
LLaa  ccoonncceeppcciióó  ddeell  TTiirraanntt  ccoomm  aa  nnoovveell··llaa  ttoottaall  rreessppoonn  aa  lleess  ddiiffeerreennttss  iinntteerrpprreettaacciioonnss  qquuee  

ppoott  aaddmmeettrree  ddeeppeenneenntt  ddeell  ppuunntt  ddee  vviissttaa  ddeess  ddeell  qquuaall  ss’’eessttuuddiiee..  AAiixxíí  ddoonnccss,,  ppoott  sseerr  

ccoonnssiiddeerraaddaa::  

  

  UUnnaa  nnoovveell··llaa  mmiilliittaarr  jjaa  qquuee,,  eenn  mmoollttss  ddeellss  sseeuuss  ppaassssaattggeess,,  ll’’aauuttoorr  eess  rreeccrreeaa  

eexxpplliiccaanntt  ttaanntt  ttèèccnniiqquueess  bbèèll··lliiqquueess  ccoomm  llaa  mmaanneerraa  dd’’aaccttuuaarr  ddeellss  ccaavvaalllleerrss  ddee  

ll’’èèppooccaa..  SS’’hhaa  aarrrriibbaatt  aa  ddiirr  qquuee  eell  TTiirraanntt  eerraa  uunnaa  mmeennaa  ddee  mmaannuuaall  ddee  ccaavvaalllleerriiaa,,  ééss  

aa  ddiirr,,  uunn  mmaannuuaall  oonn  ss’’eexxpplliiccaa  ccoomm  ss’’hhaavviiaa  ddee  ccoommppoorrttaarr  uunn  ppeerrffeeccttee  ccaavvaalllleerr  

mmeeddiieevvaall..  

  

  UUnnaa  nnoovveell··llaa  hhiissttòòrriiccaa  jjaa  qquuee  MMaarrttoorreellll  rreellaattaa  aall  sseeuu  lllliibbrree  ffeettss  hhiissttòòrriiccss  rreeaallss..  LLaa  

mmaajjoorriiaa  ddeellss  mmaassssaattggeess  ssóónn  ffiiddeellss  aa  llaa  hhiissttòòrriiaa  rreeaall  ccoonntteemmppoorràànniiaa  ddee  ll’’aauuttoorr  ttoott  ii  

qquuee  ttaammbbéé  ppooddeemm  ttrroobbaarr  ppaassssaattggeess  oonn  MMaarrttoorreellll  eess  pprreenn  llaa  lllliiccèènncciiaa  ddee  ccaannvviiaarr  

aallgguunn  qquuee  aallttrree  ddeesseennllllaaçç  ddee  ffeettss  hhiissttòòrriiccss  rreeaallss..  ÉÉss  eell  ccaass  ddee  ll’’aalllliibbeerraammeenntt  ddee  

CCoonnssttaannttiinnoobbllee  ddeell  sseettggee  mmuussuullmmàà  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll’’eexxèèrrcciitt  ccrriissttiiàà  ccaappiittaanneejjaatt  ppeell  

TTiirraanntt  qquuaann  hhiissttòòrriiccaammeenntt  ppaassssàà  jjuusstt  eell  ccoonnttrraarrii..  

  

  UUnnaa  nnoovveell··llaa  aammoorroossaa  jjaa  qquuee  ééss  iinndduubbttaabbllee  qquuee  ll’’aauuttoorr  ddeeddiiccaa  uunnaa  ppaarrtt  

iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa  nnoovveell··llaa  aa  vvààrriieess  hhiissttòòrriieess  dd’’aammoorr::  TTiirraanntt  ii  CCaarrmmeessiinnaa,,  DDiiaaffeebbuuss  ii  

EEsstteeffaanniiaa,,  PPllaaeerrddeemmaavviiddaa  ii  eell  sseennyyoorr  dd’’AAggrraammuunntt,,  ll’’aammoorr  mmaallaallttííss  ddee  llaa  vviiuuddaa  

rreeppoossaaddaa  ppeerr  TTiirraanntt,,......  

  

  NNoovveell··llaa  eerròòttiiccaa..  TToott  ii  ssoorrpprreennddrree  aaqquueessttaa  qquuaalliiffiiccaacciióó  ppeerr  aa  uunnaa  nnoovveell··llaa  

mmeeddiieevvaall  ssíí  ééss  cceerrtt  qquuee  mmoollttss  ppaassssaattggeess  ddeell  TTiirraanntt  ddeessttiill··lleenn  eerroottiissmmee  eennccaarraa  qquuee  

sseemmpprree  rreessppeeccttaanntt  eellss  ccàànnoonnss  mmoorraallss  ddee  ll’’èèppooccaa..  

  

  NNoovveell··llaa  rreeaalliissttaa..  TToott  ii  sseerr  uunnaa  nnoovveell··llaa  ddee  ffiicccciióó,,  ssíí  ééss  cceerrtt  qquuee  ttéé  uunnaa  aappaarreennççaa  

ddee  vveerrsseemmbbllaannççaa..  

  

  NNoovveell··llaa  ccoossttuummiissttaa  jjaa  qquuee  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  ttrraammaa  ppooddeemm  oobbsseerrvvaarr  qquuiinnss  eerreenn  eellss  

ccoossttuummss  ii  llaa  mmaanneerraa  ddee  vviiuurree  aall  ss..  XXVV..  

  

  NNoovveell··llaa  ppssiiccoollòòggiiccaa  jjaa  qquuee  eellss  sseeuuss  ppeerrssoonnaattggeess  nnoo  eess  mmaanntteenneenn  eessttààttiiccss  ii  

iinnaalltteerraabblleess  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  nnoovveell··llaa  ssiinnóó  qquuee  ttootteess  lleess  vviivvèènncciieess    qquuee  eellss  vvaann  

ooccoorrrreenntt  vvaann  ffoorrjjaanntt--llooss  eell  ccaarrààcctteerr  ii  llaa  ppeerrssoonnaalliittaatt..  

  

PPeerr  ttoottss  aaqquueessttss  mmoottiiuuss,,  eell  TTiirraanntt  ss’’hhaa  ccoonnssiiddeerraatt  uunnaa  oobbrraa  ccaappddaavvaanntteerraa,,  qquuee  ss’’aavvaannççaa  aall  

sseeuu  tteemmppss  ii  qquuee  ééss  uunn  ccllaarr  pprreecceeddeenntt  ddee  llaa  nnoovveell··llaa  mmooddeerrnnaa  ttaall  ii  ccoomm  llaa  ccoonncceebbeemm  hhuuii  

eenn  ddiiaa..  

 


