

σπχιφιθυε θυε λε ϖερβε δνοτε : λε συϕετ ετ λεσ χοµπλµεντσ. 

Λεσ χοµπλµεντσ δεσ ϖερβεσ � τραδιτιοννελλεµεντ υν σψνταγµε δε τψπε 

νοµιναλ ου πρποσιτιοννελ θυι φαιτ παρτιε δυ γρουπε ϖερβαλ � δπενδεντ δυ ϖερβε ◊ 

υν δουβλε τιτρε : σψνταξιθυεµεντ ετ σµαντιθυεµεντ. Σψνταξιθυεµεντ, ιλσ 

αππαρτιεννεντ αυ σχηµα αχτανχιελ δυ ϖερβε δονν, σµαντιθυεµεντ, ιλσ 

χοντριβυεντ ◊ λ�ινφορµατιον ϖηιχυλε παρ λε ϖερβε. Νορµαλεµεντ, ◊ λ�αιδε δε 

λ�αναλψσε δε λα στρυχτυρατιον δεσ χοµπλµεντσ, ον πευτ ασσιγνερ ◊ χηαθυε 

αχχεπτιον δ�υν ϖερβε υν µοδλε λεξιχο−σµαντιθυε παρτιχυλιερ. 

Α λα βασε δε λα χατγορισατιον δε λα Γραµµαιρε µτηοδιθυε δυ 

φραναισξξξϖιιι, σελον λε νοµβρε ετ λε τψπε δεσ χοµπλµεντσ, υνε χονστρυχτιον 

ϖερβαλε εστ χονσιδρε χοµµε ιντρανσιτιϖε, τρανσιτιϖε, ◊ δουβλε χοµπλµεντατιον ετ 

αττριβυτιϖε. 

 

1. Λεσ ϖερβεσ αυτηεντιθυεµεντ ιντρανσιτιφσ ν�αδµεττεντ πασ δε χοµπλµεντ 

χονστρυιτ διρεχτεµεντ ου ινδιρεχτεµεντ, παρχε θυε λευρ σενσ γλοβαλισε υν προχσ εν 

ιντγραντ λεσ σπχιφιχατιονσ θυι πουρραιεντ τρε εξπριµεσ παρ δεσ χοµπλµεντσ. 

∆ανσ λε λανγαγε χυλιναιρε νουσ τρουϖονσ τρσ πευ δε ϖερβεσ ιντρανσιτιφσ ετ πρεσθυε 

σανσ αυχυνε µοδιφιχατιον αυ χουρσ δεσ σιχλεσ. 

ΞΙςε � ΞςΙε σιχλεσ  

 ταντ θυε λ�εαυ βουλλε 

 θυ�ιλσ νε βουλλεντ µιε τροπ φορτ 
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ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ  

  Φαιτεσ σχηερ δε παιν ετ απρσ µιττοννερ, πασσεζ−ψ φορτ πευ δε 
ηαχηισ δε χαρπεσ,  

  ϕυσ δε χηαµπιγνονσ, εµπλισσεζ ϖοτρε πλατ ◊ µεσυρε θυ�ιλ 

µιττοννε.  

 ΞΙΞε σιχλε  

 Λορσθυ�ον λαισσε λεσ τρυφφεσ εντιρεσ, ελλεσ χυισεντ µαλ ετ ρεστεντ σχηεσ 
αυ  

 χεντρε. 
 
 Λε πιεδ δε ϖεαυ θυι α χυιτ αϖεχ ελλε εστ εξχελλεντ. 
 
 Λεσ βλανχσ δ�οευφσ µοντεντ ετ δοννεντ ◊ λα χρµε λα µινε λα πλυσ 

αππτισσαντε. 
Αψεζ σοιν θυε λεσ οιγνονσ ρουσσισσεντ, µαισ νε βρλεντ πασ. 
 
Πρενεζ δεσ χροτεσ δε παιν βιεν δορεσ, αρροσεζ−λεσ δε βουιλλον νον δγραισσ,  
θυι βουιλλε ϕυσθυ∋◊ εντιρε ρδυχτιον. 

 
 ΞΞε σιχλε  

  Φουεττερ λ�οευφ αϖεχ λε συχρε ϕυσθυ∋◊ χε θυε λε µλανγε βλανχηισσε. 
 
  Λε συχρε δοιτ τρε χαραµλισ ραπιδεµεντ. Σι λα χρµε βρλε ρεστε τροπ λονγ− 
  τεµπσ ◊ λα χηαλευρ, λ�ιντριευρ χοµµενχε ◊ βουιλλοννερ. 
 
  Λεσ ραγοτσ χοµµε λε ναϖαριν µιϕοτεντ εν ϖειλλευσε. 
 
  Πορτερ δουχεµεντ ◊ βυλλιτιον ετ ργλερ λε φευ αφιν θυε λα σουπε φρµισσε. 

Χοµµε λεσ εξεµπλεσ µοντρεντ, δανσ λε χασ δεσ ϖερβεσ χυλιναιρεσ, ιλ σ�αγιτ 

πλυττ δ�εµπλοι ιντρανσιτιφ, πυισθυε τουσ λεσ ϖερβεσ χι−δεσσυσ µεντιοννσ, πευϖεντ 

εντρερ δανσ δεσ χονστρυχτιονσ τρανσιτιϖεσ αυσσι. Εταντ δονν θυε λεσ σενσ λισ αυξ 

δευξ χονστρυχτιονσ νε σοντ πασ διφφρεντσ ετ αχχεπτεντ λεσ µµεσ χονστιτυαντσ αϖεχ 

δεσ φονχτιονσ διφφρεντεσ,  ον πευτ λεσ χονσιδρερ χοµµε δεσ ϖερβεσ ρϖερσιβλεσ. (Ιλ 

νουσ χυιτ υν ρτι [ΧΟ∆]  /  Λε ρτι χυιτ δεπυισ λονγτεµπσ [συϕετ].) 

Λε λανγαγε χυλιναιρε ποσσδε θυελθυε ϖερβεσ θυι αππαρτιεννεντ ◊ χεττε 

χατγοριε δοντ λεσ ϖερβεσ σοντ διατητιθυεµεντ νευτρεσ, ετ αδµεττεντ λα δουβλε 

χονστρυχτιον Νο � ς− Ν1  ετ Ν02 � ς ο Ν02 = Ν1 . ∆ανσ λε χασ δε χεσ ϖερβεσ ον 

πευτ ρϖλερ λ�εξιστενχε δ�υνε ρελατιον σψστµατιθυε εντρε υνε χονστρυχτιον 

τρανσιτιϖε ετ υνε χονστρυχτιον ιντρανσιτιϖε ο λ�οβϕετ δε λα πρεµιρε ετ λε συϕετ δε λα 

σεχονδε νον σευλεµεντ σοντ ιδεντιθυεσ µαισ ϕουεντ λε µµε ρλε σµαντιθυε. Λα 
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χονστρυχτιον ιντρανσιτιϖε σ�ιντερπρτε χοµµε λ�εφφαχεµεντ δε λ�αχταντ ινιτιαλ δυ 

ϖερβε τρανσιτιφ ετ σον ρεµπλαχεµεντ παρ λ�αχταντ φιναλ, θυι γαρδε σον ρλε 

σµαντιθυε. Χοµµε χελα, λ�αγεντ ου λα χαυσε δυ προχσ νε σοντ πλυσ εξπριµσ, ετ 

ον πευτ χονσιδρερ λα χονστρυχτιον τρανσιτιϖε χοµµε φαχτιτιϖε. 

λαισσερ ρεφροιδιρ ϖοτρε χηοχολατ δανσ λε µουλε αφιν θυ�ιλ δυρχισσε / ϖουσ 
φαιτεσ δυρχιρ 10 οευφσ 
 
Ον αϕουτε δεσ χαροττεσ, δεσ οιγνονσ, δυ σελ, δυ ποιϖρε, ον µουιλλε αϖεχ 
δε λ�εαυ ετ ον φαιτ χυιρε ◊ πετιτ φευ. / Λεσ λγυµεσ θυι οντ χυιτ αυτουρ δε 
λα δινδε σοντ εξχελλεντσ ◊ µανγερ. 

 

2. Λεσ ϖερβεσ τρανσιτιφσ αδµεττεντ χοµµε χοµπλµεντ  υν γρουπε 

νοµιναλ αϖεχ ου σανσ πρποσιτιον, λα πλυπαρτ δεσ ϖερβεσ χυλιναιρεσ αππαρτιεννεντ ◊ 

χε γρουπε. Χεπενδαντ, ιλ εστ ◊ ρεµαρθυερ θυε χε τψπε δε δισχουρσ σε χαραχτρισε παρ 

δεσ χονστρυχτιονσ ελλιπτιθυεσ, χονχερναντ εν πρεµιερ λιευ λεσ προνοµσ περσοννελσ. 

Χεττε ελλιπσε σψνταξιθυε εστ υν χασ παρτιχυλιερ ο λ�λµεντ νον εξπριµ εστ 

ρχυπραβλε σψνταξιθυεµεντ ετ σµαντιθυεµεντ ◊ παρτιρ δυ χοντεξτε λινγυιστιθυε :  

Φαιρε φονδρε λεσ χαραµελσ ◊ φευ δουξ πυισ ! ταλερ αυσσιττ συρ λε βισχυιτ ετ 
! λαισσερ δυρχιρ. 
 
Πορτεζ!  ◊ βυλλιτιον πυισ λαισσεζ!  φρµιρ θυελθυεσ µινυτεσ. 
 
Α παρτ χελα, λεσ ϖερβεσ τρανσιτιφσ πευϖεντ τρε εµπλοψσ ↔ αβσολυµεντ ≈, 

χ�εστ−◊−διρε σανσ χοµπλµεντ δ�οβϕετ εξπλιχιτε, ο λε ϖερβε σερτ σευλεµεντ ◊ 

ιδεντιφιερ λε προχσ ϖερβαλ εν λυι−µµε σανσ αυτρε σπχιφιχατιον : 

  Ον σαλε ετ ον ποιϖρε.  

 

Ιλ ψ α θυελθυεσ ϖερβεσ δοντ λ�αππαριτιον δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε εστ λε 

ρσυλτατ δ�υνε ρεστριχτιον εξτερνε, πουρ λεσθυελσ λε χηανγεµεντ σµαντιθυε ϖα δε 

παιρε αϖεχ υνε µοδιφιχατιον σψνταξιθυε : χεσ ϖερβεσ µονοϖαλεντσ δανσ λ�εµπλοι 

σπχιαλισ µοντρεντ υνε χονστρυχτιον τρανσιτιϖε. 

Λα τρανσιτιϖατιον σε ραλισε σοιτ παρ λ�αϕουτ σιµπλε δ�υν χοµπλµεντ : σαυτερ, 

σοιτ παρ υνε χονστρυχτιον φαχτιτιϖε : φαιρε ρεϖενιρ, φαιρε συερ 

   
Φαιτεσ ταιλλερ λεσ τρανχηεσ δε παιν, αυξθυελλεσ ϖουσ φαιτεσ πρενδρε 
χουλευρ εν λεσ σαυταντ δανσ λε βευρρε. 

 
∆ανσ υνε σαυτευσε φαιρε φονδρε λε βευρρε ετ ψ φαιρε ρεϖενιρ λεσ οιγνονσ 

 συρ φευ δουξ πουρ θυ�ιλσ φονδεντ σανσ χολορερ. 
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Αϕουτεζ λεσ χαροττεσ, λ�οιγνον ετ λε βλανχ δε ποιρεαυ µινχσ, λαισσεζ 
συερ. 
 

Εν πρινχιπε, υνε χονστρυχτιον τρανσιτιϖε διρεχτε σε πρτερα ◊ λα πασσιϖατιον, 

µαισ λε λανγαγε χυλιναιρε ν�α πασ τροπ σουϖεντ ρεχουρσ ◊ χε προχδ, λεσ θυελθυεσ 

εξεµπλεσ µοντρεντ σοιτ υν εµπλοι πασσιφ πουρ δφινιρ λε ρσυλτατ δεσ οπρατιονσ : 

χελλεσ ποµµεσ σοντ εφφευλλεεσ, εσλιτεσ ετ µινχεεσ  (Μεσναγιερ) 
 
χουργεσ : σοιτ πελεε λ�εσχορχηε, σοιεντ οστεζ λεσ γραινσ  (Μεσναγιερ) 
 
 πρεννεζ δυ παπιερ θυι σοιτ βιεν ενγρασσ δε βευρρε (Λανχελοτ) 
 
ρετουρνεζ−λεσ ασσεζ πουρ θυ�ιλσ σοιεντ τουσ βιεν ιµπργνσ δε σελ 
 
ϖουσ λεσ ταιλλερεζ εν γροσσεσ γουσσεσ δ�αιλ, ϕετεζ δανσ υν πλατ ◊ σαυτερ,  
φαιτεσ−λευρ πρενδρε χουλευρ, λορσθυ�ιλσ σοντ βιεν γλαχσ, γουττεζ−λεσ 
δε λευρ βευρρε 
 

 
σοιτ δεσ φορµεσ προνοµιναλεσ δε σενσ πασσιφ : 

δανσ υν σαυτοιρ, αϖεχ υν πευ δε χονσοµµ, φαιτεσ−λεσ µιϕοτερ ϕυσθυ∋◊ 
χε θυ�ιλσ σε γλαχεντ 

τουσ λεσ ποισσονσ σε χυισεντ αϖεχ δε λ�εαυ 

σερϖεζ τρσ χηαυδ αφιν θυε λεσ χροτονσ ν�αιεντ πασ λε τεµπσ δε σε  
δτρεµπερ 
 

Χολλοχατιονσ τψπιθυεσ : χεττε νοτιον σε ρφρε ◊ δεσ σθυενχεσ λεξιχαλεσ θυι 

εν γνραλ σοντ χο−οχχυρεντεσ µαισ λεσ χονστιτυαντσ νε περδεντ πασ λευρ χαραχτρεσ 

σµαντιθυεσ. Λεσ εξεµπλεσ δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε σοντ λεσ συιϖαντσ : 

 

ηαχηερ µενυ 

ηαχηεζ µενυ λεσ χηαλοτεσ, λ�αιλ ετ λεσ τρανχηεσ δε γινγεµβρε (ΞΞ) 
 
χυισιεζ εν ϖιν ετ εν εαυε δεσ φοψεσ, δεσ ϕυισιερσ δε πουλαιλλεσ, πυισ λα 
ηαχηιεζ βιεν µενυ  (ςιανδιερ) 
 
 

µανιερ λε βευρρε 

υν βον µορχεαυ δε βευρρε µανι δε φλευρ δε φαρινε (ΞΙΞ) 

δανσ υν βολ, µανιερ λε βευρρε µου αϖεχ λε ροχθυεφορτ, ϕυσθυ∋◊ χονσιστανχε 
δ�υνε χρµε βιεν λισσε  (ΞΞ) 
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βαττρε λεσ οευφσ 

µετεζ δεσ ουσ βατυζ δεσσυσ  (Ενσεινγνεµενζ) 
 

πρενεζ µοψευλξ δ�οευφζ γραντ φοισον ετ λεσ βατεζ βιεν ετ λεσ φιλλεζ εν ϖοστρε 
ποταιγε αρριερε δυ φευ (ςιανδιερ) 

 
αψεζ 6 βλανχσ δ�οευφσ θυε ϖουσ βαττερεζ ϕυσθυ∋◊ χε θυ�ιλσ σοιεντ εν νειγε 
(ΞΙΞ)  

 
ποχηερ δεσ οευφσ 

µεττεζ λε φροµµαγε δεδανσ ετ λεσ οευφζ, θυαντ ιλζ σεροντ ποχηεζ εν εαυ 
πυισ αϖεχθυεσ αυλτρε αλλυµελλε δ�οευφσ ποχησ σοιεντ ιχελλεσ λοσενγεσ µισεσ 
ου πλατ 

 

 
 
Σελον λα χονχεπτιον δ�Απρεσϕαν ↔ λεσ φορµυλεσ δε διστριβυτιον λεσ πλυσ 

φρθυεντεσ ∀ χ�εστ−◊−διρε λεσ µοινσ σπχιαλισεσ ∀ σε φιξεντ αυξ σενσ λεσ πλυσ 

φρθυεντσ. Λεσ φορµυλεσ δε διστριβυτιον λεσ µοινσ φρθυεντεσ ∀ χ�εστ−◊−διρε λεσ πλυσ 

σπχιαλισεσ ∀ σε φιξεντ αυξ σενσ λεσ µοινσ φρθυεντσ ≈ξξξιξ Α λα βασε δε χεττε ργλε, 

πουρ λεσ δευξ ϖερβεσ πολψσµιθυεσ µανιερ ετ βαττρε, ον πευτ χονστατερ υνε 

χορρλατιον εντρε λα διστριβυτιον, λα φρθυενχε ετ λα σιγνιφιχατιον.  Χεσ αφφινιτσ 

σλεχτιϖεσ σ�εξπλιθυεντ δονχ παρ υνε αππαρτενανχε ◊ υν δοµαινε σπχιαλισ. 

Λεσ εξεµπλεσ δµοντρεντ αυσσι θυε λ�εξιστενχε ετ λε φονχτιοννεµεντ δεσ 

χολλοχατιονσ ταντ ϖιδεµµεντ υν φαιτ σψνχηρονιθυε, λευρ φιξατιον εστ υν προχεσσυσ 

διαχηρονιθυε. Αινσι λε ϖερβε ηοχηερ δοντ λα χοµβινατοιρε εστ λιµιτ ◊ υν νοµβρε 

εξτρµεµεντ ρδυιτ δε χοοχχυρενχεσ εν φραναισ µοδερνε  � λα ττε εστ σον σευλ 

χοµπλµεντ ποσσιβλε �, αλορσ θυ�εν ανχιεν φραναισ, χ�ταιτ υν ϖερβε τρανσιτιφ 

↔ νορµαλ ≈, αϖεχ διφφρεντσ χοµπλµεντσ ποσσιβλεσ : 

ετ µεττεζ σουφφριρε εν σον σαινγ ου εν αυλτρε δεδανσ υνγ ποτ συρ λε 
χηαρβον, ετ ηοχηεζ λε ποτ βιεν σουϖεντ  (ςιανδιερ) 
 
βροψεζ δυ σελ ετ φροττεζ χηασχυνε χουππυρε δε τρονον ετ λα ηοχηεζ εν σελ 
(Μεσναγιερ) 
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Χερταινσ χοµπλµεντσ ϕουεντ υν ρλε ιµπορταντ δανσ λε χασ ο ιλσ σοντ 

υτιλισσ αϖεχ δεσ ϖερβεσ ηψπερονψµεσ δεσ ταξµεσ, χεσ σψνταγµεσ νοµιναυξ σεροντ 

σµαντιθυεµεντ ετ φονχτιοννελλεµεντ θυιϖαλεντσ ◊ δεσ ϖερβεσ σιµπλεσ δυ µµε 

ταξµε.  Συιϖαντ λα δφινιτιον δε λα νοτιον δε ρελατιον ηψπερονψµιε / ηψπονψµιε, 

λεσ ηψπονψµεσ ποσσδεντ υν ου πλυσιευρσ σµεσ σπχιφιθυεσ παρ ραππορτ αυξ 

ηψπερονψµεσ. Χε σοντ ϕυστεµεντ χεσ σµεσ σπχιφιθυεσ θυι σεροντ εξπλιχιτσ παρ λεσ 

χοµπλµεντσ. 

Σανσ ϖουλοιρ ρεπροδυιρε τουτ λε ταβλεαυ, πρσενταντ λα στρυχτυρατιον δεσ σµεσ, ϖοιλ◊ 

θυελθυεσ εξεµπλεσ : 

Ταξµε 2.1 / Ελιµινατιον 

 
χουππερ παρ µορσεαυσ,  παρ πιεχηεσ δεπεχηερ, δετρενχηιερ, ταιλλερ 

χηαρπιρ, δεχουπερ, τρενχηιερ 
χουππερ βιεν µενυ    ηαχηιερ 
χουππερ παρ τρονονσ    τρονοννερ 
χουππερ παρ λοσενγεσ, παρ λεεσχηεσ  λεσχηιερ 
 
Χ�εστ δ�αιλλευρσ χουπερ θυι εστ λε πλυσ ριχηε αυ νιϖεαυ δεσ χοµπλµεντσ : 

χουπερ εν χυβεσ, εν χαρρσ, εν λανιρεσ, εν µενυσ µορχεαυξ, εν τρονονσ, εν 

βατοννετσ, εν δευξ, εν ρονδελλεσ, εν λαµελλεσ, εν αλλυµεττεσ, εν σπιραλεσ, εν δσ, εν 

φιλετσ, ετχ. 

 
Ταξµε 2.1 / Αδδιτιον 

 
γεχτερ δε λα πουδρε δεσυσ   πουδρερ 
ϖερσερ α φιλ      φιλλερ 
γεττερ δε φροµµαγε γρατυισ  
 
ασσαισοννερ δε σελ    σαλερ 
σαυπουδρερ δε συχρε    συχρερ 
   
 

Ταξµε 2.2 / Χηανγεµεντ δε τεµπρατυρε 

εµπλιρ λα παστ δε λα χηαιρ   φαρχιρ 
 
χυιρε δανσ υνε βραισιρε    βραισερ 
φαιρε χυιρε συρ υνε βραισε αρδεντε  φαιρε γριλλερ  
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∆ανσ λ�αναλψσε δεσ χοµπλµεντσ, λεσ χοµπλµεντσ χιρχονστανχιελσ σοντ 

τραδιτιοννελλεµεντ χονσιδρσ χοµµε δεσ χονστιτυαντσ φαχυλτατιφσ, δοντ λα ρελατιον 

αϖεχ λε ϖερβε ν�εστ πασ αυσσι φορτ θυε χελλε δεσ χοµπλµεντ δ�οβϕετ διρεχτ ου 

ινδιρεχτ. Ιλσ σε διστινγυεντ δεσ δευξ αυτρεσ χονστιτυαντσ δε λα πηρασε, λε ΓΝ συϕετ ετ 

λε Γς παρ τροισ προπριτσ φορµελλεσ : ιλσ σοντ φαχυλτατιφσ, σε δµυλτιπλιεντ λιβρεµεντ 

ετ ιλσ σοντ µοβιλεσ δανσ λεσ λιµιτεσ δε λα πηρασε. Χεπενδαντ, δανσ λεσ ανχιενσ τεξτεσ, 

νουσ τρουϖονσ υνε χολλοχατιον σψνταξιθυε τψπιθυε χονσταντε, θυε λ�ον νε πευτ πασ, 

παρ χονσθυεντ, χονσιδρερ χοµµε φαχυλτατιφ: 

ςερβε [µανγερ] + Χοµπλµεντ δ�οβϕετ αϖεχ αδϕεχτιφ [ϖιανδε σαλε] + 

Χοµπλµεντ χιρχονστανχιελ δε µανιρε [◊ λα µουταρδε]. 

∆ονχ, σι λε χοµπλµεντ δ�οβϕετ δυ ϖερβε µανγερ (ου σεσ σψνονψµεσ)  χοντιεννεντ 

λ�αδϕεχτιφ σαλ, ιλ σεµβλε οβλιγατοιρε δε πρχισερ λ�αχτε παρ λε χοµπλµεντ 

χιρχονστανχιελ δε µανιρε ◊ λα µουταρδε. 

  Ενσεινγνεµενζ : 
  µαλλαρσ σαλεζ α λα µοσταρδε 
  
  ςιανδιερ: 
  λε πορχ ετ λε µουτον αυσσι α βοννε σαυσσε ϖερτ ου ιλ ν�ψ α ποιντ δε ϖιν, 
  σε λα χηαιρ εστ φρεισχηε, ετ, σε ελλε εστ σαλλε, α λα µουταρδε 
 
  ΞςΙΙε σιχλε 

σε µανγε χηαιρ σαλε αϖεχ µουσταρδε 
 
 

Ον εν τρουϖε δεσ εξεµπλεσ µµε δανσ Γαργαντυα  δε Ραβελαισ : 
   

A ceste fin avoit ordinairement bonne munition de jambons de Magence et de Baionne, force 
langues de beuf fumées, abondance de angouilles en la saison et beuf sallé à la moustarde... 

 (p. 16) 
 
   

Χεσ χολλοχατιονσ φοντ τατ δ�υνε χονχεπτιον δε λα διττιθυε ανχιεννε. Αυ 

Μοψεν Αγε, λεσ ϖιανδεσ ταιεντ µανγεσ βεαυχουπ πλυσ φραχηεσ θυ�αχτυελλεµεντ, 

λεσ ϖιανδεσ σαλεσ σε ρϖλεντ ραρεσ δανσ λεσ µενυσ δε ρεπασ : ον ψ τρουϖε συρτουτ 

δεσ ποισσονσ σαλσ, εν παρτιχυλιερ πουρ λα χαρµε, µαισ βεαυχουπ µοινσ δε ϖιανδεσ 

ετ δε ϖολαιλλεσ σαλεσ. Λ�υνε δεσ χαυσεσ εστ λ�ιδε θυε λεσ σαλαισονσ ταιεντ ρπυτεσ 
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δε δοννερ λε σχορβυτ, αυσσι λεσ ασσοχιαιτ−ον σψστµατιθυεµεντ ◊ υν αντι−

σχορβυτιθυε : λα µουταρδε.  

 

 

Χελα ρενφορχε, υνε φοισ δε πλυσ, µα ρεµαρθυε ◊ προποσ δεσ πιχεσ, χ�εστ−◊−

διρε θυ�◊ αυχυνε ποθυε δε λ�ηιστοιρε ευροπεννε, λεσ πιχεσ ν�οντ ϕου υν ρλε 

αυσσι γρανδ θυ�αυξ ΞΙςε � ΞςΙε  σιχλεσ. ϑαµαισ ελλεσ ν�οντ χοννυ υνε τελλε 

ιµπορτανχε δανσ λα χυισινε, παρ λευρ νοµβρε, λα φρθυενχε δε λευρ εµπλοι ετ λεσ 

θυαντιτσ υτιλισεσ.  

 

ΛΕΣ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ ΧΑΥΣΑΤΙςΕΣ 

 

Χ ε τψπε δε στρυχτυρε σε χαραχτρισε παρ λ�ενχησσεµεντ 

δ�υνε χονστρυχτιον ϖερβαλε δανσ υνε αυτρε, χονστρυιτε αϖεχ υν 

οπρατευρ διατητιθυε,  λε ϖερβε φαιρε. Λα σθυενχε αϖεχ λε ϖερβε 

φαιρε σερα χονσιδρε χοµµε υνε πριπηρασε ϖερβαλε ◊ ϖαλευρ φαχτιτιϖε. Λα 

χονστρυχτιον φαχτιτιϖε εστ δονχ λα χοµβιναισον δε δευξ ϖερβεσ ◊ συϕετ διφφρεντ. 

∆ανσ λε λανγαγε χυλιναιρε νουσ χονστατονσ υνε νεττε ϖολυτιον ϖερσ λα 

µυλτιπλιχατιον δεσ χονστρυχτιονσ φαχτιτιϖεσ αϖεχ υν δπλαχεµεντ δεσ οπρατευρσ :  λε 

ρεχυλ δε µεττρε εν φαϖευρ δε φαιρε ετ λαισσερ. Λεσ δευξ ϖερβεσ µεττρε ετ λαισσερ οντ 

δεσ προπριτσ σψνταξιθυεσ θυι νουσ αυτορισεντ δε λεσ χονσιδρερ χοµµε δεσ 

οπρατευρσ διτητιθυεσ δε λα χονστρυχτιον φαχτιτιϖε, βιεν θυ�ιλσ πευϖεντ τρε 

σπαρσ δυ ϖερβε ◊ λ�ινφινιτιφ παρ λε συϕετ δε χε δερνιερ, χε θυι λεσ ραππροχηε δεσ 

ϖερβεσ ◊ χονστρυχτιονσ ινφινιτιϖεσ ενχησσεσ.  

Εν χε θυι χονχερνε λ�ορδρε δεσ χονστιτυαντσ, εν φραναισ µοδερνε, ιλ εστ φιξ 

δ�υνε µανιρε ασσεζ ριγιδε : λ�οπρατευρ διατητιθυε εστ συιϖι δε λ�ινφινιτιφ, απρσ 

λεθυελ ον πλαχε λε συϕετ ετ λεσ αυτρεσ χοµπλµεντσ δυ ϖερβε. Χεπενδαντ, χεττε 

χονστατατιον δοιτ τρε νυανχε διαχηρονιθυεµεντ : εν ανχιεν φραναισ λ�ορδρε δεσ 

λµεντσ ν�ταιτ πασ ενχορε φιξε δανσ λε χασ δε λα χονστρυχτιον χαυσατιϖε νον πλυσ. 

Λε ϖερβε λαισσερ πευτ σε τρουϖερ δανσ δευξ τψπεσ δε χονστρυχτιονσ, αϖεχ δεσ 

προπριτσ σψνταξιθυεσ διφφρεντεσ :  

−  δανσ υνε χονστρυχτιον προπρεµεντ χαυσατιϖε, λε συϕετ εστ ιντροδυιτ παρ λα 

πρποσιτιον ◊ ετ ιλ εστ ποστποσ αυ ϖερβε : ϑε λαισσε λιρε λα λεττρε ◊ Μαριε. Εν 
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χε θυι χονχερνε λεσ χλιτιθυεσ, ιλσ σε πλαχεντ δεϖαντ λε ϖερβε χαυσατιφ : ϑε λα 

λαισσε λιρε ◊ Μαριε. 

− δανσ υνε χονστρυχτιον περχεπτιϖε, λε συϕετ εστ ιντροδυιτ σανσ πρποσιτιον ετ 

ιλ α υνε ποσιτιον πρϖερβαλ : ϑε λαισσε Μαριε λιρε λα λεττρε. Λεσ χλιτιθυεσ, 

δανσ χε τψπε σε πλαχεντ δεϖαντ λ�ινφινιτιφ : ϑε λαισσε Μαριε λα λιρε. 

 

 

∆σ λεσ ΞΙςε � ΞςΙε σιχλεσ  τροισ ϖερβεσ πευϖεντ σ�οπρερ χοµµε 

οπρατευρ : µεττρε, φαιρε, λαισσερ 

 

Μεττρε : µετεζ βοιλλιρ, λε 

µεττεζ χυιρε εν εαυε, αυχυνσ 

λεσ µεττεντ εσχηαυφφερ, µεττεζ 

ρεφφροιδιρ, µεττεζ σοφφριρε, λε 

µεττεζ εσσυψερ, µεττεζ ηαλλερ 

συρ λε γραιλ, λε µεττεντ αυχυνσ 

ρεσσυψερ συρ λε γραιλ, µεττεζ 

ροστιρ, µεττεζ τρεµπερ, µεττρε 

παρχυιρε, µεττεζ σειχηερ 

Φαιρε : φετεσ βουλλιρ, 

φαιχτεσ σειχηερ, φαιχτεσ 

γινγεµβρε ετ σαφφραν βροψερ, 

φαιχτεσ λα µουριρ εν σελ, φαιτεσ−

λεσ πιλερ, φαιχτεσ πλυµερ δευξ 

πουχινσ, τουτ χε φαιρε 

χονθυασσερ, φαιτεσ−λε φονδρε, 

φαιτεσ−λεσ τορρφιερ 

 

 

 

Λαισσερ : λε λαισσιερ εσγουτερ, λε λαισσιερ εσπεχιρ, λε λαισσιερ ρεφφροιδιρ 

 

ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ 

Μεττρε : λε µεττεζ χυιρε, 

µεττσ τρεµπερ, µεττσ συερ, 

µεττζ µιτοννερ 

 

Φαιρε : φαιτεσ−λεσ βουιλλιρ, 

φαιτεσ χυιρε, φαιτεσ σειχηερ, 

εσγουττερ, φριρε, µιτοννερ, 

βλανχηιρ, ρτιρ, ρισσολερ,γριλλερ
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Λαισσερ : λαισσερ συρ υνε ταβλε συερ, λαισσεζ χουλερ, λαισισ ρεφροιδιρ, λαισσεζ 

φριχασσερ, συερ 

 

ΞΙΞε σιχλε 

Φαιρε : φαιρε γριλλερ, τρεµπερ, χυιρε, γουττερ, συερ, µιϕοτερ, φριρε, ρδυιρε, 

δορερ, ρτιρ, βουιλλιρ, χηαυφφερ, χλαριφιερ, βλανχηιρ, σαυτερ, φονδρε, πραλινερ, ταιλλερ, 

λιερ, ρεϖενιρ, βλονδινερ, δεσσχηερ, ρουσσιρ, τυϖερ, µαχρερ, χονγελερ, δγοργερ, 

δεσσαλερ, δυρχιρ, ϖερδυµερ, φυµερ, µαρινερ, ινφυσερ 

 

Λαισσερ : ρεφροιδιρ, ρεποσερ, σε µορτιφιερ, βουιλλιρ, δγοργερ, ινφυσερ, γλαχερ  

Μεττρε : µεττρε ◊ χυιρε, µεττρε βουιλλιρ 

 

 

 ΞΞε σιχλε 

Φαιρε : φαιτεσ−λεσ 

βλανχηιρ, χυιρε, βλονδιρ, βρυνιρ, 

χηαυφφερ, φονδρε, δχονγελερ, 

δορερ, γρατινερ, µαχρερ, 

µαρινερ, ποχηερ, ραιδιρ, 

ρδυιρε, ρεϖενιρ, ρτιρ, σαυτερ, 

συερ 

 

 Λαισσερ :  βουιλλονερ, φριρε, 

χολορερ, χοµποτερ, χυιρε, 

δυρχιρ, γουττερ, φονδρε, φρµιρ, 

γλαχερ, λεϖερ, µαχρερ, µιϕοτερ, 

ρδυιρε, ρεφροιδιρ, συερ, τιδιρ, 

τρεµπερ 

Μεττρε : µεττρε ◊ βουιλλιρ, ◊ τρεµπερ, ◊ δεσσαλερ, ◊ δορερ, ◊ φονδρε, ◊ 

µαχρερ, ◊ ποχηερ, ◊ ραµολλιρ 

 

 

ΛΕΣ ΧΗΑΝΓΕΜΕΝΤΣ ΧΟΝΧΕΡΝΑΝΤ  

Λ�ΕΜΠΛΟΙ ∆ΕΣ ΣΤΡΥΧΤΥΡΕΣ ΧΑΥΣΑΤΙςΕΣ  

 

1. Χοµµε λεσ εξεµπλεσ µοντρεντ, χε τψπε δε χονστρυχτιον ταιτ τρσ 

φρθυεντ ◊ χηαθυε ποθυε ετ χονχερναιτ πρατιθυεµεντ τουσ λεσ ϖερβεσ. 

Χεπενδαντ, σι λ�ον χονσιδρε λ�υτιλιτ τηοριθυε δε λα χονστρυχτιον χαυσατιϖε � 

περµεττρε δ�ιντροδυιρε δανσ λα πηρασε δε δπαρτ υν αχταντ θυι ρεπρσεντε λ�αγεντ 

δυ προχσ �, λ�εµπλοι δε χεττε χονστρυχτιον παρατ ταυτολογιθυε δανσ λε χασ δεσ 

ϖερβεσ τρανσιτιφσ ο, λε συϕετ δε λ�ινφινιτιφ ν�εστ πρατιθυεµεντ ϕαµαισ εξπριµ. 
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Ον ϖοιτ χοεξιστερ, εν µµε τεµπσ δεσ φορµεσ παραλλλεσ, σανσ διφφρενχε 

σµαντιθυε παρτιχυλιρε, χε θυι λαισσε συπποσερ υνε θυιϖαλενχε σµαντιθυε ετ 

σψνταξιθυε δεσ ϖερβεσ οπρατευρσ ετ ρεπρσεντε υν εξεµπλε δε νευτραλισατιον 

εντρε λεσ ϖαλευρσ σµαντιθυεσ δεσ ϖερβεσ χονχερνσ. 

µετεζ βουλλιρ ε µοϖεζ τουζ ϕορσ / πρενεζ λεσ γελινεσ ε χυισιεζ εν 
ϖιν ε εϖε, ε φετεσ βουλλιρ (Ενσεινγνεµενζ) 

 
χουπεζ ετ παρεζ λεσ τενδρονσ δε δευξ ποιτρινεσ δ�αγνεαυ, φαιτεσ−
λεσ µιϕοτερ ϕυσθυ∋◊ χε θυ�ιλσ σε γλαχεντ / φαιτεσ ινφυσερ υνε γουσσε 
δε ϖανιλλε δανσ 3 ϖερρεσ δε λαιτ ετ λαισσεζ−λα µιϕοτερ  (ΞΙΞ) 

 
  
 
 
Λαϖερ λεσ πιναρδσ εν λεσ θυευταντ ετ λεσ λαισσερ φονδρε ◊ χουϖερτ ετ 
◊ πετιτ φευ δανσ υν γρανδ φαιτουτ. / Λαϖεζ λεσ πιναρδσ, λιµινεζ λεσ  
θυευεσ ετ λεσ νερϖυρεσ χεντραλεσ ; φαιτεσ−λεσ φονδρε δουχεµεντ δανσ  
υνε χασσερολε αϖεχ λε βευρρε.  (ΞΞ) 

 
 

µεττρε ◊ µαχρερ λεσ ποιϖρονσ αϖεχ υνε γουσσε δ�αιλ πελε ετ χρασε /  
φαιτεσ µαχρερ λεσ φλευρσ δε λαϖανδε δανσ λε κιρσχη / µεττρε λ�αλχοολ δανσ  
υν ρχιπιεντ αϖεχ λε συχρε ετ λεσ ζεστε ; λαισσερ µαχρερ 21 ϕουρσ, πυισ  
αϕουτερ λε ϖιν  (ΞΞ) 
 
   
2. Χερταινσ ϖερβεσ µοντρεντ υνε τενδανχε θυι ϖα ϖερσ υν εµπλοι φαχτιτιφ 

θυασι εξχλυσιφ : χυιρε, βουιλλιρ, πουρ δ�αυτρεσ, λ�εµπλοι φαχτιτιφ εστ πρατιθυεµεντ 

οβλιγατοιρε. Λ�εµπλοι δοµιναντ σουσ φορµε φαχτιτιϖε χονχερνε, εν πρεµιερ λιευ, 

λεσ ϖερβεσ ρϖερσιβλεσ ο λ�εµπλοι τρανσιτιφ σε διστινγυε δε χεττε µανιρε αυσσι 

δε λ�εµπλοι ιντρανσιτιφ. 

Παρ εξεµπλε, δανσ λε χασ δυ ϖερβε χυιρε, αυ Μοψεν Αγε, λ�εµπλοι νευτρε 

εστ χελυι θυι σε ραλισε σανσ ινφινιτιφ : 

 πρενεζ ρισ ε λε χυισιεζ εν εϖε  (ΞΙς) 

 χυισιεζ βιεν ϖοστρε πουλαιλλε εν εαυε  (ΞΙς) 

ναϖεσ ϕευνεσ ετ πετισ, λ�εν λα δοιτ χυιρε εν εαυε ετ σανσ ϖιν πουρ 
λε πρεµιερ βουλλον   (ΞΙς) 

    
 Μαισ δσ λε ΞςΙΙε σιχλε, λ�εµπλοι σε δπλαχε ϖερσ λα δοµινατιον δεσ φορµεσ 

χαυσατιϖεσ : 

 λε µεττεζ χυιρε δεδανσ λε φουρ (ΞςΙΙ) 

πρεννσ υν χηαπον & λα µεττσ χυιρε (ΞςΙΙ) 
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 φαιτεσ χυιρε λεσ βχασσεσ (ΞΙΞ) 

 φαιτεσ χυιρε λεσ ασπεργεσ ◊ λ�εαυ βουιλλαντε σαλε (ΞΞ) 

    
Λεσ ϖερβεσ ◊ εµπλοι φαχτιτιφ οβλιγατοιρε σοντ σουϖεντ χευξ θυι οντ 

αππαρυ δανσ λα λανγυε απρσ υνε ρεστριχτιον δε σενσ, χοµµε ρεϖενιρ, ρδυιρε, 

συερ : 

λαισσερ ρδυιρε λα σαυχε δε µοιτι συρ φευ ϖιφ ετ λα ϖερσερ δανσ 
υνε σαυχιρε  (ΞΞ) 

  
φαιτεσ ρδυιρε ϖοτρε ραγοτ, δγραισσεζ−λε  (ΞΙΞ) 
 

 φαιρε ρεϖενιρ λεσ µορχεαυξ δε πουλετ αϖεχ λε λαρδ (ΞΞ) 
 

αϕουτεζ λεσ χαροττεσ, λ�οιγνον ετ λε βλανχ δε ποιρεαυ µινχσ, 
λαισσεζ συερ  (ΞΞ)  

 

Λε ϖερβε σαυτερ δοντ λεσ οχχυρρενχεσ µοδερνεσ µοντρεντ υνε 

χονστρυχτιον φαχτιτιϖε οβλιγατοιρε, απρσ σον αππαριτιον δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε 

αυ ΞΙΞε σιχλε, αχχεπταιτ ενχορε λα σιµπλε  χονστρυχτιον τρανσιτιϖε : 

 φαιτεσ ταιλλερ λεσ τρανχηεσ δε παιν, αυξθυελλεσ ϖουσ φαιτεσ πρενδρε 
 χουλευρ εν λεσ σαυταντ δανσ λε βευρρε  (ΞΙΞ) 
 

ον σαυτε δεσ χερισεσ νοιρεσ εντιρεσ αϖεχ λευρσ νοψαυξ, δανσ δεσ 
χυβεσ δε µιε δε παινν πραλαβλεµεντ σαυτσ αυ βευρρε (ΞΙΞ) 

 
 φαιτεσ σαυτερ ◊ φευ ϖιφ λεσ χπεσ ηαχησ  (ΞΞ) 
 

φαιρε σαυτερ ◊ λ�ηυιλε λ�µινχ δε βοευφ εν ρεµυαντ δε τεµπσ εν 
τεµπσ 

 
3. Λεσ ϖερβεσ οπρατευρσ φαιρε, µεττρε ετ λαισσερ δεµευρεντ λεσ µµεσ, 

µαισ ον πευτ χονστατερ υν δπλαχεµεντ δανσ λευρ φρθυενχε : αυ Μοψεν Αγε λα 

πλυπαρτ δεσ χονστρυχτιονσ οντ τ φαιτεσ παρ λεσ ϖερβεσ µεττρε ετ φαιρε, αλορσ θυε 

λεσ ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ αππορτεντ υν θυιλιβρε εντρε λεσ τροισ παρ λε ρεχυλ 

προγρεσσιφ δε λ�εµπλοι δε µεττρε. Χεττε τενδανχε σερα ρενφορχε αυ ΞΙΞε ετ 

συρτουτ αυ ΞΞε σιχλε, αχχοµπαγνε δε λα τρανσφορµατιον δε λα χονστρυχτιον 

αϖεχ µεττρε ετ δε λ�αππαριτιον δε λα πρποσιτιον ◊, χε θυι αυρα πουρ χονσθυενχε 

θυε λ�ον πευτ λα χονσιδρερ χοµµε υνε χονστρυχτιον πλυττ ινφινιτιϖε θυε 

χαυσατιϖε. Εν εφφετ δανσ λεσ χονστρυχτιονσ ινφινιτιϖεσ, λ�ινφινιτιφ αππαρατ πουρϖυ 

δ�υνε πρποσιτιον  δανσ λε χασ ο λε ϖερβε πρινχιπαλ χοννατ, δανσ λα πηρασε 

σιµπλε, υνε χονστρυχτιον δουβλε (χοµπλµεντ διρεχτ, δεϖεναντ συϕετ δε 



λ�ινφινιτιφ ετ χοµπλµεντ ινδιρεχτ, φονχτιον ρεµπλιε παρ λ�ινφινιτιφ λυι−µµε), 

χοµµε ινϖιτερ, ηαβιτυερ, χηαργερ. 

ςοιλ◊ θυελθυεσ εξεµπλεσ πουρ λε χηανγεµεντ, συρϖενυ δανσ λ�εµπλοι δε 

µεττρε : 

(ΞΙς) εµπλοι σανσ πρποσιτιον 
αφφινεζ γραινε δε παραδιζ ετ υνγ που δε σαφφρεν ετ δεφφαιχτεσ δε ϖιναιγρε 
ετ µεττεζ βουλλιρ τουτ ενσεµβλε   
 
 πρενεζ ϖοστρε πουλαιλλε ετ λα µεττεζ χυιρε εν εαυε, πυισ λα µεττεζ  
 ρεφφροιδιερ ετ λε χουλεζ παρ λ�εσταµινε  
 
 
 (ΞςΙΙ) εµπλοι σανσ πρποσιτιον 

 βλανχηισσεζ λεσ πιεδσ δε πορχ δευξ δουζαινεσ δε βοιλλον, ετ 
απρσ λεσ µεττσ τρεµπερ   

 
(ΞΙΞ) χοεξιστενχε δεσ εµπλοισ αϖεχ ετ σανσ πρποσιτιον  
φαιτεσ λεσ χηαυφφερ λεσ τρανχηεσ δε βοευφ σανσ λεσ φαιρε βουιλλιρ  

   φαιτεσ λεσ χυιρε αυ βαιν−µαριε  
    
   (ΞΞ) φιξατιον δε λ�εµπλοι αϖεχ πρποσιτιον 

µεττρε λεσ φιλετσ δε µορυε ◊ δεσσαλερ δανσ λ�εαυ φροιδε 
Μεττρε ◊ µαχρερ λεσ ποιϖρονσ αϖεχ υνε γουσσε δ�αιλ πελε ετ 
χρασε 

 
4. Λ�ορδρε χανονιθυε δε λα χονστρυχτιον χαυσατιϖε χοµµενχε ◊ σε 

φορµερ ϖερσ λα φιν δυ ΞΙςε σιχλε, αϖεχ λα φιξατιον δεσ προνοµσ. Σελον χετ ορδρε 

χανονιθυε, δανσ λε χασ δ�υν συϕετ λεξιχαλ πουρ λ�ινφινιτιφ, χελυι−χι εστ ποστποσ αυ  

ϖερβε χαυσατιφ, ετ λ�ινφινιτιφ εστ συιϖι παρ σον συϕετ ετ σεσ χοµπλµεντσ. Εν 

ανχιεν φραναισ, λα φιξατιον δε λ�ορδρε δεσ χονστιτυαντσ χοµµενχε ◊ φορµερ, 

µαισ ◊ λα φιν δυ ΞΙςε σιχλε, ον πευτ ενχορε τρουϖερ δεσ εξεµπλεσ πουρ υν ορδρε 

πλυσ λιβρε : 

φαιχτεσ γινγεµβρε ετ σαφφραν βροψερ 

 

5. Χοµµε ϕε λ�αι δϕ◊ πρχισ λαισσερ πευτ εντρερ δανσ δευξ τψπεσ δε 

χονστρυχτιον ινφινιτιϖε, δανσ λε χασ δυ λανγαγε χυλιναιρε, λεσ εξεµπλεσ 

δµοντρεντ εξχλυσιϖεµεντ υν εµπλοι χαυσατιφ. ∆ανσ λα διστινχτιον δε λ�εµπλοι 

χαυσατιφ ετ περχεπτιφ, χ�εστ σοιτ λα ποσιτιον πρϖερβαλε ου ποστϖερβαλε αϖεχ 

πρποσιτιον δυ συϕετ θυι πευτ νουσ οριεντερ, σοιτ λα ποσιτιον δεσ χλιτιθυεσ. 

Χοµµε δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε λε συϕετ ν�εστ πασ εξπριµ σουσ φορµε 

λεξιχαλε, ον δοιτ εξαµινερ λα ποσιτιον δεσ χλιτιθυεσ. 
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ΞΙς 
λε λαισσιερ εσγουτερ 
λε φαιχτεσ τρεσ βιεν µουϖοιρ ετ πυισ λε λαισσιεζ ρεφφροιδιρ 
 
ΞςΙΙ 
πρεννεζ δεσ πετιτεσ χονχοµβρεσ & λεσ λαισσεζ συρ υνε ταβλε συερ 
λε λαισσεζ φριχασσερ 
 
ΞΙΞ 
πελεζ λεσ αβριχοτσ ϖερτσ, ϖουσ λεσ φερεζ δγοργερ δανσ δε λ�εαυ 
τιδε αυ βουτ δ�υνε ηευρε δε χυισσον, ϖουσ λεσ ρετιρεζ, ϖουσ λεσ 
λαισσεζ ρεφροιδιρ 
 
 
 
ΞΞ 
ιλ φαυτ χυιρε λεσ πετιτσ ποισ λονγτεµπσ, µαισ ιλ ν�εστ πασ 
νχεσσαιρε δε λεσ λαισσερ τρεµπερ 
λαϖερ σοιγνευσεµεντ λεσ πιναρδσ εν λεσ θυευταντ ετ λεσ λαισσερ 
φονδρε ◊ χουϖερτ ετ ◊ πετιτ φευ δανσ υν γρανδ φαιτουτ 
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ΛΕΣ ΣΤΡΥΧΤΥΡΕΣ ΠΑΡΑΠΗΡΑΣΤΙΘΥΕΣ 

 

Λ◊, ο λα λανγυε νε φουρνιτ πασ δε φορµεσ λεξιχαλισεσ, ελλε α ρεχουρσ ◊ δεσ 

χονστρυχτιονσ παραπηραστιθυεσ, αϖεχ υν ϖερβε συππορτ, ρφρεντιελλεµεντ 

ϖιδε, ετ υνε αυτρε παρτιε δυ δισχουρσ, δοντ λε ρσυλτατ, υνε φορµε 

χοµπλεξε, σερα φονχτιοννελλεµεντ θυιϖαλεντε ◊ υν ϖερβε σιµπλε. Ον πευτ φαιρε λα  

διστινχτιον εντρε λεσ ϖερβεσ συππορτσ δε βασε ετ λευρσ ϖαριαντεσ πλυσ σπχιφιθυεσ θυι 

σουϖεντ µαρθυεντ υν ασπεχτ ινχηοατιφ, δυρατιφ ου τερµινατιφ. 

Λεσ ϖερβεσ τψπιθυεσ θυι πευϖεντ εντρερ δανσ χεσ χονστρυχτιονσ 

παραπηραστιθυεσ σοντ λεσ συιϖαντσ : 

ΞΙςε � ΞςΙε σιχλεσ: µεττρε, τραιρε, οστερ 

ΞςΙΙε � ΞςΙΙΙε σιχλεσ : τιρερ, οστερ, µεττρε, δοννερ 

ΞΙΞε σιχλε : χουϖριρ, ιντροδυιρε, ενλεϖερ, µεττρε, πασσερ, τερ, ρετιρερ 

ΞΞε σιχλε : ρετιρερ, ενλεϖερ, λιµινερ, ιντροδυιρε, δβαρρασσερ, πορτερ ◊ βυλλιτιον, 

αµενερ ◊ βυλλιτιον, πασσερ, πρατιθυερ υνε ινχισιον, ρενδρε, δοννερ, µεττρε 

Χεσ χονστρυχτιονσ παραπηραστιθυεσ, συρτουτ αυ ΞΞε σιχλε, οντ πλυσιευρσ τψπεσ : 

α) στριχτεµεντ θυιϖαλεντεσ, δανσ λα µεσυρε δυ ποσσιβλε : δανσ χε χασ−λ◊ ελλεσ 

χοµπορτεντ υν νονχ πλυσ δϖελοππ, παρειλ ◊ υνε δφινιτιον λεξιχογραπηιθυε, 

παρ εξεµπλε αυ λιευ δυ ϖερβε αβριχοτερ λα χονστρυχτιον βαδιγεοννερ δε 

µαρµελαδε δ�αβριχοτ.  

β) παρ υν µοτ ου υνε εξπρεσσιον δε σενσ πλυσ γνραλ, µοινσ πρχισ, παρ εξεµπλε 

υν ηψπερονψµε : πουρ ποχηερ ον διραιτ φαιρε χυιρε ◊ τρσ πετιτ φευ. 

χ) σ�αππυψαντ συρ λα δριϖατιον δυ µοτ : απλατιρ : ρενδρε πλατ. 

 

 

 

 

 

 

 

 3



Θυελθυεσ χαραχτριστιθυεσ γνραλεσ δε χεσ χονστρυχτιονσ ◊ ϖερβε συππορτ : 

ελλεσ πρσεντεντ υνε γαµµε δε χοµπλµεντσ αναλογυε ◊ χελλε δεσ ϖερβεσ 

ορδιναιρεσ ;  λεσ νοµσ ετ λεσ αδϕεχτιφσ χονστρυιτσ αϖεχ χεσ ϖερβεσ πευϖεντ τρε 

µορπηολογιθυεµεντ αππαρεντσ ◊ υν ϖερβε, µαισ βεαυχουπ δ�εντρε ευξ ν�οντ πασ 

δε χορρεσπονδαντ ϖερβαλ. Λορσθυ�◊ υν ϖερβε χορρεσπονδεντ πλυσιευρσ φορµεσ 

νοµιναλεσ, λευρ εµπλοι αϖεχ υν ϖερβε συππορτ περµετ δε διστινγυερ λεσ διφφρεντεσ 

χονστρυχτιονσ δυ ϖερβε ετ λευρ ιντερπρτατιον. 

Λ�εξιστενχε δε χεσ φορµεσ νε σερτ πασ σευλεµεντ ◊ ρενδρε πλυσ ϖαριε λα 

λανγυε ετ ◊ αλτερνερ λεσ φορµεσ δ�εξπρεσσιονσ, χε θυι εστ λε χασ θυανδ ελλεσ 

χοεξιστεντ σψνχηρονιθυεµεντ, µαισ ελλεσ ρεµπλισσεντ υνε φονχτιον δανσ λ�ϖολυτιον 

λεξιχο−σµαντιθυε δε λα λανγυε : ελλεσ βαλισεντ λ�ιτινραιρε πουρ λα φορµατιον δε 

νουϖεαυξ λεξµεσ. Θυανδ λ�ενριχηισσεµεντ δυ ϖοχαβυλαιρε σε ραλισε παρ υνε 

νοµινατιον, λεσ συϕετσ παρλαντσ οντ ρεχουρσ σουϖεντ ◊ χεσ φορµεσ θυι σε σοντ δϕ◊ 

φαιτ υνε πλαχε δανσ λε σψστµε δε λα λανγυε ετ παρ λ�υν δεσ µοψενσ λινγυιστιθυεσ � 

δριϖατιον, πρφιξατιον ου χοµποσιτιον � ιλσ πευϖεντ λαργιρ λα γαµµε δεσ τερµεσ 

δισπονιβλεσ. 

Λεσ φορµεσ ανχιεννεσ, χοµποσεσ δυ ϖερβε οστερ, τραιρε ου ρετιρερ, ενλεϖερ 

ετ δ�υν χοµπλµεντ δ�οβϕετ, σεροντ λεξιχαλισεσ, ττ ου ταρδ, σουσ φορµε δε ϖερβε 

πρφιξ αϖεχ δε− ου εσ− / −: 

πρενεζ χηαστεινγνεσ σι εν τραιεζ  − δνοψαυτεζ λεσ ολιϖεσ νοιρεσ 

λεσ νοιεαυσ  

 

οστεζ λα χηαιρ δεσ οσ   − πρενεζ δευξ πουλαρδσ, δσοσσεζ−λεσ 

       τεζ−εν προπρεµεντ λεσ πεαυξ σανσ 

       λεσ δχηαρνερ 

 

οστεζ λε γρασ 

τιρερ λεσ πετιτσ νερφσ δεηορσ  − δγραισσερ ετ δνερϖερ λα ϖιανδε 

 

πρενεζ ανγυιλλεσ σι εν οστεζ  − δσαρτεζ λεσ ανγυιλλεσ 

λεσ αρεστεσ 

 

φενδεζ εν λονγ ϖοσ αυβεργινεσ,  − πελεζ ετ ππινεζ θυελθυεσ 

τεζ−εν λα γραινε     ποµµεσ χουπεσ παρ θυαρτιερσ 
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Λα φορµε λεξιχαλισε ν�εστ πασ τουϕουρσ πρφιξε : 

 

οστεζ λε λιµον    − αψεζ υνε βελλε ανγυιλλε, δπουιλλεζ− 

       λα, λιµονεζ−λα 

 

Λεσ χονστρυχτιονσ αϖεχ λεσ ϖερβεσ µεττρε ου ιντροδυιρε, σεροντ λεξιχαλισεσ 

παρ λα δριϖατιον ◊ παρτιρ δυ νοµ σανσ πρφιξε ου αϖεχ λε πρφιξε εν− /εµ− : θυι 

δσιγνεντ ϕυστεµεντ λ�αχθυισιτιον δ�υνε προπριτ ου λ�εντρε εν υν τατ : 

 

λαρδεζ, δετρενχηιεζ παρ µορχεαυσ − τρουσσεζ υν αγνεαυ εντιερ, 

ε λεσ µετεζ εν βροχηε    εµβροχηεζ−λε 

 

θυι ϖευλτ, ιλ ψ µετ πουλδρε δε συχχρε − παρσεµεζ λε τουτ δε φροµαγε 

παρ δεσσυσ 

 

Λεσ χονστρυχτιονσ αϖεχ λε ϖερβε πασσερ δοννεροντ ναισσανχε ◊ δεσ 

λεξιχαλισατιονσ ◊ παρτιρ δεσ νοµσ δ�οβϕετ : 

φαιτεσ χυιρε δε βελλεσ χαροττεσ, βροψεζ− − αϕουτερ λα φαρινε ετ λα λεϖυρε εν λεσ 

λεσ ετ πασσεζ−λεσ αυ ταµισ   ταµισαντ 

 

πασσερ λε ϕυσ αυ χηινοισ   − χηινοισεζ   λε λιθυιδε  

 

Λα χοεξιστενχε δεσ φορµεσ πριπηραστιθυεσ ετ λεξιχαλισεσ εστ χαραχτριστιθυε 

πρατιθυεµεντ πουρ τουτεσ λεσ ποθυεσ τυδιεσ, εν ϖοιλ◊ θυελθυεσ εξεµπλεσ πουρ 

λεσ ΞΙςε � ΞςΙε σιχλεσ : 

πρενεζ λε χιγνε, λε φενδεζ αυ λονδ  − αϖοιρ υνε βροχηε δε φερ βιεν γρεσλε 

δυ ϖεντρε,  πυισ οστεζ λα πεαυ ετ πυισ   ετ λεσ εµβροχηερ 

µεττεζ εν βροχηε ετ δορεζ       

 

λε ταιλλιερ παρ λεεσχηεσ χοµµε δε  −  λεσχηι τουτ χρυ ετ χυιτ εν εαυε 

πλαιννε παυλµε 
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πρενδρε δεσ αυτρεσ µεµβρεσ δυ  − λε µουτον σοιτ δεσπεχι παρ µενυζ 

χηαππον ετ µεττρε παρ πιεχεσ   πιεχεσ 

 

µεττσ δεσ λεσχηεσ δε λαρτ ου δεσ − πρενεζ ϖοστρε γραιν ετ λε λαρδεζ ετ  

τρονσονσ δε σαυλχισσεσ εντρε δευλξ  µεττεζ χυιρε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



 

 

ΡΕΛΑΤΙΟΝ ∆Ε ΛΑ ΛΑΝΓΥΕ ΧΟΥΡΑΝΤΕ  

ΕΤ ΛΑ ΛΑΝΓΥΕ ΣΠΕΧΙΑΛΙΣΕΕ 

 

∆
  

ανσ λεσ χηαπιτρεσ πρχδεντσ ϕ�αι εξαµιν θυελλεσ σοντ λεσ παρτιχυλαριτσ 

δ�υνε λανγυε σπχιαλισε αυ νιϖεαυ δεσ στρυχτυρατιονσ σµαντιθυε, 

µορπηολογιθυε ετ σψνταξιθυε. Πουρ  ρενδρε χοµπλτε λα δεσχριπτιον, ιλ 

µανθυε ενχορε υνε χοµπαραισον γνραλε εντρε λα λανγυε σπχιαλισε ετ λα λανγυε 

χουραντε. Λα χοµπαραισον σ�τενδρα συρ λεσ χαραχτριστιθυεσ γνραλεσ δε τουτ 

σψστµε λανγαγιερ : λα δουβλε αρτιχυλατιον, λε χαραχτρε αρβιτραιρε, λ�ϖολυτιον 

χονσταντε, λεσ ρελατιονσ σµαντιθυεσ εντρε λεσ υνιτσ, τελλε θυε λα πολψσµιε, λα 

σψνονψµιε ετ λε ρλε δυ χοντεξτε δανσ λα δφινιτιον δυ σενσ αχτυαλισ. 

Λε λανγαγε χυλιναιρε σε τρουϖε ◊ µι−χηεµιν εντρε λεσ δευξ, ιλ νε χονστιτυε 

πασ υν σψστµε αυσσι ηερµτιθυε ετ ιναχχεσσιβλε θυε λα πλυπαρτ δεσ λανγυεσ 

σπχιαλισεσ, παρ εξεµπλε χελλε δεσ µατηµατιθυεσ, δε λα πηψσιθυε, µαισ ιλ ποσσδε 

θυανδ−µµε χερταινεσ προπριτσ θυι λε χλασσεντ δανσ χεττε χατγοριε.  

       Πουρ λα τερµινολογιε, ιλ εξιστε δευξ αχχεπτιονσ σελον λεσ δφινιτιονσ δε 

Γαβριελ Οτµανξλ :   

α) υνε τερµινολογιε : χ�εστ λ�ενσεµβλε δεσ τερµεσ θυι ρεπρσεντεντ λε σψστµε δεσ 

νοτιονσ λιεσ ◊ υν δοµαινε δυ σαϖοιρ ; 

β) λα τερµινολογιε : χ�εστ λ�τυδε σψστµατιθυε δεσ τερµεσ ου δεσ µοτσ ετ 

σψνταγµεσ σπχιαυξ σερϖαντ ◊ δνοµµερ δεσ χλασσεσ δ�οβϕετσ ετ δεσ χονχεπτσ. 

Λα τερµινολογιε χλασσε λεσ νοτιονσ εν ηιραρχηισαντ (χλασσιφιχατιον 

ταξινοµιθυε, λογιθυε) ετ εν οργανισαντ (στρυχτυρατιον δε λα χονναισσανχε παρ 

δοµαινεσ, παρ µιχρο−δοµαινεσ, παρ χηαµπσ σµαντιθυεσ). Ελλε δφινιτ δε µανιρε 

υνιϖοθυε εν δλιµιταντ ετ διστινγυαντ λεσ χονχεπτσ λεσ υνσ δεσ αυτρεσ. 

Χοµµε λε βυτ δε λ�τυδε εστ λα χοµπαραισον γνραλε δε λ�οργανισατιον δεσ 

τερµεσ τεχηνιθυεσ ετ χευξ δεσ υνιτσ λεξιχαλεσ χουραντεσ, δανσ χε θυι συιτ, 

ϕ�υτιλισεραι λε µοτ τερµινολογιε δανσ σα πρεµιρε αχχεπτιον. 
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∆ΟΥΒΛΕ ΑΡΤΙΧΥΛΑΤΙΟΝ 

 

Τουτ σιγνε λινγυιστιθυε α δευξ προπριτσ εσσεντιελλεσ : λα δουβλε 

αρτιχυλατιον ετ λ�αρβιτραιρε. Εν χε θυι χονχερνε λα δουβλε αρτιχυλατιον, αξιοµε δε 

βασε δε λα τηοριε δ�Ανδρ Μαρτινετ συρ λ�οργανισατιον δεσ σεγµεντσ λινγυιστιθυεσ 

µινιµαυξ συρ δευξ πλανσ διφφρεντσ, λεσ διφφρενχεσ εντρε λεσ λανγυεσ σπχιαλισεσ 

ετ λα λανγυε χουραντε, βιεν ϖιδεµµεντ, νε λα µοδιφιεντ πασ. Αυτρεµεντ τουτ λε 

φονχτιοννεµεντ σερα µισ εν θυεστιον.  

 

ΑΡΒΙΤΡΑΡΙΤΕ ΕΤ ΜΟΤΙςΑΤΙΟΝ 

 

      Λα πρεµιρε γρανδε διφφρενχε δεσ δευξ σψστµεσ χονχερνε λα ρελατιον 

αρβιτραριτ − µοτιϖατιον. ∆επυισ Σαυσσυρε, ον σαιτ τρσ βιεν θυε λα ρελατιον εντρε υνε 

φορµε πηονιθυε, λε σιγνιφιαντ ετ χε θυ�ελλε δνοτε, λε σιγνιφι, ν�α ριεν δε 

νχεσσαιρε ου δε νατυρελ. Μαισ λ�αρβιτραριτ ετ λα µοτιϖατιον νε σ�εξερχεντ πασ δε λα 

µµε φαον αυ νιϖεαυ δυ λεξιθυε γνραλ ετ δυ ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε. Χοµµε 

υνε γρανδε παρτιε δυ ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε εστ φορµε παρ δεσ προχδσ 

µορπηολογιθυεσ ∀ δριϖατιον, πρφιξατιον ∀, ελλε γαρδε σα τρανσπαρενχε ετ πευτ τρε 

χονσιδρε χοµµε παρτιελλεµεντ µοτιϖε. 

Σι λ�ον χονσιδρε παρ εξεµπλε λα τερµινολογιε χυλιναιρε δυ ΞΞε σιχλε, συρ 

λεσ 270 ϖερβεσ, λε σενσ δ�υνε χινθυανταινε � υνε σοιξανταινε ◊ πευ πρσ, δονχ υνε 

ϖινγταινε δε πουρχεντ, πευτ τρε δδυιτ ◊ παρτιρ δε λα φορµε δε δπαρτ, σανσ 

διφφιχυλτ παρτιχυλιρε, εν φαισαντ τραϖαιλλερ υν πευ νοσ χονναισσανχεσ πραγµατιθυεσ 

ετ λινγυιστιθυεσ.  

 

 

ΕςΟΛΥΤΙΟΝ 

 
    Λε ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε τουτ χοµµε λε λεξιθυε χουραντ, σε χαραχτρισε παρ 

υνε ϖολυτιον χονσταντε. Λε µοτευρ δεσ δπλαχεµεντσ πευτ τρε ρεχηερχη σοιτ 

παρµι λεσ φαιτσ δε λα χιϖιλισατιον /βεσοινσ νουϖεαυξ, µοδεσ, υσυρε µοτιϖε δεσ 

µοτσ .../, σοιτ ◊ λ�ιντριευρ δυ σψστµε λινγυιστιθυε λυι−µµε. ∆ανσ χεττε ϖολυτιον 

 8



χονσταντε, λε λεξιθυε χουραντ ετ λε ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε σοντ εν ιντεραχτιον 

χοντινυε, λεσ εξτενσιονσ ετ λεσ ρεσχτριχτιονσ µοδιφιεντ χοντινυελλεµεντ λεσ 

φροντιρεσ εντρε λεσ δευξ σψστµεσ.  

Υν εξεµπλε πουρ λα φλεξιβιλιτ δεσ φροντιρεσ εστ λε ϖερβε χανδιρ.  Λ�αδϕεχτιφ 

χανδι α τ εµπρυντ ◊ λ�αραβε αυ ΞΙΙΙε σιχλε ετ ιλ εστ αρριϖ αυ φραναισ παρ λε 

τρανσφερτ δε λα µδεχινε. Λα πρεµιρε περσοννε ◊ εµπλοψερ λε µοτ ταιτ 

Αλδοβρανδινο δα Σιενα δανσ σον ουϖραγε διττιθυε Λε Ργιµε δυ χορπσ, αυ ΞΙΙΙε 

σιχλε. Λεσ αττεστατιονσ µοντρεντ υν εµπλοι σπχιαλισ δε λα µδεχινε, χοµµε λε 

συχρε δε χαννε εστ χονσιδρ πρεµιρεµεντ χοµµε υν µδιχαµεντ ετ 

σεχονδαιρεµεντ χοµµε υν χονδιµεντ ραρε ετ λυξυευξ. Ιλ ασσυρε λα προσπριτ δεσ 

αποτηιχαιρεσ θυι λε φοντ παψερ εν αργεντ µταλ. Απρσ λεσ Γρανδεσ ∆χουϖερτεσ, 

αϖεχ λ�ινσταλλατιον δεσ ραφφινεριεσ αυξ Αντιλλεσ, πυισ αυξ Χαναριασ, ◊ Μαδρε ου ◊ 

Χηινε, λα προδυχτιον δε συχρε φαιτ υν βονδ σπεχταχυλαιρε, εν µµε τεµπσ θυε σον 

πριξ χηυτε. Νοστραδαµυσ αϖεχ σον Εξχελλεντ ετ µουλτ υτιλε οπυσχυλε ◊ τουτσ 

νχεσσαιρε, θυι δσιρεντ αϖοιρ χογνοισσανχε δε πλυσιευρσ εξθυισεσ ρεχεπτεσ 

ποπυλαρισε λε συχρε ετ ιντροδυιτ δανσ λ�υσαγε χοµµυν λε ϖερβε χανδιρ ετ συχρε 

χανδι.  

φαιτεσ−λε φονδρε ετ λιθυφιερ αϖεχ θυαντιτ δ�εαυ ◊ συφφισανχε, χαρ ιλ σε 
  χανδιραιτ   (Νοστραδαµυσ) 

 

Λε ϖερβε ετ λ�αδϕεχτιφ σοντ δονχ πασσσ δε λα µδεχινε ◊ λα χυισινε, ετ δε λ◊, ◊ λα 

λανγυε χουραντε, ο λα πλυπαρτ δεσ λοχυτευρσ νε σοντ πασ χονσχιεντσ θυε λ�αδϕεχτιφ 

χανδι  σε ρφρε οριγινελλεµεντ ◊ υνε οπρατιον µδιχιναλε. 

  Χε σοντ χεσ ϖαγυεσ σαλεσ, χεσ πουσσεσ δ�εαυ τερρευσε θυι οντ δ  
  πουϖαντερ λε ϕυρψ ηαβιτυ αυξ πετιτσ φλοτσ βαϖαρδσ ετ µιροιταντσ δεσ 
  µαρινεσ εν συχρε χανδι. 
    (Ζολα : Λε Βον Χοµβατ : δε Χουρβετ αυξ ιµπρεσσιονιστεσ 
    Παρισ, Ηερµανν, 1974) 
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ΛΕ ΡΟΛΕ ∆Υ ΧΟΝΤΕΞΤΕ ∆ΑΝΣ  Λ�ΑΧΤΥΑΛΙΣΑΤΙΟΝ ∆ΕΣ ΣΕΝΣ 

 
Λα πολψσµιε δεσ σιγνεσ, λ�αµβιγυτ δεσ πηρασεσ, λα πλυριϖοχιτ δεσ τεξτεσ 

σοντ δεσ πηνοµνεσ δε λα σµαντιθυε δεσ λανγυεσ. Σανσ θυ�ιλσ νε σοιεντ ϕαµαισ 

τουτ ◊ φαιτ λιµινσ, λευρ ιµπορτανχε εστ ρδυιτε δανσ λα χοµµυνιχατιον 

θυοτιδιεννε, παρ λε ρεχουρσ αυ χοντεξτε πραγµατιθυε. 

Λα χονχεπτιον δε λα πραγµατιθυε ϖα ϕυσθυ∋◊ ρεφυσερ λα χονχεπτιον δε 

λ�αυτονοµιε δυ σενσ ετ προφεσσερ χελλε δε λα δπενδανχε χοντεξτυελλε, Χρυσε 

φορµυλε χεττε δπενδανχε δε λα µανιρε συιϖαντε : ↔ τηε µεανινγ οφ α ωορδ ισ 

χονστιτυτεδ βψ ιτσ χοντεξτυαλ ρελατιονσ ≈ξλι. Ιλ φαιτ αλλυσιον εν πρεµιερ λιευ αυ 

χαραχτρε πολψσµιθυε δεσ µοτσ ετ αυ φονχτιοννεµεντ δυ χοντεξτε δανσ λε χηοιξ δυ 

σενσ αχτυαλισ. ↔ Α λεξιχαλ φορµ µαψ ωελλ βε ασσοχιατεδ ωιτη αν υνλιµιτεδ νυµβερ 

οφ ποσσιβλε σενσεσ, βυτ τηεσεσ αρε νοτ αλλ οφ εθυαλ στατυσ. Ιφ ωε τακε σεριουσλψ τηε 

νοτιον οφ  �υνλιµιτεδ νυµβερ� τηερε µυστ βε, φορ ανψ λεξιχαλ φορµ, ποτεντιαλ σενσεσ 

ωηιχη ηαϖε νεϖερ βεεν ρεαλισεδ ιν υσε : εθυαλλψ, εϖερψ λεξιχαλ φορµ ηασ ατ λεαστ ονε 

ρελατιϖελψ ωελλ−υτιλισεδ σενσε. ≈ ξλιι 

Λ�αϖανταγε δ�υνε τελλε αππροχηε εστ ϖιδεντ : ελλε περµετ δ�εξπριµερ λα 

ϖαριατιον δε σενσ εν φονχτιον δεσ χοντεξτεσ, µαισ ελλε νε ρσουτ πασ πουρ αυταντ λε 

προβλµε δε λα σλεχτιον δυ σενσ χοµµυνιθυ παρ λεσ µοτσ. Λα τησε δυ φιλτραγε 

χοντεξτυελ εστ υνε ϖαριατιον δε λα τησε δε λα δπενδανχε χοντεξτυελλε, ετ σελον 

Μοεσχηλερ ελλε πευτ σε φορµυλερ δε λα µανιρε συιϖαντε : ↔ Λε σενσ δ�υνε 

εξπρεσσιον εν υσαγε εστ υν σουσ−ενσεµβλε δε σεσ σενσ ποσσιβλεσ. Λε χοντεξτε 

φονχτιοννε χοµµε υν φιλτρε θυι σλεχτιοννε λα ϖαλευρ χοντεξτυελλεµεντ αππροπριε 

δε λ�εξπρεσσιον. ≈ξλιιι  Σελον χεττε τησε, ↔ υνε εξπρεσσιον λινγυιστιθυε εστ εν λανγυε 

ποτεντιελλεµεντ αµβιγυ ου πολψσµιθυε, ετ χ�εστ σον υσαγε, δανσ υν χοντεξτε 

παρτιχυλιερ, θυι ϕουε λε δχλενχηευρ δε λ�αχτυαλισαιον δ�υνε ϖαλευρ πραγµατιθυε 

παρτιχυλιρε. ≈ξλιϖ Ιλ φαυτ δονχ διστινγυερ λε σενσ εν λανγυε ετ λε σενσ εν χοντεξτε.  

Λα σιτυατιον εστ τουτ ◊ φαιτ διφφρεντε δανσ λε χασ δυ ϖοχαβυλαιρε 

τεχηνιθυε : ↔ (...) τουτ τερµε ϖηιχυλε, ◊ λ�ιντριευρ δε λα δισχιπλινε χονσιδρε, υνε 

χοµποσαντε ινφορµατιοννελλε εντιρεµεντ δτερµινε παρ σα δφινιτιον ετ τουτ χαρτ 

δ�εµπλοι, τουτ δραπαγε σµαντιθυε σοντ χονδαµναβλεσ ≈ ξλϖ  
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Αινσι λε σενσ δ�υν τερµε ν�εστ πασ λι ◊ σον ενϖιροννεµεντ, ιλ ν�εστ πασ 

νχεσσαιρε δε διστινγυερ σενσ λεξιχολογιθυε ετ σιγνιφιχατιον τεξτυελλε. Τελ ν�εστ πασ 

λε χασ δυ µοτ δ�υσαγε χουραντ ο λεσ σενσ φιγυρσ, λεσ γλισσεµεντσ δε διϖερσε νατυρε 

σοντ φρθυεντσ ετ ϕυστεµεντ πουρ ασσυρερ λα φλεξιβιλιτ δε λα λανγυε, λυι περµεττεντ 

δε φαιρε φαχε ◊ δεσ βεσοινσ ιµπρϖυσ. Λε ϖοχαβυλαιρε τεχηνιθυε νε νχεσσιτε πασ 

δ�αχτυαλισατιον δε λα παρτ δυ χοντεξτε τερµε παρ τερµε, λα σιτυατιον δε λα 

χοµµυνιχατιον υνε φοισ ιδεντιφιε ∀ παρ εξεµπλε, ρεχεττεσ χυλιναιρεσ ∀, λεσ ϖαλευρσ 

σµαντιθυεσ νον χοµπατιβλεσ σεροντ αυτοµατιθυεµεντ βλοθυεσ.  

Ον πευτ, χεπενδαντ νυανχερ χεττε αφφιρµατιον παρ λ�ϖοχατιον δυ 

πηνοµνε δε λ�εξτενσιον εξτερνε, θυανδ υνε υνιτ δϕ◊ ενραχινε δυ ϖοχαβυλαιρε 

τεχηνιθυε χοντινυε ◊ ϖολυερ ◊ λ�ιντριευρ δυ σψστµε ετ σ�ενριχηιτ δε νουϖελλεσ 

αχχεπτιονσ, χοµµε χ�ταιτ λε χασ παρ εξεµπλε πουρ λεσ ϖερβεσ βλανχηιρ, φλαµβερ, 

δορερ, χαραµλισερ, ετχ. Λα πολψσµιε εστ δονχ υνε χαραχτριστιθυε ινδνιαβλε δεσ 

ϖοχαβυλαιρεσ τεχηνιθυεσ αυσσι. 

 

                       ΣΨΝΟΝΨΜΙΕ 

 
Σελον λα χονχεπτιον δε Χρυσε, λεσ υνιτσ λεξιχαλεσ εντρετιεννεντ δεσ 

ρελατιονσ σµαντιθυεσ θυι σ�οργανισεντ αυτουρ δε θυατρε τψπεσ δε βασε: ↔ ιδεντιτψ, 

ινχλυσιον, οϖερλαπ, δισϕυνχτιον ≈ξλϖι Λα ρελατιον λεξιχαλε θυι χορρεσπονδ ◊ λ�ιδεντιτ, 

ο δευξ χλασσεσ δ�υνιτσ λεξιχαλεσ οντ δεσ µεµβρεσ χοµµυνσ εστ χελλε δε λα 

σψνονψµιε. Λ�ινχλυσιον, θυανδ λεσ µεµβρεσ δ�υνε χλασσε σοντ ινχλυσ 

χοµπλτεµεντ δανσ υνε αυτρε χλασσε, εστ ρεπρσεντε παρ λα ρελατιον ηψπερονψµιε � 

ηψπονψµιε. Λ�ιµβριχατιον λορσθυε λεσ δευξ χλασσεσ οντ δεσ χονστιτυαντσ εν παρτιε 

χοµµυνσ, χορρεσπονδ ◊ λα ρελατιον δε χοµπατιβιλιτ, αλορσ θυε σον χοντραιρε λα 

δισϕονχτιον, ο νουσ νε τρουϖονσ αυχυν µεµβρε χοµµυν, χορρεσπονδ ◊ χελλε δε 

λ�ινχοµπατιβιλιτ. ∆ανσ λα δευξιµε παρτιε δε χε χηαπιτρε, παρµι χεσ ρελατιονσ ϕε 

ν�εξαµινεραι θυε λα σψνονψµιε δοντ λ�εξιστενχε, εν πρινχιπε χοντρεδιτ λε πρινχιπε  

δε λ�οργανισατιον δεσ τερµινολογιεσ. 

Εν εφφετ, λεσ τερµεσ ρεπρσεντεντ λε πρινχιπε δ�υνιϖοχιτ ετ δε 

µονορφρεντιαλιτ θυι εξχλυτ τηοριθυεµεντ λεσ ηοµονψµεσ ετ λεσ σψνονψµεσ, ετ 

συπποσε λα µισε ◊ λ�χαρτ δε τουτε χοννοτατιον µοτιονελλε, συβϕεχτιϖε ου 

µταπηοριθυε. Χεπενδαντ, λα ραλιτ χοντρεδιτ χε πρινχιπε : πλυσιευρσ σιγνιφιχατιονσ 

δ�υν τερµε  πευϖεντ εξιστερ ετ χοηαβιτερ αυ σειν δ�υνε µµε δισχιπλινε, εν πλυσ ον 
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πευτ χονστατερ θυελθυεφοισ θυε λεσ τερµεσ φονχτιοννεντ αϖεχ υνε χερταινε 

ιµπρχισιον. 

Λα σψνονψµιε δχριτ υνε ρελατιον δ�θυιϖαλενχε εντρε δεσ υνιτσ 

ιντερχηανγεαβλεσ, µαισ ελλε εστ σενσιβλε ◊ λα ϖαριαβιλιτ δεσ λανγυεσ νατυρελλεσ δανσ 

σεσ ασπεχτσ γογραπηιθυεσ, ηιστοριθυεσ ετ σοχιοχυλτυρελσ : ον πουρραιτ λα δφινιρ 

χοµµε υνε σορτε δ�ιδεντιτ δε σενσ σανσ ιδεντιτ δε φορµε, δανσ λεσ λιµιτεσ δ�υν 

υσαγε πλυσ ου µοινσ ρεστρειντ. 

Νουσ χονναισσονσ πλυσιευρσ δεγρσ δε σψνονψµιε : 

− σψνονψµιε αβσολυε : δευξ υνιτσ λεξιχαλεσ σοντ χονσιδρεσ χοµµε δεσ 

σψνονψµεσ αβσολυσ, σι τουτεσ λευρ ρελατιονσ χοντεξτυελλεσ σοντ ιδεντιθυεσ. 

Χοµµε ιλ εστ πρατιθυεµεντ ιµποσσιβλε δε χοντρλερ τουσ λεσ χοντεξτεσ 

ποσσιβλεσ ετ ιλ εστ διφφιχιλε δε τρουϖερ υνε µοτιϖατιον πουρ λ�εξιστενχε δε 

σψνονψµιε αβσολυε δανσ λεσ λανγυεσ, χε πηνοµνε εστ εξτρµεµεντ ραρε.  Λα 

σψνονψµιε αβσολυε ν�εστ χονχεϖαβλε θυ�αυ πλαν στριχτεµεντ δνοτατιφ ου 

ρφρεντιελ: λεσ τερµεσ δσιγνεντ λε µµε ρφρεντ, µαισ δανσ δεσ σιτυατιονσ 

διφφρεντεσ. 

− σψνονψµιε παρτιελλε ου χοντεξτυελλε 

− σψνονψµιε διαχηρονιθυε 

 

Σψνονψµιε αβσολυε : χελα πουρραιτ παρατρε υνε ινχονσθυενχε δε δε µα παρτ δε 

χλασσερ δεσ λµεντσ δανσ χεττε χατγοριε, αλορσ θυε ϕε ϖιενσ δε χονστατερ θυ�ιλ εστ 

πρατιθυεµεντ ιµποσσιβλε δε χοντρλερ τουσ λεσ χοντεξτεσ δανσ λεσθυελσ χεσ ϖερβεσ 

πευϖεντ σε χοµµυτερ σανσ χηανγεµεντ σµαντιθυε. Μαισ λεσ θυατρε παιρεσ χηοισιεσ 

οντ δεσ παρτιχυλαριτσ θυι περµεττεντ θυανδ−µµε δε λεσ χονσιδρερ χοµµε δεσ 

σψνονψµεσ παρφαιτσ. 

Εµβροχηερ / ενηαστερ : πουρ χεσ δευξ ϖερβεσ, λα χονδιτιον δε λα σψνονψµιε εστ υνε 

ρεστριχτιον τεµπορελλε � δυ ΞΙςε αυ ΞςΙε σιχλε, ο ιλσ χοεξισταιεντ. Α χεττε 

ποθυε, ιλ ψ αϖαιτ δευξ δνοµινατιονσ πουρ λα βροχηε ◊ ρτιρ, βροχηε ετ ηαστε θυι 

οντ δονν δευξ ϖερβεσ σψνονψµεσ εµβροχηερ ετ ενηαστερ. 

 αϖοιρ υνε βροχηε δε φερ βιεν γρεσλε ετ λεσ εµβροχηερ 

    ενηαστεζ ϖοσ πουλλετζ εν υνε βροχηε δε φερ 
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Λα παιρε τουφφερ / τυϖερ οντ λα παρτιχυλαριτ θυε λευρ αππαριτιον δανσ λε λανγαγε 

χυλιναιρε εστ δυε ◊ υνε µταπηορε, χεσ µοδεσ δε χυισσον ρεσσεµβλαντ ◊ 

λ�τουφφεµεντ. Ιλσ οντ υνε ϖολυτιον παραλλλε σµαντιθυεµεντ ετ σψνταξιθυεµεντ 

αυσσι, λεσ ϖερβεσ λαισσαντ πλαχε ◊ υν αδϖερβε : χυισσον ◊ λ�τουφφε, ◊ λ�τυϖε. 

Ενφιν µιϕοτερ / µιτοννερ λ�ϖολυτιον εστ παραλλλε δανσ λε χασ δε χεσ δευξ ϖερβεσ 

αυσσι : µµε τραιτσ σµαντιθυεσ σπχιφιθυεσ, µµε εµπλοι φιγυρ, µµε ποσιτιονσ 

σψνταξιθυεσ. Λεσ δευξ εξεµπλεσ συιϖαντσ ιλλυστρεντ βιεν θυε λεσ οπρατιονσ πουρ 

χεσ δευξ ϖερβεσ σοντ τουτ ◊ φαιτ ιδεντιθυεσ : 

 Χουπεζ ετ παρεζ λεσ τενδρονσ δε δευξ ποιτρινεσ δ�αγνεαυ, χουχηεζ−λεσ  
 δανσ υν σαυτοιρ, αϖεχ υν πευ δε χονσοµµ, φαιτεσ−λεσ µιϕοτερ ϕυσθυ∋◊ 

 χε θυ�ιλσ σε γλαχεντ. 
  

 Χουπεζ ϖοτρε βουιλλι εν τρανχηεσ, χουχηεζ χεσ τρανχηεσ συρ υν πλατ,  
 ϖερσεζ υν πευ δε βουιλλον, φαιτεσ−λεσ µιτοννερ συρ λα χενδρε χηαυδε. 

 
Μοδερ / µονδερ : χοµµε ϕε λ�αι εξπλιθυ δανσ λα παρτιε ↔ Ρελατιονσ 

αντονψµιθυεσ ≈ χεσ δευξ ϖερβεσ, µαλγρ λευρ οριγινε διφφρεντε, δχριϖεντ 

εξαχτεµεντ λα µµε οπρατιον, δσ λεσ πρεµιρεσ αττεστατιονσ : 

Παρ εξεµπλε χηεζ Νοστραδαµυσ : 

  Πουρ χονφιρε δεσ νοιξ αϖεχ χε ϖιν χυιτ, πρενεζ δεσ νοιξ ϖερτεσ ετ  
  µονδεζ τρσ βιεν λα θυαντιτ θυε ϖουσ ϖουδρεζ. 

 
  Πρενεζ δεσ λαιτυεσ λορσθυ�ελλεσ σοντ εν γραινε, τουτε λα πλαντε, ου λα  

  τιγε. Μονδεζ−λεσ τρσ βιεν. 
 

Λα σιτυατιον σψνονψµιθυε εστ ταψε παρ λ�αναλψσε χοµπονεντιελλε αυσσι, 

θυι δφινιτ λεσ µµεσ τραιτσ σµαντιθυεσ πουρ χεσ υνιτσ. Παρ χοντρε, ιλ εστ 

ιντρεσσαντ δε χονστατερ θυ�υν διχτιονναιρε δεσ σψνονψµεσ ετ δεσ θυιϖαλενχεσ νε 

τιεντ πασ χοµπτε δε σεσ ιδεντιτσ � µονδερ / µονδερ, τουφφερ / τυϖερ νε σοντ 

µµε πασ µεντιοννσ παρ λε διχτιονναιρε, αλορσ θυ�ιλ χλασσε σουϖεντ δανσ λα 

χατγοριε δε σψνονψµιε λα ρελατιον ηψπερονψµιε / ηψπονψµιε. Παρ εξεµπλε πουρ λε 

ϖερβε µιϕοτερ, λε διχτιονναιρε δοννε χοµµε σψνονψµε  χυιρε ◊ πετιτ φευ, 

λονγτεµπσ.  
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Σψνονψµιε παρτιελλε : λεσ ϖερβεσ θυι σε τρουϖεντ δανσ χεττε χατγοριε νε σοντ 

σψνονψµεσ θυε παρτιελλεµεντ, χ�εστ−◊−διρε λ�θυιϖαλενχε σµαντιθυε φονχτιοννε 

υνιθυεµεντ δανσ χερταινσ χοντεξτεσ, νοταµµεντ δανσ λ�εµπλοι σπχιαλισ : αβιλλερ / 

απαρειλλιερ/ ατουρνερ , αχχοµµοδερ / αππρτερ. 

 

Λεσ χασ δε ρεµπλαχεµεντσ νον−φονχτιοννελσ δεσ σιγνιφιαντσ ρεπρσεντεντ δεσ χασ δε 

σψνονψµιε διαχηρονιθυε, χαρ λεσ φορµεσ χορρεσπονδεντ αυ µµε χοντενυ, εν 

γαρδαντ λεσ µµεσ τραιτσ σµαντιθυεσ. 

φαισανδερ / µορτιφιερ, γρατυισερ / ρπερ, εσϖερδερ / βλανχηιρ 

 

Υν χασ παρτιχυλιερ εστ χελυι δεσ ϖερβεσ σαλερ / σαυπουδρερ. Σαυπουδρερ εστ υν µοτ 

χοµποσ σελ + πουδρερ, δονχ τψµολογιθυεµεντ ιλσ πουρραιεντ τρε σψνονψµεσ, 

µαισ απρσ λ�οβσχυρχισσεµεντ δυ πρεµιερ λµεντ δε λα χοµποσιτιον ετ παρ 

λ�εξτενσιον εξτερνε δυ ϖερβε ◊ λ�ιντριευρ δυ ϖοχαβυλαιρε σπχιαλισ, σαυπουδρερ α 

χοµµενχ ◊ δσιγνερ τουτε σορτε δ�ασπερσιον παρ δεσ χονδιµεντσ,  δονχ ιλ ινχλυτ λε 

ϖερβε σαλερ. 

 

 

 

ΛΑ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑΤΙΟΝ ∆ΕΣ ΤΕΡΜΕΣ ΧΥΛΙΝΑΙΡΕΣ 

∆ΑΝΣ ΛΕΣ ∆ΙΧΤΙΟΝΝΑΙΡΕΣ 

 
Λεσ λινγυιστεσ σουλιγνεντ λ�ασπεχτ τερµινολογιθυε δεσ διχτιονναιρεσ δε 

λανγυε, εν εφφετ, ιλσ χοντιεννεντ, εν γρανδ νοµβρε, δεσ τερµεσ σχιεντιφιθυεσ ετ 

τεχηνιθυεσ, παρ χοντρε, δανσ λα πλυπαρτ δεσ διχτιονναιρεσ ιλ µανθυε λα δφινιτον 

εξαχτε δεσ τερµεσ σχιεντιφιθυεσ ετ τεχηνιθυεσ, ιλ φαυτ ρεχουριρ ◊ δεσ µανυελσ 

διδαχτιθυεσ, ◊ δεσ δεσχριπτιονσ οφφιχιελλεσ. Χελα ϖευτ διρε θυε λεσ δφινιτιονσ σε 

ρετρουϖεντ σουσ φορµε νον−στανδαρδισε ετ νε σ�ταβλισσεµεντ θυ�◊ παρτιρ δεσ 

χοντεξτεσ δφινιτοιρεσ. Λα σιτυατιον εστ παρειλλε πουρ λεσ τερµεσ χυλιναιρεσ δοντ υνε 

παρτιε χονσιδραβλε µανθυε δεσ διχτιονναιρεσ δε λανγυε γνραλε ου βιεν λευρ 

δφινιτιον εστ ασσεζ ρυδιµενταιρε. Παρ εξεµπλε συρ λεσ 270 ϖερβεσ ρεχυειλλισ δανσ λεσ 

λιϖρεσ δε χυισινε µοδερνεσ, 105 νε σε τρουϖεντ πασ δανσ λε διχτιονναιρε Ροβερτ 

δ�αυϕουρδ∋ηυι ου δανσ λευρ δφινιτιον λ�αχχεπτιον χυλιναιρε ν�εστ πασ ινδιθυε, χε 
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θυι ρεπρσεντε υν πουρχενταγε ασσεζ λεϖ :  ◊ πευ πρσ 38 %. ∆ανσ υν ουϖραγε 

σπχιαλισ, λε νοµβρε δεσ ϖερβεσ νον εξπλιθυσ εστ δε 103, δονχ ιλ ρεπρσεντε ◊ πευ 

πρσ λε µµε πουρχενταγε, ιλ εστ ϖραι θυε χε νε σοντ πασ λεσ µµεσ ϖερβεσ θυι 

µανθυεντ δανσ λεσ δευξ τψπεσ δ�ουϖραγεσ. 

 

∆ανσ λεσ δφινιτιονσ δεσ διχτιονναιρεσ ον πευτ χονστατερ πλυσιευρσ τενδανχεσ : 

 

∆φινιτιον ενχψχλοπδιθυε θυι 

σ�εφφορχε δε δοννερ υνε 

δεσχριπτιον αυσσι χοµπλτε θυε 

ποσσιβλε δεσ ρφρεντσ. 

 

 

∆φινιτιον λινγυιστιθυε ου 

λεξιχογραπηιθυε  θυι σε λιµιτε ◊ 

λα µεντιον δεσ σµεσ 

νχεσσαιρεσ ετ συφφισαντσ πουρ 

ιδεντιφιερ ετ οπποσερ δεσ µοτσ.

 

Λα δφινιτιον λινγυιστιθυε πευτ σε πρσεντερ σουσ φορµε δε δφινιτιον 

µινιµαλε ου σουσ φορµε δε δφινιτιον στροτψπιθυε :  

 

∆φινιτιον µινιµαλε εστ 

χονσιδρε δυ ποιντ δε ϖυε δε 

λα περτινενχε, ελλε σε βορνε ◊ 

ισολερ υν οβϕετ παρ λα µεντιον 

δυ τραιτ σπχιφιθυε. 

 

∆φινιτιον στροτψπιθυε αϕουτε 

δεσ λµεντσ δεσχριπτιφσ ετ 

φονχτιοννελσ ετ ϖισε ◊ δοννερ 

υνε ρεπρσεντατιον δε λ�οβϕετ 

δνοµµ. 

Σελον υνε αυτρε χονχεπτιον ιλ εξιστε δεσ δφινιτιονσ παρ ιντενσιον (ου 

χοµπρηενσιον) ετ δεσ δφινιτιονσ παρ εξτενσιον (ου δφινιτιον γνριθυε) : 

 

∆φινιτιον παρ ιντενσιον 

σ�οπρε ◊ παρτιρ δυ γενρε λε πλυσ 

προχηε δϕ◊ δφινι ετ ελλε δοννε 

λεσ χαραχτρεσ ρεστριχτιφσ θυι 

διστινγυεντ λα νοτιον δφινιε 

δεσ αυτρεσ. 

 

∆φινιτιον παρ εξτενσιον 

χονσιστε ◊ νυµρερ τουτεσ λεσ 

εσπχεσ θυι αππαρτιεννεντ ◊ λα 

χλασσε θυε λα νοτιον δφινιτ.  
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Λα δφινιτιον παρ εξτενσιον εστ διφφιχιλεµεντ µανιαβλε χαρ ελλε εξιγε υνε λιστε 

εξηαυστιϖε δεσ εσπχεσ. 

 

Εν χε θυι χονχερνε λεσ τερµεσ χυλιναιρεσ, ιλ φαυτ πρενδρε εν χονσιδρατιον 

θυε λεσ δεστιναταιρεσ σοντ λεσ νον−προφεσσιοννελσ, αψαντ δϕ◊ υνε βασε δε 

χονναισσανχε, δονχ δανσ λα πλυπαρτ δεσ χασ νουσ τρουϖονσ δεσ δφινιτιονσ 

λεξιχογραπηιθυεσ µινιµαλεσ θυι σε λιµιτεντ ◊ λα µεντιον δεσ τραιτσ λεσ πλυσ 

σπχιφιθυεσ, νχεσσαιρεσ πουρ ιδεντιφιερ λ�λµεντ δονν παρ ραππορτ αυξ αυτρεσ. Παρ 

χονσθυεντ, εν αυχυνε µανιρε χεσ δφινιτιονσ νε σοντ συσχεπτιβλεσ δε δλιµιτερ λεσ 

ϖαλευρσ δεσ τερµεσ λεσ υνσ παρ ραππορτσ αυξ αυτρεσ. 

Νουσ τρουϖονσ σουϖεντ υνε δφινιτιον παρ ιντενσιον, πρεναντ χοµµε βασε 

λ�ηψπερονψµε : πουρ λεσ τψπεσ δε χυισσον : χυιρε ου πουρ λεσ τψπεσ δ�λιµινατιον : 

χουπερ.  

 

Παρ εξεµπλε δανσ λε Ροβερτ δ�αυϕουρδ∋ηυι : 

  Μιϕοτερ : φαιρε χυιρε ου βουιλλιρ λεντεµεντ, πρπαρερ υν µετσ αϖεχ σοιν. 

Βραισερ : φαιρε χυιρε υνε ϖιανδε, υν ποισσον, χερταινσ λγυµεσ ◊ φευ δουξ 
ετ ◊ λ�αβρι δε λ�αιρ. 

 
 

∆ανσ χε θυι συιτ, ϕε ϖουδραισ ιλλυστρερ µεσ αφφιρµατιονσ παρ λ�εξεµπλε δ�υν δεσ 

ϖερβεσ λεσ πλυσ φρθυεντσ δανσ λεσ ρεχεττεσ  βλανχηιρ θυι α, δε πλυσ, δευξ αχχεπτιονσ 

δανσ λε δοµαινε χυλιναιρε : 

βλανχηιρ 

∆ανσ λεσ διχτιονναιρεσ δε λανγυε : 

Ι. Λε Ροβερτ 

Λε διχτιονναιρε δοννε 4 αχχεπτιονσ, δοντ δευξ τεχηνιθυεσ, µαισ νε φαιτ αυχυνε 

αλλυσιον δυ ϖερβε δανσ λε δοµαινε δε λα χυισινε. 

 

ΙΙ. Λαρουσσε Λεξισ 

Φαιρε συβιρ ◊ δεσ συβστανχεσ αλιµενταιρεσ υνε βυλλιτιον δανσ λ�εαυ, σοιτ πουρ λεσ 

δβαρρασσερ δε παρτιεσ νυισιβλεσ, σοιτ πουρ χοµµενχερ λευρ χυισσον. 
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ΙΙΙ. ΤΛΦ 

Πασσερ ◊ λ�εαυ βουιλλαντε δεσ λγυµεσ πουρ εν ενλεϖερ λ�χρετ. 

Χε σοντ δεσ δφινιτιονσ ασσεζ γνραλεσ σανσ πρχισιερ παρ εξεµπλε δε θυελλεσ 

συβστανχεσ αλιµενταιρεσ ιλ σ�αγιτ, µαισ ελλεσ δοννεντ θυανδ µµε λα βασε δε 

λ�οπρατιον. 

 

Ις. ∆ιχτιονναιρε ηιστοριθυε 

Πλυσιευρσ σενσ τεχηνιθυεσ σ�ορδοννεντ ◊ λ�ιδε δε �ρενδρε βλανχ� ου δε �νεττοψερ� 

(...) εν χυισινε �δοννερ υνε πρεµιρε χυισσον ◊�. 

Ιλ ρεστε ενχορε πλυσ σοµµαιρε θυε λεσ πρχδεντσ. 

 

∆ανσ λεσ διχτιονναιρεσ σπχιαλισσ, λα σιτυατιον εστ ασσεζ ητρογνε, νουσ τρουϖονσ 

δεσ δφινιτιονσ τρσ εξαχτεσ, νυµραντ τουσ λεσ τραιτσ σµαντιθυεµεντ περτινεντσ 

δυ ϖερβε, µαισ αυσσι δ�αυτρεσ θυι νε δπασσεντ πασ λεσ δφινιτιονσ ρυδιµενταιρεσ 

δεσ διχτιονναιρεσ δε λανγυε :  

 

1. Ενχψχλοπδιε Πρατιθυε Λαρουσσε : Χυισινε µοδερνε ετ γαστρονοµιε 

Πλονγερ υν αλιµεντ δανσ λ�εαυ πορτε ◊ βυλλιτιον ετ µαιντενιρ 4 ◊ 5 µινυτεσ. 

Εγουττερ ετ ραφραχηιρ εν πασσαντ δανσ λ�εαυ φροιδε. Ρετιρε λ�χρετ (σαλαδε), 

λ�εξχσ δε σελ (λαρδ σαλ) ου ραφφερµιτ λεσ χηαιρσ  (χερϖελλεσ, ρισ) 

 

2. Μαριεττε : Λα Χυισινε φαµιλιαλε, 1500 Ρεχεττεσ 

Πουρ ενλεϖερ λευρ χρετ αυξ ϖιανδεσ, ηερβεσ ετ λγυµεσ, ον λευρ φαιτ φαιρε 

θυελθυεσ βουιλλονσ δανσ δε λ�εαυ, αϖεχ ου σανσ σελ. 

 

3. Σαϖευρσ δυ Μονδε : Λεξιθυε χυλιναιρε 

ηττπ://σαϖευρσ.σψµπατιχο.χα/λεξιθυε/τερµεσ.ητµ 

Πλονγερ θυελθυεσ µινυτεσ δανσ λ�εαυ βουιλλαντε. 
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4. Λεσ αππελλατιονσ χυλιναιρεσ 

ηττπ://β−σιµον.ιφρανχε.χοµ/β−σιµον/αππελλατιονσ.ητµ 

Οπρατιον χονσισταντ ◊ φαιρε βουιλλιρ πλυσ ου µοινσ λονγτεµπσ δεσ αλιµεντσ δανσ 

δε λ�εαυ σαλε ου ϖιναιγρε σοιτ πουρ λεσ ραφφερµιρ (πιεδσ ου ττε δε ϖεαυ), πουρ 

ενλεϖερ λ�εξχσ δε σελ (λαρδ), πουρ ενλεϖερ λ�χρετ δε χερταινσ λγυµεσ ου πουρ 

πουϖοιρ πλυχηερ πλυσ φαχιλεµεντ χερταινσ λγυµεσ ου φρυιτσ. 

 

5. Λεξιθυε χυλιναιρε 

ωψσιωψγ://63/ηττπ://ωωω.µανγεζ.χοµ/ινφοσ/λεξιθυε/αχ.ητµ 

Ινδιθυε πουρ χερταινσ λγυµεσ ϖερτσ υνε χυισσον χοµπλτε. 

ςοιλ◊ υν εξεµπλε πουρ υνε δφινιτιον τουτ ◊ φαιτ ερρονε. 

 

Λα δφινιτιον λα πλυσ χοµπλτε εστ δοννε παρ υν ουϖραγε σπχιαλισ : 

6. Χολεττε Γυιλλεµαρδ, Λεσ µοτσ δε λα χυισινε 

Πασσερ δεσ αλιµεντσ ◊ λ�εαυ βουιλλαντε, πυισ λεσ γουττερ, αϖαντ δε λεσ σουµεττρε ◊ 

λευρ χυισσον δφινιτιϖε (βραισαγε, ρτισσαγε ετχ). Χεττε οπρατιον α πουρ βυτ σοιτ 

δ�λιµινερ λε σελ δε χονσερϖατιον (χ�εστ λε χασ λορσθυ�ον βλανχηιτ δεσ λαρδονσ 

δεµι−σελ), σοιτ δε ραφφερµιρ δεσ λγυµεσ (χαροττεσ), σοιτ δ�ενλεϖερ λχρετ προπρε ◊ 

χερταινσ προδυιτσ αλιµενταιρεσ  (χηου). 

Βλανχηιρ α δ�αυτρεσ σιγνιφιχατιονσ εν χυισινε, χοµµε :  

− µλανγερ αυ φουετ ϕαυνεσ δ�οευφσ ετ συχρε εν πουδρε ϕυσθυ∋◊ χε θυε λε µλανγε 

σοιτ βλανχ ετ µουσσευξ, χεττε τεχηνιθυε σ�υτιλισε πουρ λα πρπαρατιον δ�υν 

βισχυιτ, δ�υνε χρµε ανγλαισε, ετχ. 

− φαιρε χυιρε χερταινσ αλιµεντσ δανσ υν βαιν δε φριτυρε σανσ λεσ λαισσερ δορερ ; υν 

δευξιµε πασσαγε δανσ υν βαιν ◊ τεµπρατυρε πλυσ λϖ λευρ δοννερα αυ 

δερνιερ µοµεντ λα χολορατιον ϖουλυε. Ον προχδε παρφοισ αινσι πουρ λεσ 

ποµµεσ δε τερρε φριτεσ. 
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ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ 
 

Πουρ χοµµενχερ λα χονχλυσιον, ϕε ϖαισ ρεπρενδρε λεσ τροισ θυεστιονσ θυε 

ϕ�αι ποσεσ δανσ  λ�ιντροδυχτιον :  

1) ∆ανσ θυελλε µεσυρε λα στρυχτυρατιον δ�υν ϖοχαβυλαιρε δονν εστ ποσσιβλε 

παρ λεσ µτηοδεσ δε λα σµαντιθυε στρυχτυραλε ετ πλυσ παρτιχυλιρεµεντ παρ λα 

τηοριε δε Ραστιερ ? 

2) ∆ανσ θυελλε µεσυρε λα µτηοδε δε σµαντιθυε στρυχτυραλε διαχηρονιθυε 

σιγνιφιε υνε αϖανχε παρ ραππορτ ◊ λα δεσχριπτιον σψνχηρονιθυε δανσ λα ποσσιβιλιτ δε  

δµοντρερ ετ δε διφφρενχιερ λεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ ετ λεσ µοδιφιχατιονσ 

νον−σµαντιθυεσ ? 

3) ∆ανσ θυελλε µεσυρε λεσ µυτατιονσ δε λα σοχιτ ετ δε λ�ηιστοιρε σε 

ρεφλτεντ δανσ λεσ χηανγεµεντσ λανγαγιερσ ? 

ϑε χοµµενχε παρ λα τροισιµε θυεστιον ◊ λαθυελλε λα ρπονσε µε παρατ λε 

πλυσ σιµπλε ◊ δοννερ. Λα ρπονσε εστ αφφιρµατιϖε ϖιδεµµεντ, λεσ φαχτευρσ 

ηιστοριθυεσ ετ σοχιαυξ οντ δεσ ινχιδενχεσ συρ λεσ φαιτσ δυ λανγαγε ετ πλυσ 

παρτιχυλιρεµεντ συρ λε λεξιθυε.  

∆ανσ λε χασ δυ λανγαγε χυλιναιρε, ον πευτ ϖοθυερ λα πριοδε δυ ΞςΙΙε 

σιχλε, ◊ λα φιν δυθυελ σ�εστ αχχοµπλιε εν Φρανχε υνε ϖριταβλε ρϖολυτιον χυλιναιρε 

παρ λ�αβανδον δεσ χαραχτριστιθυεσ πρινχιπαλεσ δε λα χυισινε µδιϖαλε. Ελλε εστ ◊ 

λ�οριγινε δε λα ρενοµµε δε λα γαστρονοµιε φραναισε. Φινιε λα γρανδε ϖαριτ 

δ�πιχεσ ιµπορτεσ αυ πριξ φορτ, τερµινεσ λεσ δουβλεσ χυισσονσ δεσ ϖιανδεσ, 

βουιλλιεσ αϖαντ δ�τρε ρτιεσ, αβανδοννεσ λεσ σαϖευρσ αιγρεσ−δουχεσ, λεσ µλανγεσ 

συχρ−σαλ. Λε µατρε µοτ δε τουτεσ χεσ µυτατιονσ σεµβλε τρε υν γοτ νουϖεαυ 

πουρ λεσ σαϖευρσ νατυρελλεσ δεσ προδυιτσ, ϕυσθυ�αλορσ ↔ τραϖεστιεσ ≈, σελον λεσ τερµεσ 

δεσ χοντεµποραινσ, παρ λα χυισινε µδιϖαλε. Λε ϖραι λυξε, χ�εστ λα φραχηευρ, λε 

ποισσον εστ αµεν δε λα Μανχηε αυ γαλοπ, εν υνε νυιτ, παρ λεσ χηασσε−µαρε δοντ λε 

ρεταρδ, υν ϕουρ πουσσερα ςατελ αυ συιχιδε. (Χετ ινχιδεντ α ευ λιευ εν 1671, ◊ 

λ�οχχασιον δ�υνε φτε δοννε εν λ�ηοννευρ δυ ροι παρ λε πρινχε δε Χονδ ◊ 

Χηαντιλλψ, αλορσ θυε ςατελ ταιτ σον µατρε δ�ητελ.)  

 



∆ορναϖαντ, λεσ αροµατεσ σοντ χυειλλιεσ εν Φρανχε µµε. Λε ϖραι λυξε, χ�εστ 

λα ϕυστε χυισσον, λεσ ϖιανδεσ ρτιεσ ◊ λα περφεχτιον παρ υν µατρε ρτισσευρ. Λεσ ϖινσ 

σοντ γαλεµεντ τουχησ παρ χεττε νουϖελλε τενδανχε : λεσ γρανδσ βουργογνεσ οντ 

ρεµπλαχ λεσ λουρδσ βλανχσ λιθυορευξ ετ λεσ ϖινσ πιχσ ου αροµατισσ. Λε ϖιν 

πτιλλαντ δε Χηαµπαγνε ϖιεντ τουτ ϕυστε δ�τρε ινϖεντ, δονναντ αυξ ϖιγνεσ δε χεττε 

προϖινχε υνε νουϖελλε ρενοµµε. 

Χεσ µυτατιονσ αππαρασσεντ συρ λε µαρχη δε λ�διτιον αυσσι # 230 διτιονσ 

δε λιϖρε δε χυισινε δε 1650 ◊ 1789. Εν µυλτιπλιαντ χε νοµβρε δ�διτιονσ παρ υν 

χηιφφρε δε τιραγε µοψεν δε 1200 εξεµπλαιρεσ, νουσ οβτενονσ υνε προδυχτιον δε 

276.000 ϖολυµεσ πουρ λα πριοδε.ξλϖιι Χ�εστ λ�ποθυε δυ ραφφινεµεντ δανσ τουσ λεσ 

δοµαινεσ δε λα ϖιε, ψ χοµπρισ λα χυισινε ο λε χυισινιερ δεϖιεντ υν αρτιστε, µατρε δε 

λ�ηαρµονιε δυ πλαισιρ, δε λ�εστητιθυε ετ δε λα διττιθυε. 

∆ανσ λε δοµαινε δυ λανγαγε χυλιναιρε, απρσ λα πριοδε µδιϖαλε θυι α φαιτ 

λεσ πρεµιερσ πασ πουρ φορµερ υν ϖοχαβυλαιρε σπχιαλ πουρ λα χυισινε, νουσ ϖοψονσ 

λα χονσολιδατιον ετ λ�ενριχηισσεµεντ δε χε ϖοχαβυλαιρε δε νουϖεαυξ τερµεσ 

τεχηνιθυεσ. Χ�εστ λ�ποθυε ο λα πλυπαρτ δεσ εµπρυντσ αυξ αυτρεσ σχιενχεσ ∀ 

µδεχινε, χηιµιε ∀ αρριϖεντ. Λεσ λιϖρεσ δε χυισινε, αϖεχ λευρ λανγαγε ταβλι, 

χονχουρεντ ◊ λα χοδιφιχατιον, αυ περφεχτιοννεµεντ δυ σερϖιχε, ιλσ ινχαρνεντ λε 

πρεστιγε σοχιαλ ετ λα πυισσανχε δε λα παρολε, ιλσ χονφορτεντ υν πουϖοιρ ετ χοδιφιεντ λεσ 

υσαγεσ ρεσπεχτσ ετ ◊ ρεσπεχτερ. 

Λα πριοδε συιϖαντε # λε ΞΙΞε σιχλε # εστ µοινσ σπεχταχυλαιρε αυ νιϖεαυ 

δεσ χηανγεµεντσ δεσ ηαβιτυδεσ ετ δεσ πρατιθυεσ χυλιναιρεσ, σι ελλε εστ θυανδ−µµε 

νοϖατριχε, χ�εστ συρτουτ ◊ χαυσε δε λα ναισσανχε δε λα γαστρονοµιε, δεσ γαστρονοµεσ 

ετ δε λα λιττρατυρε γαστρονοµιθυε. Λε λανγαγε χυλιναιρε σ�ενριχηιρα δε νοµβρευξ 

τερµεσ τεχηνιθυεσ ετ σχιεντιφιθυεσ, δανσ υνε λαργε µεσυρε γρχε ◊ λα Πηψσιολογιε δυ 

γοτ δε Βριλλατ−Σαϖαριν.  

Ενφιν, λε ΞΞε σιχλε ν�αππορτε πλυσ δε χηανγεµεντσ παρτιχυλιερσ, λα 

µονδιαλισατιον δεσ πρατιθυεσ χυλιναιρεσ, λ�εξπανσιον ιντερνατιοναλε δεσ χυισινεσ 

εξοτιθυεσ δοννεντ θυελθυεσ νουϖεαυξ τερµεσ, µαισ λα στρυχτυρε δε βασε ρεστε λε 

µµε. 
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Εν χε θυι χονχερνε λα δευξιµε θυεστιον συρ λ�απτιτυδε δε λα µτηοδε 

στρυχτυραλιστε ◊ δχριρε λεσ ρελατιονσ σµαντιθυεσ, λα ρπονσε εστ βεαυχουπ πλυσ 

νυανχε. 

∆υ ποιντ δε ϖυε ηιστοριθυε, λ�ινϖεντιον δυ τραιτ περτινεντ  α τ λ�υν δεσ πασ 

λεσ πλυσ ιµπορταντσ δε λα λινγυιστιθυε στρυχτυραλε. Αϖεχ λεσ ινϖενταιρεσ ρδυιτσ ετ 

φαχιλεµεντ χοντρλαβλεσ, λεσ αναλψσεσ στρυχτυραλεσ, δ�αβορδ εν πηονολογιε, ενσυιτε 

εν σµαντιθυε λεξιχαλε, περµετταιεντ δ�εξπριµερ αϖεχ βεαυχουπ δε χλαρτ λεσ 

ρελατιονσ εξισταντ εντρε λεσ υνιτσ λινγυιστιθυεσ αυ σειν δεσ σψστµεσ θυ�ελλεσ ταιεντ 

χενσεσ φορµερ. Πουρ ϖαλυερ σεσ ρσυλτατσ, λα µτηοδε δεϖαιτ σατισφαιρε ◊ υνε 

εξιγενχε : χελλε δε λ�εξπρεσσιϖιτ, χ�εστ−◊−διρε δε λ�απτιτυδε ◊ εξπριµερ υν 

µαξιµυµ δε νυανχεσ ετ δε ρελατιονσ σµαντιθυεσ. Λα σµαντιθυε στρυχτυραλε 

ποστυλε, πουρ χηαθυε χηαµπ σµαντιθυε, υν ινϖενταιρε δε τραιτσ, µαισ εν χε θυι 

χονχερνε λε νοµβρε δεσ τραιτσ δοντ ον αυρα βεσοιν πουρ αναλψσερ δε µανιρε 

αδθυατε υν λεξιθυε δονν, υνε αττιτυδε οπτιµιστε σελον λαθυελλε χε νοµβρε σερα 

ρελατιϖεµεντ πετιτ, εν τουτ χασ νεττεµεντ ινφριευρ αυ νοµβρε δεσ µοτσ δυ λεξιθυε, 

σ�οπποσε ◊ υνε αττιτυδε πλυττ πεσσιµιστε, σελον λαθυελλε λα ριχηεσσε δυ λεξιθυε ν�εστ 

πασ ρδυχτιβλε ◊ υν ϕευ χοµβινατοιρε πορταντ συρ υν πετιτ νοµβρε δ�λµεντσ. 

Λ�αππλιχατιον δε λα µτηοδε στρυχτυραλιστε ◊ λ�αναλψσε δυ λανγαγε χυλιναιρε α 

δονν υν ρσυλτατ αµβιγυ. ∆�υνε παρτ, λε µοδλε δε Ραστιερ αϖεχ λεσ σµεσ 

ινηρεντσ / αφφρεντσ, ετ σµεσ γνριθυεσ / σπχιφιθυεσ σ�εστ ρϖλ χαπαβλε δε 

δοννερ υν χαδρε δ�οργανισατιον αυξ τερµεσ, δανσ λεθυελ τουσ λεσ τερµεσ τρουϖεντ σα 

ϖαλευρ παρ ραππορτ αυξ αυτρεσ. Λα ποσσιβιλιτ δ�ταβλιρ δεσ οπποσιτιονσ ετ δεσ 

ιδεντιτσ προυϖε θυε λε λεξιθυε εστ αυσσι στρυχτυρ, χερταινεσ παρτιεσ θυι χονστιτυεντ 

δεσ µιχροσψστµε ◊ λ�ιντριευρ δε λ�ενσεµβλε µοντρεντ υνε χερταινε αυτονοµιε 

αϖεχ υν ϕευ δε ρελατιονσ δ�οπποσιτιονσ δεσχριπτιβλεσ. Α τραϖερσ λα στρυχτυρατιον 

παραδιγµατιθυε ετ σψνταγµατιθυε, λε χαραχτρε στρυχτυρ δυ λεξιθυε εστ ινδνιαβλε. 

Σι ϕ�αι θυαλιφι δ�αµβιγυσ λεσ ρσυλτατσ δε λ�αναλψσε, χελα σ�εξπλιθυε παρ λα 

νατυρε δεσ τραιτσ περτινεντσ, αυξθυελσ ον πευτ ρεπροχηερ τροισ δφαυτσ. ∆�αβορδ εν χε 

θυι χονχερνε λε νατυρε δεσ τραιτσ νχεσσαιρεσ πουρ υνε ρεπρσεντατιον εξαχτε δεσ 

σενσ : πουρ χηαθυε χηαµπ σµαντιθυε, ον εστ οβλιγ δ�λαβορερ υν αυτρε σψστµε δε 

τραιτσ περτινεντσ, θυι νε σερα ϖαλαβλε θυε πουρ λε µιχρο−σψστµε δονν. Αινσι, λε 

ταβλεαυ πρσεντ πουρ λ�αναλψσε δυ λανγαγε χυλιναιρε νε πουρραιτ πασ τρε υτιλισ 

πουρ υν αυτρε δοµαινε. 
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Λε δευξιµε ρεπροχηε σ�αδρεσσε αυ νοµβρε δεσ τραιτσ : ϕυσθυ�◊ υν χερταιν 

δεγρ, ον πευτ σε χοντεντερ δ�υν νοµβρε ρελατιϖεµεντ πετιτ δε τραιτσ, δϕ◊ χηοισισ 

δ�υνε µανιρε αρβιτραιρε, µαισ σι λ�ον ϖουλαιτ ρεπρσεντερ παρ χε µοδλε τουτεσ λεσ 

νυανχεσ δεσ οπποσιτιονσ, ον σεραιτ οβλιγ δ�ιντροδυιρε πρεσθυ�αυταντ δε τραιτσ θυε 

δ�λµεντσ ◊ αναλψσερ. Παρ εξεµπλε δανσ λε σχηµα δε στρυχτυρατιον θυε ϕ�αι 

προποσ, λε σµε γνριθυε ΣΓ2.1.2 Αδδιτιον σε σπχιαλισε σελον λα συβστανχε 

αγισσαντε ΣΣ2.1.2α , σελον λα συβστανχε συβισσαντε ΣΣ2.1.2β, σελον λ�ουτιλ εµπλοψ 

ΣΣ2.1.2χ ετ ενφιν σελον λα µανιρε ΣΣ2.1.2δ.  Λεσ δευξ πρεµιερσ σε διϖισεντ ◊ λευρ 

τουρ εν δευξ γρουπεσ σελον θυ�ιλ σ�αγιτ δε συβστανχε λιθυιδε ου συβστανχε σολιδε. 

Μαισ σι νουσ νε χονσιδρονσ θυε λε ΞΞε σιχλε, λε γρουπε ΣΣ2.1.2α.β χοντιεντ υνε 

τρενταινε δ�λµεντσ πουρ λεσθυελσ ιλ εστ ιµποσσιβλε δε δοννερ λεσ οπποσιτιονσ σανσ 

δοννερ λα σπχιφιχατιον προπρε ◊ χηαχυν, χε θυι ϖευτ διρε αυ µοινσ υνε τρεινταινε δε 

τραιτσ νουϖεαυξ ◊ ιντροδυιρε. Χελα ρενδραιτ λε σχηµα ινυτιλισαβλε. 

Λε τροισιµε ρεπροχηε εστ φορµυλ ◊ προποσ δυ χαραχτρε δισχρετ δεσ τραιτσ 

περτινεντσ. Αλορσ θυ�εν πηονολογιε, λεσ πηονµεσ σοντ χονσιδρσ χοµµε δεσ 

υνιτσ δισχρτεσ, εν χε σενσ θυε λευρ ϖαλευρ λινγυιστιθυε ν�εστ αφφεχτε εν ριεν παρ 

δεσ ϖαριατιονσ δε δταιλ δτερµινεσ παρ λε χοντεξτε ου διϖερσεσ χιρχονστανχεσ, εν 

σµαντιθυε, λεσ τραιτσ σε ρϖλεντ σουϖεντ ιναδθυατσ δε ρεφλτερ τουτεσ λεσ νυανχεσ 

δε νοσ ρεπρσεντατιονσ µενταλεσ ρελλεσ. Πευτ−τρε, χε ν�εστ πασ τελλεµεντ γραϖε, εν 

τουσ χασ λε βυτ δεσ ρεχηερχηεσ σχιεντιφιθυεσ ν�εστ πασ δ�πυισερ τουσ λεσ ασπεχτσ δε 

λα ραλιτ, µαισ δ�εν χονστρυιρε υν µοδλε ποσσιβλε. 

Εν δπιτ δε τουσ χεσ δφαυτσ ετ λαχυνεσ αυξθυελσ λε µοδλε δε λα σµαντιθυε 

στρυχτυραλιστε νε δοννε πασ δε σολυτιον, ελλε µε σεµβλε θυανδ µµε απτε ◊ 

δµοντρερ λα στρυχτυρατιον δυ λεξιθυε. 

 

Ιλ νουσ ρεστε λα τροισιµε θυεστιον χονχερναντ λ�υτιλιτ δε λα µτηοδε 

διαχηρονιθυε. ϑ�αι λα χονϖιχτιον  θυε χ�εστ χε τψπε δ�αναλψσε θυι α προδυιτ λε πλυσ 

δε ρσυλτατσ ετ θυι πευτ ρϖλερ υν γρανδ νοµβρε δε  ρελατιονσ σµαντιθυεσ θυι, 

αυτρεµεντ ρεστεραιεντ χαχηεσ.  

Αυ χουρσ δε λα δτερµινατιον δεσ τραιτσ περτινεντσ  ον σε ϖοιτ οβλιγ 

δ�ιντροδυιρε δεσ φαχτευρσ εξτραλινγυιστιθυεσ, δοντ λα πρσενχε εστ τουτ ◊ φαιτ 

νορµαλε, χοµµε ιλ εστ ϖιδεντ θυε λε σενσ ν�εστ πασ ινηρεντ αυ σιγνε λινγυιστιθυε, 

µαισ υνε φοισ χεσ τραιτσ ταβλισ, θυελθυε αρβιτραιρεσ ετ ινσυφφισαντσ θυ�ιλσ σοιεντ, ιλσ  
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περµεττεντ δε φαιρε ϖοιρ λεσ χηανγεµεντσ, λεσ δπλαχεµεντσ θυε λεσ λµεντσ 

συβισσεντ αυ χουρσ δε λ�ϖολυτιον. Σανσ λ�αναλψσε χοµπονεντιελλε, λα ροργανισατιον 

δεσ τραιτσ σµαντιθυεσ, θυι νε σ�αχχοµπαγνεντ πασ δε χηανγεµεντ δε σιγνιφιαντ, 

ρεστεραιτ ιναπερυε. Τανδισ θυε λε πηνοµνε χοντραιρε ∀ ρεµπλαχεµεντ δεσ 

σιγνιφιαντσ σανσ χηανγεµεντ φονχτιοννελ ∀ πασσεραιτ πουρ δεσ χηανγεµεντσ 

σµαντιθυεσ. 

∆ονχ, µαλγρ λεσ ινσυφφισανχεσ ετ λεσ προβλµεσ δε χεττε µτηοδε, ιλ µε 

παρατ θυ�ελλε α σον δροιτ ετ σα ραισον δ�εξιστερ, συρτουτ σουσ σα φορµε διαχηρονιθυε. 
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Ενγλιση Συµµαρψ 

 
 

Ιν τηισ δισσερτατιον Ι αναλισεδ τηε προχεσσ οφ χηανγινγ οφ τηε χυλιναρψ 

λανγυαγε ωιτη τηε αππλιχατιον οφ τηε στρυχτυραλιστε µετηοδ. 

Τηε φιρστ παρτ ισ δεϖοτεδ το τηε θυεστιον οφ τηε φοοδ ηιστορψ ωιτη φουρ 

περιοδσ. Τηε φιρστ περιοδ ινχλυδεσ τηε ΞΙς ανδ τηε ΞςΙ χεντυριεσµ ωηεν τηε φιρστ 

χοοκερψ βοοκσ ανδ χολλεχτιονσ οφ ρεχιπεσ αππεαρεδ. Λινγυιστιχαλλψ, τηεσε χεντυριεσ 

αρε χηαραχτεριζεδ βψ τηε βεγιννινγ οφ τηε φορµατιον οφ α σπεχιαλιζεδ χυλιναρψ 

λανγυαγε, 

Τηε σεχονδ περιοδ ινχλυδεσ τηε ΞςΙΙ ανδ ΞςΙΙΙ χεντυριεσ, ωηεν τηε µοστ 

ιµπορταντ χηανγεσ ηαππενεδ ιν τηε φοοδ ηαβιτσ ανδ χυλιναρψ πραχτιχεσ. Τηεσε 

χηανγεσ ινδιχατε α ρεαλ ρεϖολυτιον, τηε χυλιναρψ αρτ γοτ ριδ οφ τηε µεδιεϖαλ ηαβιτσ, 

οφ τηε εξχεσσιϖε υσε οφ σπιχεσ ανδ οφ τηε δουβλε χοοκινγ οφ µεατσ. 

Τηε ΞςΙΙ χεντυρψ ισ τηε µοµεντ ωηεν το τηε Φρενχη αριστοχραχψ βεχαµε 

χλεαρ τηε συπρεµαχψ οφ Φρενχη χοοκερψ ανδ τηε ρεπυτατιον οφ Φρενχη γαστρονοµψ 

ωασ εσταβλισηεδ. Τηεσε τρασφορµατιονσ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε µαρκετ οφ εδιτιονσ τοο, 

ωιτη τηε πυβλιχατιον οφ αν υνβελιεϖαβλε νυµβερ οφ χοοκερψ βοοκσ. Τηε µοστ 

φαµουσ αυτηορ ισ Λα ςαρεννε ωηο ρενοϖατεδ αλλ τηε αρτ οφ ωριτινγ ωιτη ηισ 

Χυισινιερ φρανοισ. Τηε µυλτιπλιχατιον οφ χοοκερψ βοοκσ ινϖολϖεσ τηε 

εσταβλισηµεντ οφ τηε σπεχιαλιζεδ λανγυαγε ωιτη τηε αππαριτιον οφ α νυµερουσ 

ωορδσ, 

Τηε φολλοωινγ περιοδ, τηε ΞΙΞ χεντυρψ ισ τηε ωιτνεσσ οφ τηε βιρτη οφ τηε 

γαστρονοµψ � συχη ασ αν αρτ ανδ σχιενχε, ανδ συχη ασ α νεξ εξπρεσσιον #, ωιτη τηε 

αχτιϖιτψ οφ τηε φιρστ γαστρονοµεσ � Γριµοδ δε λα Ρεψνιρε, Χαρµε, Βριλλατ−

Σαϖαριν � ωηο χρεατεδ α νεω γενρε: τηε γαστρονοµιχαλ λιτερατυρεµ, ιν τηε σερϖιχε 

οφ τηε βουργεοισιε. 

Τηε λαστ περιοδ, τηε ΞΞ χεντυρψ βρανγ τηε ινδυστριαλιζατιον ανδ τηε 

γλοβαλιζατιον ιν τηε φιελδ οφ τηε φοοδ ανδ χοοκερψ τοο, ωιτη α νεϖερ σεεν φλοωερινγ 

οφ τηε πυβλιχατιον οφ βοοκσ. 
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Τηε πρεσεντατιον οφ τηε χηανγεσ οφ φοοδ ηιστορψ ηασ τηε αιµ το αναλψσε ιφ 

τηε ηιστοριχαλ, σοχιαλ φαχτορσ, ον τηε βασισ οφ ωηιχη τηε χηρονολογιχαλ διϖισιον ωασ 

ρεαλισεδ, ηαϖε ανψ ινφλυενχε ορ εφφεχτ ον λινγυιστιχ πηενοµενα. 

Το τηισ θυεστιον, τηε ανσωερ ισ υναµβιγυουσλψ αφφιρµατιϖε: εσπεχιαλλψ ιν 

τηε ΞςΙΙ ανδ ΞςΙΙΙ χεντυριεσ ωηεν τηε ηιστοριχαλ χηανγεσ ωερε τηε µοστ 

ιµπορταντ, τηε µυτατιονσ οφ τηε λανγυαγε ωερε αλσο χονσιδεραβλε. 

Τηε σεχονδ παρτ οφ τηε δισσερτατιον ισ οφ λινγυιστιχαλ νατυρε, ιτ σηοωσ α 

ποσσιβλε δεσχριπτιον οφ λεξιχαλ στρυχτυρατιον οφ τηε τερµσ. Τηε φιρστ οβϕεχτ οφ τηισ 

παρτ ισ τηε προοφ οφ τηε εξιστενχε οφ λεξιχαλ στρυχτυρε ιν τηε φορµ οφ �χηαµπ 

σµαντιθυε� ανδ ωιτηιν τηεσε µιχρο−στρυχτυρεσ τηε ελεµεντσ φορµ οπποσιτεσ. Ωιτη 

τηε δετερµινατιον οφ τηεσε οπποσιτεσ, τηε ιντερναλ στρυχτυρε βεχοµεσ δεσχριβαβλε. 

Τηε δεσχριπτιον ισ φουνδεδ ον  �σµεσ�  οφ τψπε �ινηρεντσ / αφφρεντσ�, 

�γνριθυεσ / σπχιφιθυεσ�, ιν αχχορδινγ ωιτη τηε Ραστιερ�σ µοδελ, πρεσεντεδ ιν ηισ 

Σµαντιθυε ιντερπρτατιϖε. 

Τηε πρεσεντατιον οφ τηε στρυχτυρατιον ισ φολλοωεδ βψ τηε ιντερπρετατιον οφ 

φαχτσ, βψ τηε εξπλιχατιον οφ τηε σεµαντιχ χηανγεσ. Τηε εξπλιχατιον οφ τηε χηανγεσ 

σπεχιφιεσ φιϖε τψπεσ: νοµινατιον χογνιτιϖε, νοµινατιον εξπρεσσιϖε, εξτενσιον, 

ρεστριχτιον ανδ τρανσφερτ φροµ α σπεχιαλιζεδ φιελδ ιντο ανοτηερ. 

Τηε αναλψσε οφ �σµεσ�  περµιτσ το διστινγυιση τηε ρεαλ σεµαντιχ χηανγεσ 

ανδ τηε νον−φυνχτιοναλ συβστιτυτιονσ ωηιχη τακε πλαχε ονλψ ον τηε λεϖελ οφ τηε 

�σιγνιφιαντ� ωιτηουτ µυτατιον ιν τηε �σιγνιφι�. Τηισ αναλψσε διαχηρονιχ δετερµινεσ 

τηε µοστ ιµπορταντ ρεσυλτσ οφ τηε δισσερτατιον: ωιτηουτ τηισ χοµπονεντιαλ αναλψσε 

τηε διστινχτιον βετωεεν φυνχτιοναλ ανδ νον−φυνχτιοναλ χηανγεσ ισ ιµποσσιβλε, 

Τηε στυδψ ισ χοµπλετεδ ωιτη τηε αναλψσε οφ µορπηολογιχαλ ανδ σψνταχτιχαλ 

ασπεχτσ οφ τηε θυεστιον. Τηε χηαπτερ, δεϖοτεδ το τηε µορπηολογιχαλ ασπεχτ σηοωσ 

τηε τψπιχαλ προχεσσ οφ ωορδ−φορµατιον: συχη ασ τηε δεριϖατιονµ πρεφιξατιον, 

λεξιχαλιζατιον, τηε εξιστενχε οφ ωορδ φαµιλιεσ ανδ τηε αντονψµιχ ρελατιονσ. 

Τηε αναλψσε οφ σψνταχτιχαλ θυεστιονσ λαψσ στρεσσ, ιν τηε φιρστ πλαχε ον τηε 

χαυσατιϖε στρυχτυρε # ϖερψ τψπιχαλ ιν τηε χασε οφ χυλιναρψ λανγυαγε #, ανδ τηε 

στρυχτυρε οφ ϖερβαλ χοµπλεµεντσ ανδ ηισ διαχηρονιχ µυτατιονσ. 
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Τηε λαστ χηαπτερ συµµαριζεσ τηε ρεσυλτσ οφ τηε πρεϖιουσ αναλψσεσ φροµ τηε 

ποιντ οφ ϖιεω οφ τηε ρελατιον οφ σπεχιαλιζεδ λανγυαγε ανδ χυρρεντ λανγυαγε, ωιτη 

σοµε ιντερεστινγ ρεµαρκσ αβουτ τηε ρεπρεσεντατιον οφ τηεσε τερµσ ιν τηε 

διχτιοναριεσ. 
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1997) 
 
ΗϑΕΛΜΣΛΕς, Πουρ υνε σµαντιθυε στρυχτυραλε (ςΙΙΙε Χονγρσ ιντερνατιοναλ δεσ 
λινγυιστεσ, 1957) 
 
ΚΑΤΖ−ΦΟ∆ΟΡ, Στρυχτυρε δ�υνε τηοριε σµαντιθυε αϖεχ αππλιχατιονσ αυ 
φραναισ ( ιν Χαηιερσ δε λεξιχολογιε, 1966/ΙΙ, ππ. 39−72) 
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ΚΙΕΦΕΡ Φερενχ, ϑελεντσελµλετ (Χορϖινα, Βυδαπεστ) 
 
Μ. ΛΕ ΓΥΕΡΝ, Σµαντιθυε δε λα µταπηορε ετ δε λα µτονψµιε (Λαρουσσε, 1973) 
 
Π. ΛΕΡΑΤ, Σµαντιθυε δεσχριπτιϖε ( Χλασσιθυε Ηαχηεττε, Παρισ, 1983) 
 
Γ. ΜΑΤΟΡ⊃,  Λα µτηοδε εν λεξιχολογιε (∆ιδιερ, Παρισ, 1953) 
 
Γ. ΜΑΤΟΡ⊃, Λε ϖοχαβυλαιρε ετ λα σοχιτ δυ ΞςΙε σιχλε (Παρισ, ΠΥΦ, 1988) 
 
Α. ΜΕΙΛΛΕΤ, �Χοµµεντ λεσ µοτσ χηανγεντ δε σενσ� ιν  Λινγυιστιθυε ηιστοριθυε 

ετ λινγυιστιθυε γνραλε  (Παρισ, 1948, ππ. 230 � 271) 
 
ϑ. ΜΟΕΣΧΗΛΕΡ, Λεξιθυε ετ πραγµατιθυε, λεσ δοννεσ δυ προβλµε (Χαηιερσ δε 
Λινγυιστιθυε Φραναισε, 14, 1993) 
 
Γ. ΜΟΥΝΙΝ, Χλεφσ πουρ λα σµαντιθυε (4ε διτιον,  Σεγηερσ, Παρισ, 1975)       
 
Γ. ΜΟΥΝΙΝ,  Λεσ προβλµεσ τηοριθυεσ δε λα τραδυχτιον (Γαλλιµαρδ, 1963) 
 
ΝΨΡΟΠ, Γραµµαιρε ηιστοριθυε δε λα λανγυε φραναισε / Ις. Σµαντιθυε 
(Χοπενηαγυε,  1913) 
 
Γ. ΟΤΜΑΝ, Λεσ ρεπρσεντατιονσ σµαντιθυεσ εν τερµινολογιε (Χολλοθυε: 
Σχιενχεσ χογνιτιϖεσ, Μασσον, Παρισ, 1996) 
 
ϑ. ΠΙΧΟΧΗΕ, Πρχισ δε λεξιχολογιε φραναισε  
                       Λ�τυδε ετ λ�ενσειγνεµεντ δυ ϖοχαβυλαιρε (Νατηαν, 1977) 
 
Β. ΠΟΤΤΙΕΡ, ςερσ υνε σµαντιθυε µοδερνε ( ιν Τραϖαυξ δε λινγυιστιθυε ετ δε 
λιττρατυρε, 1964, ππ. 108−137) 
 
Φ. ΡΑΣΤΙΕΡ,  Σµαντιθυε ιντερπρτατιϖε (ΠΥΦ, 1996) 
 
Φ. ΡΑΣΤΙΕΡ, Σµαντιθυε ετ ρεχηερχηεσ χογνιτιϖεσ (ΠΥΦ, 1991) 
 
Α. ΡΕΨ, Α προποσ δε λα σµαντιθυε λεξιχαλε (ιν Τραϖαυξ δε λινγυιστιθυε νο 23, 
∆υχυλοτ, Παρισ, 1991, ππ. 179−195) 
 
Α. ΡΕΨ, Λα λεξιχολογιε (Κλινχκσιεχκ, 1970) 
 
Β. ΡΕΨ, Ρεµαρθυεσ σµαντιθυεσ (ιν Λανγυε φραναισε, Λα σµαντιθυε, 1969 

δχεµβρε, ππ. 5−30) 
 
Α. ΣΑΥςΑΓΕΟΤ, Πορτραιτ δυ ϖοχαβυλαιρε φραναισ (Λαρουσσε, Παρισ, 1964) 
 
Γ. ΣΤΕΙΝ, Λα δριϖατιον φραναισε ετ λε προβλµε δεσ χονσοννεσ ιντερχαλαιρεσ 
(Χαηιερσ δε λεξιχολογιε, ∆ιδιερ � Λαρουσσε, Παρισ, 1971 � Ι) 
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Τ. ΤΟ∆ΟΡΟς, Ρεχηερχηεσ σµαντιθυεσ (ιν Λανγαγεσ, Ρεχηερχηεσ σµαντιθυεσ, 
∆ιδιερ, µαρσ, 1966) 
 
Κ. ΤΟΓΕΒΨ, Γραµµαιρε, λεξιχολογιε ετ σµαντιθυε (ιν Χαηιερσ δε λεξιχολογιε, 
ςΙ. 1965) 
 
Χ. ΤΟΥΡΑΤΙΕΡ, Λα σµαντιθυε (Αρµανδ Χολιν, Παρισ, 200) 
 
ΥΛΛΜΑΝΝ, Πρχισ δε σµαντιθυε φραναισε (Α. Φρανχκε, 1952)∗ 
 
Ρ.Λ. ΩΑΓΝΕΡ, Λεσ ϖοχαβυλαιρεσ φραναισ (∆ιδιερ, Παρισ, 1967) 

 
 

ΛΙΤΤ⊃ΡΑΤΥΡΕ ΣΠ⊃ΧΙΑΛΙΣ⊃Ε 

 
Ρ. ΒΑΡΤΗΕΣ, Λεχτυρε δε Βριλλατ−Σαϖαριν  ιν �Λε βρυισσεµεντ δε λα λανγυε�, 

Εσσαισ χριτιθυεσ, (Σευιλ, Παρισ, 1984  ππ. 285−307) 
 
Γεργεσ ΒΛΟΝ∆ ετ Γερµαινε ΒΛΟΝ∆, ⊃ϖεζρεδεκ ασζταλ〈ν〈λ, Τ〈πλ〈λκοζ〈συνκ 
τρτνετε  (Γονδολατ, Βυδαπεστ, 1971) 
Ηιστοιρε πιττορεσθυε δε νοτρε αλιµεντατιον (Φαψαρδ, 1960) 

 
ϑ−Χ. ΒΟΝΝΕΤ, Λε σψστµε δε λα χυισινε ετ δυ ρεπασ χηεζ Ρουσσεαυ ( Ποτιθυε, νο 
22, 1975, Σευιλ, ππ, 244−268) 
 
ΒΡΙΛΛΑΤ−ΣΑςΑΡΙΝ, Αζ ζλσ φιζιολ⌠γι〈ϕα (Σινγερ σ Ωολφνερ, Βυδαπεστ, 1912) 
 
Α. ΧΡΟΙΞ � ϑ. ΘΥ⊃ΝΙΑΡΤ, Ηιστοιρε χυλτυρελλε δε λα Φρανχε, δε λα Ρεναισσανχε 

◊ λ�αυβε δεσ Λυµιρεσ ( Σευιλ, Παρισ, 1997) 
 
Γ. ∆ΥΒΨ, Μλε Μοψεν Αγε, ∆ε λ�αµουρ ου αυτρεσ εσσαισ (Χηαµπσ−Φλαµµαριον, 
1988)) 
 
Γ. ∆ΥΒΨ, Λε χηεϖαλιερ, λα φεµµε ετ λε πρτρε. Λε Μαριαγε δανσ λα Φρανχε φοδαλε 
(Ηαχηεττε, Παρισ, 1981) 
 
ϑ−Λ. ΦΛΑΝ∆ΡΙΝ, Λ�ορδρε δεσ µετσ (Οδιλε ϑαχοβ, 2002) 
 
ϑ−Λ. ΦΛΑΝ∆ΡΙΝ # Μ. ΜΟΝΤΑΝΑΡΙ, Ηιστοιρε δε λ�αλιµεντατιον (Φαψαρδ, 1996) 
 
Α. ΓΙΡΑΡ∆, Λε τριοµπηε δε �Λα χυισινιρε βουργεοισε�. Λιϖρεσ χυλιναιρεσ, 
χυισινε ετ σοχιτ εν Φρανχε αυξ ΞςΙΙε ετ ΞςΙΙΙε σιχλεσ ιν Ρεϖυε δ�ηιστοιρε 
µοδερνε ετ χοντεµποραινε (Τοµε ΞΞςΙ, οχτοβρε−δχεµβρε 1977, ππ. 497−524) 

 
Χ. ΓΥΙΛΛΕΜΑΡ∆, Λεσ µοτσ δε λα χυισινε ετ δε λα ταβλε (Βελιν, 1990) 
 
Χ. ΓΥΙΛΛΕΜΑΡ∆, Λεσ µοτσ δ�οριγινε γουρµανδε (Παρισ, 1986) 
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ϑ. ΗΥΙΖΙΝΓΑ,  Α κζπκορ αλκονψα (Μαγψαρ Ηελικον, 1976) 
   Τηε Ωαρνινγ οφ τηε Μιδδλε Αγεσ (1937) 
 
Β. ΛΑΥΡΙΟΥΞ, Λε Μοψεν Αγε ◊ ταβλε (Αδαµ Βιρο, Παρισ, 1989) 
 
∆. ΜΙΧΗΕΛ, ςατελ ετ λα ναισσανχε δε λα γαστρονοµιε (Φαψαρδ, 1999) 
 
Α. ΡΟΩΛΕΨ, Α ταβλε ! Λα φτε γαστρονοµιθυε (Γαλλιµαρδ, 1994) 
 
Λιϖρεσ εν βουχηε, Χινθ σιχλεσ δ�αρτ χυλιναιρε φραναισ (Ηερµανν, 2001) 

 
 

ΡΕςΥΕΣ 

 
∆ιξ−ηυιτιµε σιχλε, Νυµρο σπχιαλ :  Αλιµεντσ ετ χυισινε ( Εδ. Γαρνιερ Φρρεσ, 
Παρισ, 1983)  
 
Ηιστορια, Υν Μοψεν Αγε ιναττενδυ, (Νε 65, µαι−ϕυιν 2000) 
 
Εχηοσ, Χυισινε, Γαστρονοµιε, ετχ. (Νε 77, 1995) 
 
Λε Φραναισ δανσ λε µονδε (Νε 324, νοϖ−δχ: 2002) 
 
Λε φραναισ δανσ λε µονδε, Λε φραναισ, λανγυε δεσ σχιενχεσ ετ δεσ τεχηνιθυεσ (Νε 
61, δχεµβρε 1968) 
 
Λ�Ηιστοιρε, ςερσαιλλεσ, Λε πουϖοιρ ετ λα πιερρε, (Νο 2 ϕυιλλετ 1998) 
 
 

∆ΙΧΤΙΟΝΝΑΙΡΕΣ 

 
Χυισινε µοδερνε ετ γαστρονοµιε, Ενχψχλοπδιε πρατιθυε Λαρουσσε (Παρισ, 1967) 
 
ϑ. Χοφφ � ϑ−Χ. ΣΧΗΜΙΤΤ, ∆ιχτιονναιρε ραισονν δε λ�οχχιδεντ µδιϖαλ (Λιβραιριε 
Φαψαρδ, 1999) 
 
Φ. ΓΟ∆ΕΦΡΟΨ, ∆ιχτιονναιρε δε λ�ανχιεννε λανγυε φραναισε ετ δε τουσ σεσ 
διαλεχτεσ δυ ΙΞε αυ Ξςε σιχλεσ  (Παρισ, 1961) 

 

∆ιχτιονναιρε δε λινγυιστιθυε ετ δεσ σχιενχεσ δυ λανγαγε (Λαρουσσε, 1989) 
 
Α. ϑ. ΓΡΕΙΜΑΣ, ∆ιχτιονναιρε δε λ�ανχιεν φραναισ (Λαρουσσε, Παρισ, 1994) 
 
Τρσορ δε λα λανγυε φραναισε. ∆ιχτιονναιρε δε λα λανγυε δυ ΞΙΞε ετ δυ ΞΞε σιχλε, 
σουσ λα διρεχτιον δε Π. Ιµβσ, Παρισ, Κλινχκσιεχκ 
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∆ιχτιονναιρε ηιστοριθυε δε λα λανγυε φραναισε, σουσ λα διρεχτιον δ�Αλαιν Ρεψ 
(Παρισ, 2000) 

 
  

 

 

ΛΙςΡΕΣ ∆Ε ΧΥΙΣΙΝΕ 

 
Ενσεινγνεµενζ θυι ενσεινγνεντ α απαρειλλιερ τουτεσ µανιερεσ δε ϖιανδεσ 
Βιβλιοτηθυε Νατιοναλε, µσ. λατ. 7131, φολ: 99 ϖα 
ςερσιον λεχτρονιθυε: σταφφ−ωωω.υνι−µαρβυργ.δε1%7Εγλονινγ/1300ενσ.ητµ 
 
ΤΑΙΛΛΕςΕΝΤ, ςιανδιερ 
Μανυσχριτ δυ ςατιχαν 
ςερσιον λεχτρονιθυε: σταφφ−ωωω.υνι−µαρβυργ.δε1%7Εγλονινγ/ϖι−ϖατ.ητµ 
 
Λε Μεσναγιερ δε Παρισ, δανσ λα σριε �Λεττρεσ γοτηιθυεσ� (Λιβραιριε Γνραλε 
Φραναισε, 1994) 
 
ΝΟΣΤΡΑ∆ΑΜΥΣ, Μανιρεσ δε φαιρε τουτεσ χονφιτυρεσ (Λ�Αϖεντυρινε, Παρισ, 
2001) 
 
ΝΟΣΤΡΑ∆ΑΜΥΣ, Εξχελλεντ οπυσχυλε α τουσ νεχεσσαιρε θυι δεσιραντ αϖοιρ 
χοννοισσανχε δε πλυσιευρσ εξθυισεσ ρεχεπτεσ (Λψον, 1555) ϖερσιον λεχτρονιθυε 
 
Λανχελοτ δε ΧΑΣΤΕΑΥ, Ουϖερτυρε δε Χυισινε (Λιγε, 1604) 
ςερσιον λεχτρονιθυε: σταφφ−ωωω.υνι−µαρβυργ.δε1%7Εγλονινγ/ουϖ3.ητµ 
 
ΑΛ∆ΟΒΡΑΝ∆ΙΝΟ ∆Α ΣΙΕΝΑ: Λε Ργιµε δυ χορπσ 
ςερσιον λεχτρονιθυε: σταφφ−ωωω.υνι−µαρβυργ.δε/∼γλονινγ/αλδοσιεν.ητµ 
 
∆. ΜΙΧΗΕΛ, ςατελ ετ λα ναισσανχε δε λα γαστρονοµιε (Φαψαρδ, 1999) 
 
ΓΡΙΜΟ∆ ∆Ε ΛΑ ΡΕΨΝΙ∪ΡΕΣ, Μανυελ δεσ Αµπηψτριονσ (Μταιλι, Παρισ, 1983) 

 
Αλεξανδρε ∆ΥΜΑΣ, Λε Γρανδ ∆ιχτιονναιρε δε χυισινε (Ηενρι ςεψριερ, Τορινο, 
1978) 
 
Αλεξανδρε ∆ΥΜΑΣ, Μον ∆ιχτιονναιρε δε  χυισινε (Εδιτιονσ 10/18, Παρισ, 1998)  
 
Εξτραιτσ: 
 
Μλλε Μαδελεινε, Λα παρφαιτε χυισινιρε βουργεοισε ου λα βοννε χυισινε δεσ ϖιλλεσ 
ετ δεσ χαµπαγνεσ ρενφερµαντ τουτεσ λεσ χονναισσανχεσ ινδισπενσαβλεσ πουρ φαιρε 
δ�εξχελλεντεσ µναγρεσ (Βερναρδιν−βχηετ ετ φιλσ, ΞΙΞε σιχλε) 
 
Λα χυισινιρε δε λα χαµπαγνε ετ δε λα ϖιλλε, ου Νουϖελλε χυισινε χονοµιθυε 
(Παρισ, Αυδοτ, 1850) 
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Λε χυισινιερ ∆υρανδ (1830) 
 
Νο−πηψσιολογιε δυ γοτ παρ ορδρε αλπηαβτιθυε ου ∆ιχτιονναιρε γνραλ δε λα 
χυισινε φραναισε ανχιεννε ετ µοδερνε (Παρισ, 1839) 
 
Μιλλετ−Ροβινετ, Μαισον ρυστιθυε δεσ δαµεσ (Λιβραιριε αγριχολε δε λα µαισον 
ρυστιθυε, 1884) 
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ΤΑΒΛΕ ∆ΕΣ ΙΛΛΥΣΤΡΑΤΙΟΝΣ 

   
 
 παγε 9 

Λεσ φρρεσ δε Λιµβουργ, Τρσ Ριχηεσ Ηευρεσ δυ δυχ δε Βερρψ, ϑανϖιερ 
 Χηαντιλλψ, Μυσε Χονδ 
 ιν  Εδιτ Λαϕτα, Εαρλψ Φρενχη Παιντινγ  (π.14) 
 
 παγε 13 

Λε ςιανδιερ δε Ταιλλεϖεντ 
 Φιγυρε συρ βοισ δε λ�διτιον δε 1545 

σταφφ−ωωω.υνι−µαρβυργ.δε1%7Εγλονινγ/ϖι−ϖατ.ητµ 
 

παγε 16 
Βαρτολοµεο ΣΑΧΧΗΙ, Πλατινε εν φρανχοψσ τρσ υτιλε πουρ λε χορπσ ηυµαιν 

 Πυβλι εν 1505 ◊ Λψον (Βιβλιοτηθυε νατιοναλε δε Παρισ) 
 ιν Α. Ροωλεψ, Α ταβλε! Λα φτε γαστρονοµιθυε (π. 22) 
 
 παγε 18 

Παγε δε Νοστραδαµυσ, Εξχελλεντ οπυσχυλε ◊ τουσ νεχεσσαιρε θυι δεσιραντ αϖοιρ 
χοννοισσανχε δε πλυσιευρσ εξθυισεσ ρεχεπτεσ, Λψον, 1555 

 Βιβλιοτηθυε Νατιοναλε δε Παρισ 
 ιν Α. Ροωλεψ, Α ταβλε! Λα φτε γαστρονοµιθυε (π. 38) 
    
 παγε 23 

ϑεαν−Φρανοισ δε ΤΡΟΨ, Λε Ρεπασ δε χηασσε (Λουϖρε, Παρισ) 
ιν Α. Ροωλεψ, Α ταβλε! Λα φτε γαστρονοµιθυε (π. 80) 

 
 
 παγε 26 

Γραϖυρε δε Βρευγηελ λ�Ανχιεν, δταιλ 
 Βιβλιοτηθυε νατιοναλε δε Παρισ 
 ιν ∆οχυµεντσ & Χιϖιλισατιον δυ Μοψεν Αγε ◊ 1944  (π. 18) 
 
 παγε 27 

Φρανοισ Πιερρε, διτ Λα ςαρεννε, Λε Χυισινιερ φρανοισ (Παρισ, Πιερρε ∆αϖιδ, 1651) 
 Βιβλιοτηθυε Νατιοναλε δε Παρισ 
 ιν Λιϖρεσ εν βουχηε, Χινθ σιχλεσ δ�αρτ χυλιναιρε φραναισ (π.136) 
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 παγε 30 
 Νιχολασ δε Βοννεφονσ, Λεσ ∆λιχεσ δε λα Χαµπαγνε 
 ωωω. βιβ.υβ.εσ/γρεωε/σηοωβοοκ.πλ 
 

παγε 31 
Αβραηαµ Βοσσε, Φεστιν οφφερτ παρ σα Μαϕεστ ◊ Φονταινεβλεαυ πουρ λεσ Χηεϖαλιερσ 
δε λ�Ορδρε δυ Σαιντ−Εσπριτ, λε 16 µαι 1633 

 Βιβλιοτηθυε Νατιοναλε δε Παρισ, Αρσεναλ 
 ιν Λιϖρεσ εν βουχηε, Χινθ σιχλεσ δ�αρτ χυλιναιρε φραναισ (π.172) 
 
 παγε 33 

Φρανοισ Μασσιαλοτ, Λε Χυισινιερ ροιαλ ετ βουργεοισ (Παρισ, Λαυρεντ Ρονδετ πουρ 
Χηαρλεσ δε Σερχψ, 1691) 

 Βιβλιοτηθυε Νατιοναλε δε Παρισ 
 ιν Λιϖρεσ εν βουχηε, Χινθ σιχλεσ δ�αρτ χυλιναιρε φραναισ (π.143) 
 
 παγε 34 

Μενον, Λα Χυισινιρε βουργεοισε (Παρισ, Γυιλλψν, 1746) 
 Βιβλιοτηθυε Νατιοναλε δε Παρισ, Αρσεναλ 
 ιν Λιϖρεσ εν βουχηε, Χινθ σιχλεσ δ�αρτ χυλιναιρε φραναισ (π.209) 
 
 
 παγε 41 
 Γριµοδ δε λα ΡΕΨΝΙΕΡΕ, Αλµαναχη δεσ γουρµανδσ 
 ιν ∆ιξ−ηυιτιµε σιχλε, νυµρο σπχιαλ,  (π. 51) 
 
 παγε 49 
 Πηοτο δε λα ρεϖυε Μεγλεπετσ 
 
 παγε 101 
 Λα βραισιρε 
 ωωω.πβµ.χοµ/∼λινδαηλ/φοοδ−αρτ/βραισιερ.γιφ 
 
 
 
 παγε 115 
 Μαισον ιταλιεννε εν νουγατ συρ ροχηερ ιν ϑυλεσ ΓΟΥΦΦΕ, Λε Λιϖρε δε χυισινε, 

1867, Χολλεχτιον πριϖε 
 ιν Α. Ροωλεψ, Α ταβλε! Λα φτε γαστρονοµιθυε (π. 115) 
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ΤΑΒΛΕ ∆ΕΣ ΜΑΤΙΕΡΕΣ 
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