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Imaginarul traducerilor 

Sanda-Felicia Misirianţu 

Traducere. Traducători 

Despre traducere s-a scris mult şi din numeroase perspective. S-au alcătuit definiţii, s-au 
încercat sistematizări traductologice şi analize, s-au identificat metode, procedee şi 

strategii de traducere. Într-o accepţie cuprinzătoare, traducerea este transpunerea unui 
text dintr-o limbă într-o altă limbă: textul din limba-sursă este tradus în limba-ţintă prin 
intermediul unui traducător. 

Este bine-cunoscut faptul că, încă de la începuturile ei, traducerea apare din nece
sitatea de a crea corespondente între culturi. Cel care (inter)mediază între două limbi 
şi între culturile ilustrate de limbile din şi în care se traduce este traducătorul. Rolul 
traducătorului a fost, în mod constant, unul extrem de important, însă, în perioade 
istorice distincte, statutul acestuia a fost foarte diferit. 

Pentru o privire de ansamblu asupra traducerii în spaţiul românesc şi, implicit, asu
pra imaginarului traducerii, trebuie căutate răspunsuri la întrebări precum : care a fost, 
de-a lungul timpului, miza traducerilor? ; ce a presupus efortul traducătorilor? ; care 
au fost constrângerile şi care dificultăţile cu care s-au confruntat traducătorii ? ; ce tipuri 
de texte s-au tradus ? ; ce principii au stat la baza selecţiei textelor ? ; în ce mod au 
contribuit traducerile la modelarea şi înnoirea viziunii cititorilor asupra lumii şi asupra 
limbii înseşi? ; cine a decis realizarea unei anume traduceri (traducătorul, editura, 
statul)? 

Pentru a înţelege exact care a fost rostul şi care rolul traducerilor în spaţiul românesc, 
se cere a fi cunoscut contextul ce a determinat (sau a impus, respectiv a favorizat) acest 
proces. Datele referitoare la contextul sociocultural facilitează înţelegerea tiparelor de 
gândire specifice unei epoci, ceea ce duce, implicit, la înţelegerea faptului pentru care 
au fost selectate spre traducere anumite texte, întrucât textul „nu poate fi izolat de mediul 
în care a apărut" (Duţu, 1982, p. 66). 

În spaţiul românesc, motivele pentru care s-a tradus, de la începuturi şi până în 
perioada modernă, au fost diferite, fiecare perioadă istorică având propriile particulari
tăţi. În principal, activitatea de traducere a fost impusă de: 1. necesităţi de ordin onto
logic; 2. nevoia de propăşire spirituală şi materială; 3. tendinţa de racordare cu o altă 
civilizaţie ; 4. politici culturale. 

Pornind de la premisa că traducerea (ca activitate şi ca rezultat) este strâns legată de 
contextul istoric şi cultural în care se realizează, se impune delimitarea unor intervale 
temporale distincte. Astfel, în funcţie de reperele istorice, sociale şi culturale ce pot fi 
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identificate în spaţiul românesc, istoria literară decupează următoarele perioade în care 
s-a scris (şi, se poate adăuga, s-a tradus) în limba română: perioada veche (1532-1780, 
cu o distincţie marcată între primul secol de cultură românească scrisă, perioada în care 
româna a devenit limbă oficială de cult, şi prima jumătate a secolului al XVIII-iea), 
perioada premodernă ( 1780-1840), perioada modernă (începând cu a doua jumătate a 
secolului al XIX-iea) şi perioada actuală. Elementele de imaginar al traducerii, cât şi 
cele de patrimoniu lingvistic ce pot fi identificate în cadrul acestor intervale de timp 
diferă foarte mult între ele, fiecare perioadă având particularităţi distincte în ceea ce 
priveşte mizele traducerii (lingvistice, culturale, politice), atitudinea faţă de textul-sursă, 
tipurile de texte agreate spre traducere (text religios, text laic literar/nonliterar, text 
ştiinţific) şi orizonturile mentale imaginare implementate de traduceri. 

Începând cu secolul XX, harta culturală a traducerilor cunoaşte modificări substan
ţiale, se configurează un nou imaginar al traducerilor, factorul politic având relevanţă şi 
impact asupra direcţiilor urmate, continua schimbare a lumii generează noi atitudini 
mentale, iar, la un moment dat, ideologia dirijează selectarea surselor. La început de 
secol XXI, se traduce din diverse literaturi, pe cât de numeroase, pe atât de exotice. 
Marile edituri româneşti (Polirom, Humanitas, Curtea Veche etc.) continuă să traducă 
clasici universali şi moderni, dar şi titluri abia ieşite de sub tipar în spaţiul lor de origine. 
Toate aceste considerente fac imposibilă abordarea acestor ultime perioade în spaţiul pus 
la dispoziţie aici. Prin urmare, în continuare, după o incursiune în perioada veche, cu 
remarcarea atitudinii faţă de textul tradus şi cu insistenţă asupra creşterii rapide a numărului 
de traduceri, respectiv asupra diversificării surselor, ne vom concentra atenţia asupra 
traducerilor numeroase şi tot mai diverse din perioada premodernă şi de la începutul 
perioadei moderne ( 1840-1880), insistând asupra tipurilor de texte selectate, asupra 
factorilor care au declanşat traducerea şi asupra scopului cultural urmărit prin aceasta 

Pentru vizualizarea nnaginu, vă rugă1n să consultaţi 
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Dezvoltarea limbii, a culturii şi schimbarea mentalităţii, stimularea, prin oferirea de 
modele, a producţiei literare autohtone, rafinarea gustului publicului, racordarea la 
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civilizaţia occidentală prin introducerea în cultura română a marilor titluri din literatu
rile lumii - sunt deziderate specifice acestor perioade din istoria traducerilor în limba 
română. 

Prin prisma tipului de traducere practicat, perioadele stabilite anterior sunt puternic 
individualizate. În ceea ce priveşte statutul şi profilul traducătorului, acestea sunt şi ele 
foarte diferite de la o perioadă la alta. Spre deosebire de traducătorul de azi, care are, 
cel mai adesea, studii de specialitate ce-l recomandă spre a exercita o atare profesie, 
traducătorii de altădată, subordonaţi în totalitate textului (nu exista conceptul de tradu
cător, la fel cum nu exista nici cel de autor), erau bilingvii sau trilingvii perfecţi, care, 
prin origine, dar mai ales prin cultură, erau capabili să îndeplinească activităţile dificile 
de transpunere a unui text considerat important în limba română. Cât priveşte limbile 
din care se traducea, se poate spune că acestea au fost condiţionate de epocile de biling
vism pe care spaţiul românesc le-a traversat : ,,de la perioada de bilingvism româno-slav 
(sec. XV-XVI) la bilingvismul româno-grec (din sec. XVII-XVIII) şi cel româno-german 
(sec. XVIII), apoi la cel româno-francez din secolul al XIX-iea, românii au avut o 
experienţă lingvistică inedită şi bogată, demonstrată istoric" (Lungu-Badea, 2008, pp. 23-24). 
După cum se ştie, limbile la care face referire citatul nu erau la îndemâna tuturor vor
bitorilor de română, bilingvismul nu era generalizat, însă existau cunoscători şi utiliza
tori avizaţi ai respectivelor limbi, accesul acestora la limba străină fiind facilitat de 
statutul social şi/sau de gradul de cultură dobândit. Despre aceşti „truditori ai cuvântu
lui", Petre Gh. Bârlea notează: ,,Indiferent de stadiul în care se aflau cultura şi limba 
română, un traducător dotat cu inteligenţă, cunoştinţe de specialitate şi har lingvistic a 
ştiut să folosească virtuţile compensatoare ale graiului matern în confruntarea cu scrie
rile străine considerate demne de atenţia conaţionalilor săi" (Bârlea, 2016, p. 8). 

Traducerile în perioada veche (1532-1780) 

Literatura română veche a stat mai mult de două secole de la prima atestare sub semnul 
culturii şi mentalităţii religioase, bisericile şi mănăstirile fiind cele mai importante cen
tre culturale, în cadrul lor născându-se ideea de a traduce textele sacre şi de a difuza 
scrierile ce conţineau învăţătura vremii. Primele eforturi de traducere s-au concentrat 
în jurul nevoii de transpunere în limba română a scrierilor necesare cultului, a cărţilor 
biblice şi apoi a în integralitatea ei : întrucât, sub influenta Reformei, cuvintele 
lui Dumnezeu se cereau vestite în toate limbile din sânul Bisericii creştine, era firesc să 
existe preocuparea ca textele de slujbă şi Sfânta Scriptură să existe şi în limba vorbită 
de credincioşii români. Nevoia de transpunere a acestor scrieri în limba credincioşilor 
era dublată de nevoia de a transpune cât mai fidel litera cărţii de căpătâi a creştinismu
lui, pentru ca „duhul", ideile sursei să fie exprimate fără denaturări şi fără pierderi. 
Acest principiu al literalităţii, al fidelităţii obligatorii faţă de original poate fi regăsit în 
scrisul nostru religios până spre sfârşitul secolului al XVIII-iea. 

În spaţiul românesc, la baza demersului traductiv al perioadei de început se află, 
întâi de toate, necesităţi de natură ontologică, dublate de necesităţi de natură gnoseolo
gică (Lazăr Zăvăleanu, 2013). În cazul literaturii religioase, scrierile de lectură biseri
cească (între care se detaşează, prin larga difuzare pe care au cunoscut-o, 
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şi ) au alături textele dogmatice ( de tipul ) , cele de 
slujbă (precum , Cazaniile, Octoihul sau ) şi cele de drept 
bisericesc ( ), toate necesare pentru promovarea şi menţinerea credinţei. Tradu-
cerea textelor religioase canonice a fost amplificată, în acţiunea de promovare şi de 
susţinere a credinţei, de numeroase scrieri religioase apocrife, texte hagiografice ( 
Sfintei Vineri, , ViaJa Sfântului Sisinie) sau apocaliptice ( 

), mai apropiate de credincioşi, ca 
mentalitate şi ca manieră de redactare, decât scrierile acceptate oficial de Biserică. 

Manuscrisele şi tipăriturile religioase au avut un rol substanţial în efortul uriaş de 
naştere şi de dezvoltare a limbii române literare ; dintre traducerile primei perioade a 
scrisului în limba română trebuie semnalate, pentru importanta lor, versiunile care au 
stat la baza tipăriturilor coresiene, dintre care o difuzare mare au cunoscut 
(1570, 1577, 1589), (1560-1561) şi Cazania sau Evanghelia cu învăJă 
tură (1567-1568, retradusă pentru ediţia braşoveană din 1581); prin aceste traduceri, 
revizuite şi apoi tipărite, diaconul Coresi a creat modele pentru exprimarea literară, 
tipăriturile braşovene având astfel un rol important în promovarea limbii şi culturii 
româneşti. 

Literatura religioasă specifică perioadei vechi, dar şi scrierile de înţelepciune au 
modelat un anumit tip de gândire şi au indus un anumit comportament social. Aceasta 
este perioada în care se publică şi primele cărţi ale Vechiului Testament transpuse în 
limba română - Palia de la Orăştie (1582), text considerat unul dintre primele monu
mente ale limbii române literare. Prin prisma imaginarului traducerii, este important 
însă de subliniat că procesul tipăririi integrale în limba română a Sfintei Scripturi a fost 
dificil şi îndelungat, fiind nevoie de peste un secol pentru publicarea întregii în 
limba română (Biblia de la Bucureşti, 1688), ca rezultat remarcabil al reviziei şi pune
rii împreună a versiunii Vechiului Testament, datorate lui Nicolae Milescu Spătarul, şi 

a versiunii bălgrădene a Noului Testament. 
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Munca de traducere şi de revizie a Sfintei Scripturi (traducerile vechi erau revizuite 
sau chiar înlocuite, atunci când forme de limbă veche nu mai erau cunoscute noilor 
generaţii) a fost impulsionată de apariţia tiparului (care a avut un rol covârşitor în difu
zarea culturii scrise şi, implicit, în răspândirea traducerilor) şi a luat amploare în epoca 
afirmării conştiinţei naţionale a poporului român. 

În procesul de traducere, ori de câte ori limba română s-a dovedit prea „strâmtă", 
neajunsurile au fost îndreptate prin utilizarea împrumuturilor, ceea ce conduce la ideea 
că metoda de traducere la care s-a apelat a fost influenţată şi de starea în care se afla 
limba într-un anumit moment, fiind bine-cunoscut faptul că româna a parcurs mai multe 
etape până la transformarea în limbă literară standardizată. Problema neologismelor s-a 
rezolvat, în unele cazuri, explicându-se în prefaţa tipăriturilor faptul că, în textul româ
nesc, unele cuvinte mai puţin sau deloc cunoscute au fost lăsate ca în original. (Vezi 
Noul Testament de la Bălgrad, tradus din greacă şi slavonă de ieromonahul Silvestru şi 
de mitropolitul Simion Ştefan, tipărit în 1648, în a cărui prefaţă adresată cititorului se 
precizează că, în absenta unui echivalent lingvistic - inexistent sau necunoscut-, denu
miri de pietre preţioase, arbori şi îmbrăcăminte sau cuvinte precum sinagogă, 
gangrenă au fost păstrate în textul românesc în forma grecească, motivându-se că la fel 
s-a procedat şi în alte limbi. Era aceasta o necesitate traductologică sau dorinţa de 
racordare la o manieră de traducere uzuală, la mijlocul secolului al XVII-lea, în Biserica 
apuseană?) 

Nevoia de a recurge la împrumuturi şi la neologisme (pentru a acoperi carente lexi
cale, dar şi pentru a îmbogăţi limba, în efortul de a depăşi posibilităţile de expresie mai 
reduse ale românei, comparativ cu limbile de cult oficiale din care se traducea - greacă, 

latină, slavonă) duce la inovaţii lingvistice şi deci, în cele din urmă, la îmbogăţirea 
limbii. Prin urmare, din perspectiva imaginarului lingvistic al traducerii, se poate afirma 
că traducerea a avut o contribuţie importantă la înnoirea limbii române, primele tradu
ceri acţionând asupra aspectului literar al limbii „în mod iniţiatic, constitutiv şi deter
minant" : datorită primelor traduceri, ,,cultura română îşi iniţializează şi pune în 
funcţiune capacităţile de a exersa actul de traducere a unor texte, în cadre culturale, 
precum şi procesele constitutive ale unui aspect literar" (Gafton, 2012, pp. 10, 382). 

În prima jumătate a secolului al XVII-lea, se poate constata un proces de dezvoltare 
a traducerilor. Sunt transpuse acum în limba română noi scrieri destinate Bisericii, 
dimensiunea religioasă rămânând o constantă culturală în toată epoca veche a scrisului 
nostru literar. Până la finele secolului al XVII-lea, când româna devine limbă oficială 
de cult, textelor menţionate anterior li se vor alătura numeroase scrieri necesare ofici
erii slujbei, dar şi traduceri beletristice remarcabile precum Cântarea cântărilor, VieJile 
SfinJilor sau , toate beneficiind de difuzare prin tipar. Surselor slavone 
le stau alături acum, tot mai frecvent, surse greceşti. 

După 1600, scrisului religios i se alătură o semnificativă componentă laică, apro
piată ca mod de gândire de cartea destinată direct Bisericii. Încă de la finele secolului 
al XVI-lea fusese tradusă , iar acum se difuzează prin copiere manus-
crisă alte cărţi de înţelepciune, , Achirie şi Anadam, Varlaam şi Ioasaf, texte de 
prevedere a viitorului (Rojdeanicul, şi ), precum şi câteva 
scrieri narative cu subiect istoric, şi . Se traduc, în legătură 
directă cu nevoile Bisericii, şi texte de tip ştiinţific (lexicoane şi gramatici ale limbii 
slavone), didactice (de regulă bucoavne), filosofice (dezbateri canonice sau morale), de 



430

Ceasornicul domnilor  
Erotocritul

Alegerile lui Ippocrat

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

popularizare a istoriei (cronografe) şi geografiei (cosmografii). Iar după 1700 apar în 
versiune românească texte beletristice de prestigiu, cu circulaţie semnificativă în cultura 
occidentală (între ele , tradus din latină de Nicolae Costin) sau în 
cea sud-est-europeană ( , Filerot şi Antusa, lmberie şi Margarona, toate romane 
de dragoste pilduitoare), scrieri medicale la fel de prestigioase ( 
adaptat din greacă pentru academiile vremii) sau scrieri filosofice ( Carte sau lumină, 
text tradus şi tipărit de Antim Ivireanul). Traducerile, tot mai numeroase, sunt superioare 
calitativ celor precedente şi aparţin mai multor domenii (Chivu, 2000), bazinele seman
tice introduse prin intermediul noilor scrieri diversificându-se, iar dovezile de adaptare 
a construcţiilor sintactice şi a tiparelor narative existente în surse înmulţindu-se semni
ficativ. 

Traducerile în perioada premodernă (1780-1840) 

Sfârşitul de secol XVIII şi începutul de secol XIX reprezintă perioada de tranziţie spre 
modernitate a culturii scrise româneşti. În această epocă au loc importante transformări, 
cultura română deschizându-se spre spaţiul occidental sub influenţa Iluminismului, venit 
pe filieră grecească, în Ţara Românească şi în Moldova, şi pe filieră apuseană, în 
Transilvania, Banat şi Bucovina. Pentru imaginarul lingvistic al perioadei, este important 
de menţionat că noul context cultural aduce modificări de mentalitate, de expresie lite
rară şi lingvistică, traducerile, alături de tot mai numeroasele scrieri originale, având 
rolul de a contribui la formarea şi la modelarea gustului estetic şi literar. Direcţiile 

ulterioare de dezvoltare a limbii, în care traducerile au avut propriul rol, vor duce la 
păstrarea sau la eliminarea unora dintre cuvintele intrate anterior în uz, respectiv la 
înlocuirea lor cu împrumuturi predominant latino-romanice. 

Finalul de secol XVIII constituie o perioadă de transformări importante, datorate în 
primul rând intelectualilor grupaţi în cadrul mişcării iluministe cunoscute sub denumirea 
de Şcoala Ardeleană. Reprezentanţii acesteia (între ei Samuil Micu, Ioan Piuariu-Molnar, 
Gheorghe Şincai, Petru Maior) se remarcă şi prin activitatea desfăşurată pe tărâmul 
traducerii. 

Samuil Micu, autorul primei gramatici româneşti tipărite (în colaborare cu Gheorghe 
Şincai), este intelectualul iluminist preocupat de perfecţionarea instrumentarului lingvistic, 
prin scrierile, traducerile şi prelucrările sale contribuind la fixarea terminologiei filoso
fice, istorice şi lingvistice româneşti. Atras de ideea de a adecva cultura română la cea 
europeană, Samuil Micu traduce scrieri filosofice semnate de Christian Wolff (prin 
intermediul compendiului lui Friedrich Christian Baumeister): ,,Preocuparea lui Micu 
pentru transpunerea corectă a noţiunilor filosofice în limba română este dovada că lupta 
cu cuvântul avea în vedere ideea de comunicare ce era însoţită de aceea a luminării" 
(Teodor, 2000, p. 250); contribuind la răspândirea filosofiei wolffiene, Samuil Micu 
„a săvârşit un proces de regândire, prin stăruinţa cu care a transpus în limba română 
noţiuni de circulaţie în epocă" (Teodor, 2000, pp. 254-255). În traducerile sale, când 
din limba română lipseşte echivalentul potrivit, Micu apelează la limbile greacă (,,cea 
mai învăţată") şi latină (,,a noastră matcă") (Dima şi Dima, 2016, p. 51). 
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Pentn1 vizualizarea nnagum, vă n1gă1n să consultati , 

vohunul 1u·. 2 al Enciclopediei imaginariilor din 

Ron1ânia. V olu1nul a fost publicat la Editura Poliron1. în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://vvv',l\v.poliro1n.ro/web/poliro111./ carti/ - / carte/7370. 

Ioan Piuariu-Molnar, autorul primei gramatici româno-germane, traduce Via/a lui 
Bertoldo şi a lui Bertoldino, feciorul lui, dimpreună şi a lui Cacasino, nepotul lui (1799) 
şi Istoria universală, adecă de obşte (1800). Activitatea de traducere este completată de 
prelucrarea/editarea de scrieri de popularizare, de pildă, , pe a care1 
foaie de titlu apar informaţii suplimentare : stupilor, acum întâi izvodită şi 
dată de Ioan Molnar, Doftorul de ochi, în marele Prin/ipat al Ardealului (1785) ( 
şi Dima, 2016, p. 52). 

Gheorghe Şincai, animat de idealuri iluministe, militează, ca director al şcolilor 

româneşti unite din Transilvania, pentru dezvoltarea învăţământului românesc, printre 
activităţile dedicate acestui scop numărându-se şi traducerile pe care le efectuează - de 
exemplu, Regulele scolasticeşti sau Îndreptare cătră aritmetică, întâia parte, alcătuită 
şi întocmită pentru folosul şi procopseala tuturor şcoalelor normăleşti a neamului româ 

. Această aritmetică cunoaşte şi alte versiuni româneşti, realizate de Teodor Iancovici 
de Mirievschi- sau, după N.A. Ursu, de Mihai Roşu (1777, ediţie bilingvă, româno-ger
mană) -, de Dimitrie Eustatievici Braşoveanul (1789), de Grigorie Obradovici (1805), 
şi chiar de Gheorghe Şincai (în afară de versiunea cu titlul de mai sus, tipărită în 1785, 
în 1806 apare PovăJuire cătră aritmetică sau învăJătura numerilor, spre folosul şcoale 
lor româneşti cele din Ţeara Ungurească şi din părJile ei împreunate). Cercetătorii au 
remarcat că limba traducerii lui Şincai este mult mai rafinată decât cea a versiunii 
tipărite în 1777 (Dima şi Dima, 2016, pp. 178-181). Domeniile din care traduce Şincai 
sunt însă diverse, după cum se poate observa din următoarele titluri : PovăJuire cătră 

; DatorinJele supuşilor cătră monarhul lor ; ÎnvăJătură firească spre 
surparea superştiţiei norodului ; Istoria naturei sau a firei 

Petru Maior, autor de dicţionar sau de importante lucrări de lingvistică şi de istorie, 
este totodată traducător de text ştiinţific de popularizare (îi sunt atribuite ÎnvăJături 
a face sirup şi zăhar din mustul tuleilor de cucuruz după ce s-au cules cucuruzul de pre 

; ÎnvăJătură pentru prăsirea pomilor ; ÎnvăJătură despre agonisirea viJei de vie şi 
despre măiestria de a face vin, vinars şi oJet etc.) şi de text beletristic - Întâmplările 
lui Telemah, fiului lui Ulise (Odissevs) întocmite de Fenelon, arhiepiscopul Cambrei, 
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acum întâi de pre limba italienească pre limba românească prefăcută; traducerea acestui 
roman este considerată „o izbândă a literaturii artistice a epocii" (Duicu, 1990, p. 200). 
Scopul practic-informativ al broşurilor de popularizare este dublat de un scop mult mai 
înalt, legat de îmbogăţirea, ,,polirea" şi ridicarea limbii române la înălţimea limbilor 
alese ale Europei, după cum însuşi mărturiseşte Petru Maior, într-una dintre prefeţe 
(Duicu, 1990, p. 197). 

Paul Iorgovici, autorul primului studiu de lexicologie din spaţiul românesc, Observaţii 
de limba rumânească, traduce din franceză şi tipăreşte, pentru testarea gustului literar 
al ardelenilor, o noveletă intitulată , cunoscută ca 

) (Chivu, 2015, p. 280). Traducerile de manuale şcolare şi de cărţi de popularizare a 
ştiinţei conţin învăţături menite să ridice, în spirit iluminist, nivelul de cultură a mase
lor, prin aceste publicaţii urmărindu-se atât cultivarea cititorilor, cât şi dezvoltarea 
limbii române literare (Ursu, 1962, p. 143). 

Începând din secolul al XVIII-lea şi până la jumătatea secolului al XIX-lea, limbajul 
ştiinţific a evoluat de la calcuri greoaie la exprimări clare, acest progres datorându-se, 
în primul rând, traducerilor, iar mai apoi dezvoltării învăţământului şi apariţiei presei 
de limbă română. În cultura română, în această perioadă, se dezvoltă diferite ştiinţe, 
care vor opera, evident, cu termeni de specialitate specifici (pentru filosofie, ştiinţele 

naturii, geografie etc.). Atunci când se încumetă să facă traduceri de specialitate, tra
ducătorii rămân tributari terminologiei textului originar, până în perioada când vor 
pătrunde în limbă împrumuturile din franceză şi când va fi fixată pentru acestea o formă 
definitivă. 

Traducătorii sunt conştienţi de dificultăţile de receptare şi de înţelegere cu care se 
pot confrunta cititorii şi mărturisesc în prefeţe că au fost nevoiţi să folosească cuvinte 
străine: ,,Multi cuvinti greceşti şi lătineşti le-am pus însuşi acele, ca să nu stricăm 
sâmtirea lor" - citim în Gramatica fizicii, o traducere din italiană efectuată pe la 1790 
(Ursu, 1962, pp. 20-21). Absenta terminologiei româneşti de specialitate a determinat 
renunţarea la traducerea integrală a unui text italian, traducătorul (Amfilohie Hotiniul) 
mărturisind în De obşte gheografie (1795) : ,,învăţăturile cele pentru sfera cerească s-au 
lăsat până la vremea când s-or îndemna alţii, cu mai bună pricepere, de a închipui şi 
însuşi sfera pe această limbă" ( Ursu, 1962, p. 21). N.A. Ursu consemnează în 
texte de secol XVIII termeni specifici terminologiei geografice apăruţi prin intermediul 
traducerilor din limba greacă, unii păstrând aspectul formal grecesc: (,,antarc-
tic"), (,,pol"), (,,provincie"), imisferion (,,emisferă"), (,,arhi-
pelag") (1962, pp. 13, 16, 19; vezi şi Chivu, 2019a, pp. 216-219). Există şi termeni 
din limba italiană: (,,arhipelag"), / (,,arctic"), ecfatoriulecfatore 
(,,ecuator"), (,,vest"), (,,sud"). Dacă, în primele decenii, cărţile de geogra-
fie se traduc din greacă sau din italiană, după 1830 ele se traduc din franceză sau din 
germană, iar termenii specifici se adaptează la sistemul limbii române: 

, emisferă, flux,, planetă (Ursu, 1962, p. 25). 
Dintre traducătorii de secol XVIII neafiliaţi Şcolii Ardelene se cuvin semnalaţi 

Gherasim Putneanul ( considerat primul traducător din limba franceză în română), Mihai 
Cantacuzino (traduce A toată lumea călătorie ... după un text vehicular din rusă), Dimitrie 
Eustatievici Braşoveanul (preocupat de creşterea nivelului cultural, traduce sau scrie 
manuale şi cărţi de învăţătură - Ducere de mână sau Povăţuire cătră aritmetică ... ) , 
Amfilohie Hotiniul (fondator de şcoală în limba română, traduce, adaptează sau scrie 



433IMAGINARUL TRADUCERILOR

Elemente arit-

[...]

de sus 

de sus

Povestiri morale Discursul asupra 
Merope Zaïre Atala

Logica

după model manuale diverse - Gramatica fizicii, De obşte gheografie, 
metice arătate fireşti), Mihail Strilbiţchi (traduce Curioznică şi în scurt arătare celor 
ce iubesc a cerea vrednice învăţături din fiziognomie ... după un text vehicular din rusă) 
(Dima, 1989). Alături de importanţa culturală a unor astfel de traduceri, constând în 
asimilarea culturii occidentale în spaţiul românesc, trebuie evidenţiat rolul major avut 
în crearea lexicului literar laic modern şi în elaborarea terminologiei ştiinţifice în limba 
română. 

În această epocă se efectuează şi traduceri de text beletristic. Ne aflăm într-o perioadă 
în care se citea, dar se citea, la întâmplare, ce se aducea din străinătate. ,,Boierului de 
la sfârşitul domniilor fanariote îi place mult să citească, dar citeşte fără discernământ : 
tot ceea ce este francez se bucură în ochii lui de un prestigiu inatacabil" - notează 

Pompiliu Eliade într-o excelentă analiză a perioadei (Eliade, 1982, p. 268). În epocă, 
mulţi dintre cei din păturile ale societăţii cunoşteau latina, greaca, franceza şi nu 
aveau nevoie de traducere pentru a citi literatură străină. Cei din păturile de jos trebuiau 
culturalizaţi, educaţi, instruiţi, iar pentru aceasta era nevoie de traduceri. Şi se traduce 
ceea ce se consideră a fi necesar şi, în fond, ceea ce citeau cei : ,,Preferinţele boie
rilor se îndreptau către scriitorii dulcegi din secolul al XVIII-iea: Piron, Dorat, Florian, 
Marmontel, şi către scriitorii străini asemănători traduşi în franceză: Pope, Young, 
Gessner" (Eliade, 1982, p. 268). Trebuie subliniat că un număr însemnat de autori 
francezi au fost citiţi şi traduşi prin intermediul unor versiuni redactate uneori în gre-
ceşte : Marmontel ( ) , Rousseau ( inegalităţii), Moliere 
(Tartuffe), Voltaire (Iuliu Cezar, şi ), Chateaubriand ( ), Condillac 
( ), Montesquieu (Consideraţiile) (Eliade, 1982, p. 268). 

După 1780, traducerile au ocupat deci un loc la fel de important ca şi până atunci, 
chiar dacă mizele au fost altele, după cum altele au fost şi tipurile de text transpuse în 
română. Referitor la traducerile din perioada 1780-1821, merită reţinut că „în multe 
cazuri, traducerile nu exprimă nici gusturile «celor de sus», care n-au nevoie de ele, nici 
ale «celor de jos», pe care nimeni nu-i întreabă ce vor; ele evidenţiază felul în care cei 
dintâi gândesc exigenţele spirituale ale celor din urmă" (Cornea, 1972, p. 96). În peri
oada premergătoare anului 1848, la baza activităţilor de traducere se vor afla noi raţiuni, 
înregistrându-se, totodată, şi o altă dinamică a procesului. 

Traducerile în perioada modernă 

În încercarea de a recupera distanţa faţă de cultura occidentală, în secolul al XIX-iea se 
constată un avânt al mişcării de traducere. Se traduc atât texte beletristice, cât şi texte 
ce ilustrează alte domenii ale scrisului literar, scopurile pentru care se întreprind tradu
cerile fiind bine definite : cultivarea limbii, stimularea producţiei literare autohtone, 
lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea socială. Este o perioadă efervescentă : se 
înfiinţează societăţi literare, în cadrul cărora se promovează şi publicarea de traduceri ; 
se articulează proiecte de bibliotecă universală, apar articole-program ai căror autori 
propun direcţii clare pentru importul de literatură străină ; se traduc texte cu scopul de 
a îmbogăţi patrimoniul naţional (prin traduceri, dar şi, în urma publicării acestora, prin 
stimularea creaţiei artistice în limba română) şi, nu în ultimul rând, cu scopul de a 
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culturaliza masele, de a le oferi orizonturi noi de cunoaştere. Se traduce cu fervoare, în 
funcţie de imaginarul specific perioadei. În proximitatea acestei idei, Al. Duţu notează : 
„ Selectarea operelor străine şi integrarea lor în patrimoniul cultural sunt prezidate de 
structuri mentale care evoluează datorită acumulărilor" (Duţu, 1972, p. 7). Chiar dacă 
traducerile sunt „ un excelent mijloc de depistare a predilecţiilor şi alergiilor unui mediu 
intelectual dat", se recomandă circumspecţie în interpretarea faptelor, întrucât, ,,dacă 

orice traducere e o opţiune, nu orice opţiune e definitorie pentru psihologia sau ideolo
gia grupului social", traducerile fiind adesea nu opţiuni, ci rezultate ale hazardului, nu 
opere ce se recomandă a fi traduse, ci lucrări la care s-a avut , preferinţa individuală 
corespunzând mai mult sau mai puţin mentalităţii epocii (Cornea, 1972, pp. 95-96). 

În interiorul perioadei „moderne" pot fi delimitate anumite intervale de timp în care, 
în mod evident, profilul activităţilor de traducere este semnificativ diferit. Se subînţelege, 
imaginarul traducerilor din a doua jumătate a secolului al XIX-iea se diferenţiază de cel 
specific intervalului interbelic, care, la rându-i, prin aspectele de natură istorică, este 
lipsit de condiţionările ideologice prezente în ultima jumătate a secolului XX. 

Proiectele de bibliotecă universală 

Promotor cultural în prima jumătate a secolului al XIX-iea, Ion Heliade Rădulescu 
realizează potenţialul formativ al traducerii şi intenţionează crearea unei 

. Conceput după modelul francez al lui Louis Aime-Martin, 
proiectul heliadesc presupunea publicarea în limba română a marilor opere literare antice 
şi moderne. Constatând precaritatea literaturii române şi urmărind ideea de progres 
cultural, Heliade ţinteşte să-i aducă în literatura română, prin traduceri, pe marii autori, 
ale căror scrieri aveau un puternic caracter formator, civilizator, câştigul uriaş al unei 
atare întreprinderi vizând , răspândirea cunoştinţelor, mântuirea de rătă 

, stima străinilor şi a posterităţii, dar şi stima românilor către ei înşişi 
( , V, ed. a II-a, p. 245, Popovici, 1936, p. 234). Pentru 
realizarea acestui proiect grandios, era nevoie de munca susţinută a traducătorilor, dar 
şi de fonduri care să acopere tipărirea cărţilor, astfel că Heliade propune înfiinţarea unei 
societăţi de traducători, dar şi a unei societăţi pe acţiuni chemate spre folos, facere de 

şi . Nebucurându-se de succesul scontat, Heliade înfiinţează o altă societate, 
lansează un nou apel şi, totodată, publică catalogul bibliotecii universale proiectate. O 
întrebare legitimă, ce poate apărea, este aceea privind criteriile de selecţie care au stat 
la baza alcătuirii catalogului ; întâi de toate, criterii obiective legate de relevanţa ope
relor străine, de importanţa şi de impactul acestora în contextul european social, istoric 
şi cultural al momentului. Fără îndoială, lor li se adaugă criterii de natură subiectivă, 
ce ţin de preferinţa lui Heliade însuşi pentru un anumit autor sau pentru o anumită operă 
literară. Dincolo de orice posibilă statistică realizată pe baza catalogului bibliotecii 
universale, este previzibilă includerea aici a numeroase scrieri de dramaturgie, fapt deloc 
uimitor, dacă se are în vedere că recent înfiinţatul în epocă Teatru Naţional de la Bucureşti 
avea nevoie de un repertoriu. 

Conştient de zestrea culturală pe care o aduce prin traducere, Heliade numeşte această 
literatură universală integrată în cultura română avere morală nepieritoare, comoară 
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lăsată viitorimei ( , nr. 4, 1843, Popovici, 1936, p. 234). Heliade 
şi-a propus publicarea a douăzeci şi una de cărţi anual din diverse domenii (istorie, 
filosofie, drept, politică, literatură), fiind reprezentate toate epocile şi literaturile lor. 
În primul an, erau vizate spre traducere titluri aparţinând următorilor scriitori : Herodot, 
Platon, Burlamachi, Beccaria, Montesquieu, Filangieri, Riccardo, Bernardin de St.-Pierre, 
J.-P. Richter, Aristotel, Longin, Homer, M-me de Stael (Popovici, 1936, p. 234). 
Catalogul cuprindea şi traduceri din literatura engleză, Heliade intenţionând să-i traducă 
pe Young, Ossian, Byron, Moore, Milton, Shakespeare, Walter Scott şi Bulwer Lytton 
(Grimm, 1924, p. 320). 

Stimulându-i pe alţii să traducă opere importante din literatura universală, Ion Heliade 
Rădulescu este el însuşi un traducător asiduu, a cărui activitate însumează mii de pagini 
de traduceri în versuri din A. de Lamartine, La Fontaine, Lord Byron, Boileau, Ana'is 
Segalas, Paolo Rolli, P. Viennet, Ippolito Pindemonte, Iacopo Vittorelli, Ath. Christopoulos, 
Florian, Luigi Zarevich, Niccolo Barbieri, Torquato Tasso, Lago Marsini, Donato 
Boldrini, Sappho, A. Dumas, Ludovico Ariosto, Grecea da Roma, Ossian, F. Schiller, 
Victor Hugo, Dante Alighieri (Heliade Rădulescu, 1968). 

Traducerea poeziei era supusă unor rigori ce ţin de elemente de prozodie care se pot 
dovedi obstacole greu de trecut. Iată ce notează I. Heliade Rădulescu atunci când traduce 
oda a poetei eline Sappho, pe care o transpune şi în versuri alexandrine, şi 

în versuri endecasilabice : ,,Am cercat a traduce aceste două ode în versuri adevărat 
sapphice ; însă măsura e aşa de grea pentru limba noastră Am lăsat, dar, metrul 
sapphic şi am luat endecasilabul italian, ce este mai aproape de cel sapphic, fiind tot de 
unsprezece silabe. Am tradus pe această măsură, ce mi s-a părut mai cuviincioasă ; însă 
oricui îi citeam traducţia, i se părea că nu e în versuri, atât de mult urechea noastră nu 
e nicidecum deprinsă cu cadenţa endecasilabului clasic! Ca să fac, dar, plăcerea audi
torilor mei, mă văzui strâmtorat, fără a mea voie, să leagăn pe Sappho în avântul 
cadenţat modern al versului rimat de patrusprezece silabe ... " (Heliade Rădulescu, 1968, 
pp. 414-415). Când alege să traducă în proză fragmente din poezia lui Sappho, Heliade 
notează : ,,Aceste versuri nu sunt decât nişte fragmente sfărâmate, dar pline de graţie, 
pe care, din cauza şirului lor neregulat, cineva nu poate a le traduce în versuri rimate. 
Iată traducţiunea în proză a acestor fragmente ... " (1968, p. 419). Traducând din Boileau, 
explică: ,,Traducem cât se poate mai fidel, pe cât ne iartă rima, ca să putem înţelege 
în toate pe acest mare maestru" (Heliade Rădulescu, 1968, p. 437). Heliade este preo
cupat de maniera de traducere şi în textele sale se pot regăsi frecvent referiri şi opinii 
despre cum se cuvine a traduce un anumit tip de poezie : ,,Nimic nu e mai absurd decât 
a traduce cineva poeţii antici în versuri rimate sau a compune în ziua de astăzi o poemă 
de şcoală clasică antică în nişte versuri moderne sau rimate. Închipuiţi-vă a pune pe 
scenă şi a vorbi Oresti, Polinici, Oraţii şi Curiaţi, Bruţi în versuri împerecheate şi potri
vite ca doi porumbei în pene!" (1968, p. 414). 

În afară de poezie şi de proză, un alt tip de text pe care Heliade îl traduce este tex
tul dramatic. Traduce trei piese ale lui Lord Byron ( Cerul şi pământul ; Marino Faliero, 
doge de Veneţia; ), două piese de Voltaire ( 

), traduce din Moliere (Amfitrion), din Victor Hugo ( , actul I) 
şi din Felice Romani ( 

Tragedia în cinci acte a lui Voltaire , publicată 
de Heliade în 1831, există şi într-o a doua variantă (de după 1860), ,,rivăzută şi 
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preschimbată", care, însă, a rămas nedefinitivată de către Heliade (Heliade Rădulescu, 
1985). Diferenţele dintre cele două versiuni reflectă nu doar atitudinea traducătorului 
fată de text, cât mai ales schimbările petrecute în limbă pe parcursul a aproximativ trei 
decenii : să îmi plec capul/ să-mi înclin fruntea ; să-l cinstesc/ să-l onor ; l-am izgonit/ 

dumnezei, dreptate Zopir fie pedepsit/ de zeii 
fie condamnat; sloboda a mea mână/a mea liberă mână; a linguşi viclenia şi răscoal-a 

la susJine impostura şi revolt-a mângâia (Heliade Rădulescu, 1985, p. 578). 
Se ştie, în secolul al XIX-iea, limba română suscita intense dezbateri de ordin filo

logic ce vizau diverse paliere (ortografie, vocabular, stil), elaborarea unor norme privind 
limba literară fiind necesară. Conştient de starea limbii şi de neajunsurile ei, însuşi 
Heliade Rădulescu propune un set de reguli care vizau ortografia (scrierea chirilică, 
iniţial, apoi scrierea etimologizantă în manieră italienizantă) şi vocabularul (înlocuirea 
cu latinisme a cuvintelor din alte limbi, utilizarea terminologiei latineşti sau, în absenta 
ei, a celei italieneşti, eliminarea slavonismelor). Prin urmare, decizia de retraducere a 
unor texte şi selecţia noului lexic nu surprinde câtuşi de puţin. Prin particularităţile 
lingvistice, traducerile oglindesc starea limbii române într-un anumit moment istoric şi 
oferă o viziune asupra evoluţiei românei literare, în eforturile de standardizare şi moder
nizare ale acesteia. 

Heliade Rădulescu nu a fost însă singurul care a schiţat proiectul unei biblioteci 
universale. Pictorul I. Negulici, om de cultură interesat de problema educaţiei sociale 
în spaţiul românesc şi admirator fervent al lui Aime-Martin, a preluat modelul acestuia 
şi a alcătuit, la rândul său, un catalog de bibliotecă universală în care o parte dintre 
opere coincidea cu cele din catalogul întocmit de Heliade, fapt explicabil prin aceea că 
Negulici fusese numit de către Heliade în comisia responsabilă de traducerea operelor 
incluse în proiectul său de bibliotecă universală (Popovici, 1936, p. 225). Negulici 
alcătuieşte un „Plan de mică bibliotecă universală, religioasă, morală, literară, petrecă
toare, ştiinţifică etc. , etc., pentru educaţia omului de toate clasele mirene şi eclesiastice, 
şi pentru ambe-sexele: începând de la vârsta copilăriei şi până la vârsta coaptă" ( 

, nr. 98, 1846, Popovici, 1936, p. 226), rolul bibliotecii sale fiind unul 
de pregătire a cititorilor întru receptarea ulterioară de către aceştia a marii biblioteci 
pregătite de Heliade. Dovadă stau titlurile lucrărilor cu caracter religios, moral, practic, 
educativ incluse în catalog. 

Articolele-program şi reacţii la traducerile din epocă. 
Reflecţii traductologice 

Pentru mijlocul secolului al XIX-iea, un moment decisiv îl reprezintă apariţia revistei 
Dacia literară (1840). În articolul-program al revistei, Mihail Kogălniceanu, iniţiatorul 
publicaţiei, se pronunţă vehement împotriva imitării autorilor străini şi împotriva tradu
cerilor mediocre, apreciind că traducerile nu fac o literatură, şi 

„înăbuşe duhul naJional". Din punctele celebrului articol-program nu reiese că Mihail 
Kogălniceanu se opune traducerilor, în general, ci că nu este de acord cu traducerile 
prost tăcute, ori care nu aduc un folos cultural. 
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Pentn...1. vizualizarea il.nag:il.ili, vă rugă1n să consultaţi 

v olt.unul nr. 2 

R ornânia. V olt.unul 

an.ul 2 0 2 0 Ş1 

al Enciclopediei imaginarii lor din 

a fost publica t la Editura Polil.-01n în 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https :/ /\··,,rvv,v . poliron'l. . ro/ vv e b / po lironv carti/ - / carte/ 7 3 7 O . 

Articolul-program din Dacia literară nu este însă singurul text în care Mihail 
Kogălniceanu se pronunţă împotriva traducerilor. În primul număr al revistei Propăşirea 
(Foaie ştiinţifică şi literară) (1844), Kogălniceanu subliniază „greşeala capitală" a tuturor 
revistelor înfiinţate în provinciile româneşti, anume aceea „că prea se îndeletnicesc cu cele 
dinafară şi prea puţin cu cele dinlăuntru", atât în ceea ce priveşte chestiunile politice, cât 
şi cele literare, interesul prioritar fiind pentru „literatura uşoară a franţezilor şi a germa
nilor", revistele cuprinzând rareori „un articul original românesc, mai rareori încă un 
articul de ştiinţe sau de interesuri a ţărilor noastre", drept care anunţă înfiinţarea Propăşirii, 
dedicată intereselor „materiale şi intelectuale a românilor" şi din ale cărei pagini vor fi 
înlăturate, implicit, ,,orice traduceri din scrieri străine, care, neavând niciun interes pozi
tiv pentru noi, nici nu ne pot îmbogăţi literatura". A se înţelege, din nou, că Mihail 
Kogălniceanu nu este împotriva tuturor traducerilor, ci le combate cu precădere pe cele 
mediocre şi pe cele al căror subiect nu are legătură cu specificul naţional al românilor 
(Kogălniceanu, 1956, p. 133). Aceste reacţii împotriva tendinţei de a imita rară limită 
contribuie la dezvoltarea spiritului critic şi la apariţia unor teoretizări despre traduceri. 

Pen.tr1..1. vizualizarea 
. . 
nnagin.n~ vă rugă1n să con.sultati , 

volun.'1..ul 1'1..r. 2 al E ncicl opediei inia inariilor din 

R oniânia. v-oh.unul a fost public at la Editura Poliro1n în 

an.ul 2020 ş1 poate fi achiziţionat d e a1c 1: 

https://v,r\~l,v.poliron1..ro/ web/ poliro1n/carti/ - / carte/ 7370. 
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O altă personalitate a culturii momentului care se pronunţă pe marginea traducerii 
este George Bariţiu. Confirmând preponderenţa traducerilor în raport cu scrierile ori
ginale (,,să nu ne sfiim a mărturisi că cele mai multe cărţi româneşti ieşite până acum 
sunt traducţii făcute din limbi străine, cum din elină, franceză, germană ş.a."), precizând 
că naţiei sunt în cea mai mare parte traducători, nu scriitori de text românesc 
original (lucru de care „o naţie începătoare n-are pricină a se ruşina") şi considerând 
justificat a se întreba „păzit-au toţi traducătorii noştri regulele traducerii cu destulă 
acurateţă?", Bariţiu dă, de îndată, răspunsul: ,,Ba nici zece inşi până acuma" - şi 

continuă cu ideea că statutul de vorbitor a două limbi nu conferă individului, implicit, 
şi statutul de traducător : ,, Cei mai mulţi dintre noi credem că a traduce bine este un 
lucru prea uşor, îndată ce ştim vorbi oricum două limbi. De aici vine că la noi se ade
verează mai mult decât la alţii acea zisă italiană : «un traduttore e un traditore»" (Bari ţiu, 
1843, pp. 406, 407). 

Secvenţele prezentate mai sus dau seamă de atmosfera epocii şi de contextul în care 
se desfăşura activitatea de traducere. 

Este importantă şi prezentarea altor reflecţii traductologice cuprinse în acest articol 
de la 1843, întrucât au relevanţă pentru imaginarul traducerilor, prin prisma manierei 
de traducere şi a strategiilor traductive la care se fac referiri: (1) ,,Am deosebit noi toţi, 
până acum, că altfel se traduce o carte de ştiinţe, şi cu totul altfel productele poetice ? 
Am respectat în traducere, împreună cu sensul cuvintelor scriitorului, totodată şi armo
nia limbei noastre? Ne-am păzit de a nu grămădi limba cu flori străine, care ei nu-i 
stau bine, încât se sfieşte a ieşi cu ele în public? " ; (2) ,,Bine ar fi, ca înainte de a ne 
apuca să traducem, dacă voim a folosi publicului nostru, să luăm într-o mână originalul 
şi în alta traducţii făcute într-o altă limbă şi judecate de cele mai bune. Aşa, cine vrea 
a traduce din latineşte pe oricare clasic, să caute mai întâi traducţii de ale nemţilor, care 
pe latini şi pe greci i-au tradus până acum de mai multe ori şi bine foarte"; (3) ,,În 
sfârşit, ar fi de dorit ca de traducerea poeţilor să se apuce iarăşi doar poeţii, căci numai 
poetul poate pătrunde pe poet, iar altminterea e teamă ca nu cumva traducţia să se facă 
meserie ticăloasă, cum s-au făcut ea şi până acum pe la unele teatruri în Europa, unde 
vezi cu durere multe bucăţi foarte bune nu traduse, ci numai însăilate, iac-aşa. Noi 
credem că vremea noastră e cea mai întocmită pentru traducerea clasicilor elini şi latini. 
În Moldavo-România se află un frumos număr de literaţi care cunosc limba elinică bine 
şi, iarăşi, în Ardeal şi Banat sunt care cunosc latina. Fi-va aceasta şi peste 20 de ani tot 
aşa? Avem pricină de a ne îndoi. Aşadar, dacă voim să avem cititori buni, să traducem 
bine" (Bariţiu, 1843, p. 407). 

Articolul lui Bariţiu este bogat în secvenţe ce pot fi considerate veritabile elemente 
de teorie a traducerii, dar ceea ce interesează, din perspectiva imaginarului, este nu atât 
faptul că ele au fost exprimate, cât faptul că exista acea stare de lucruri pe fundalul 
căreia a fost posibil ca ele să apară. Se pune problema tipologiei textului şi a manierei 
diferite de a traduce în funcţie de text; se ating, indirect, aspecte legate de negocierea 
cu textul şi cu structura celor două limbi de care traducătorul este dator să ţină seama ; 
se sugerează ideea ca, înainte de a se traduce o operă, să fie consultate traduceri ale 
acelei opere efectuate în alte limbi ; se aduce în discuţie talentul artistic al celui care 
traduce şi rezonanţa care trebuie să existe între traducător şi autorul tradus; se conşti
entizează că, la momentul respectiv, există persoane capabile să efectueze traduceri din 
greacă şi din latină, dar că, în viitor, este posibil ca lucrurile să nu mai fie aşa, drept 
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care, timpul potrivit pentru traducerile din respectivele limbi este considerat tocmai 
acela! Nu întâmplător, tocmai în această perioadă cărturărimea cu preocupare pentru 
traduceri simte nevoia să reglementeze, să teoretizeze pe marginea ideii de traducere. 
Întrebările pe care şi le punea Baritiu sunt moderne şi actuale. 

Din perspectiva imaginarului traducerii, interesantă este şi nota de subsol din arti
colul lui Baritiu : într-un context în care acuză tinerii nedeprinşi cu lectura, care se 
dedau, tocmai de aceea, la acte dintre cele mai nedorite, când spune „lectură", Baritiu 
invocă un anumit tip de lectură - ,,lectură folositoare, aleasă foarte bine, mai mult numai 
clasică" -, iar în nota de subsol apare: ,,nu spurcăciunile lui Balzac ş.a., ş.a.". Aşadar, 
tipul de literatură preferată de intelectualul ardelean este cea clasică. Se observă aici o 
similitudine cu părerea lui Kogălniceanu referitoare la unele dintre romanele mediocre 
franţuzeşti şi nemţeşti (probabil nu este vorba de marea literatură, în care, azi, este 
înscris şi Balzac, ci de autori şi titluri care n-au rezistat vremurilor şi pe care posteri
tatea nu-i include). 

În urmă cu aproape un secol, N. Iorga afirma că „ceea ce un popor alege din lite
ratura altui popor are totdeauna o deosebită valoare pentru aprecierea în acel moment a 
sufletului acelui popor", adăugând că afirmaţia e valabilă pentru „vremea mai veche", 
când se traducea ceea ce considera traducătorul că este „interesant şi folositor" sau ceea 
ce cerea publicul, dar că „nu se poate zice că astăzi poporul român vrea literatura fran
ceză care i se dă"; în continuare, Iorga arată că traducerile perioadei „sunt uneori foarte 
prost făcute, în cele mai multe cazuri este o lipsă absolută de respect fată de original, 
sunt lucruri care se fac cu o repeziciune extraordinară de oameni care nu cunosc limba 
franceză" (Iorga, 1936, p. 231). Iorga contestă nu doar statutul îndoielnic al traducăto
rilor şi maniera acestora de a traduce, ci şi maniera de selecţie a textelor traduse - ,,Şi 

alegerea este de aşa natură, încât ar crede cineva că există în literatura franceză numai 
cărţi care excită simţurile şi s-ar crede că publicul românesc nu caută altceva decât cărţi 
în care cel puţin anumite pagini cuprind această bolnavă excitare a simţurilor"-, făcând 
o precizare importantă, prin prisma imaginarului, referitoare la predilecţia pentru respec
tivele texte: ,,Dar aceasta nu ne reprezintă pe noi; aceasta reprezintă nu gustul nostru, 
ci, cum am spus, interesul de multe feluri al unor anumiţi editori, care hotărăsc piaţa 
cărţilor" (1936, pp. 231-232). Observaţii similare se regăsesc şi la alţi cercetători: 
„ uneori, scopul cultural şi instructiv al traducerii a fost sacrificat din considerente de 
ordin comercial : afirmaţia e valabilă mai ales pentru valul de traduceri îndoielnice, 
publicate între cele două războaie mondiale" (Brăescu, 1968). 

În lucrarea amintită mai sus, N. Iorga face şi alte referiri utile din perspectiva ima
ginarului traducerii. Acestea sunt legate de circumstanţele premergătoare traducerii -
,,Boierii ei înşişi au descoperit literatura franceză . Dar, de la o bucată de vreme, 
boierii aceştia au simţit nevoia de a da traduceri" (Iorga, 1936, p. 248) -, de tematica 
traducerilor - înainte de epoca romantică, se traduceau lucruri de vitejie (despre 
Alexandru cel Mare, despre Petru cel Mare), dar şi lucruri de imaginaţie -, de zona 
căreia îi aparţin autorii traducerilor - ,,Sunt mai mult moldoveni care traduc. Muntenii, 
mai înapoiaţi, ocupându-se mai mult de politică, aşa cum se întâmplă şi în momentul 
de faţă" (Iorga, 1936, p. 250). Această din urmă stare de fapt se răstoarnă la un moment 
dat, Iorga afirmând că, în perioada romanticilor (1830-1860), mişcarea de traducere era 
mai amplă în Muntenia, marele traducător al vremii fiind Heliade Rădulescu. 
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Traduceri beletristice si nonbeletristice , 

din secolul al XIX-iea 

Traducerile (beletristice, filosofice, ştiinţifice şi didactice) tipărite în spaţiul românesc 
în perioada 1780-1860 sunt în număr de 679, autorii străini fiind 281, iar traducătorii, 
301 (Cornea, 1966). Datele inventarului alcătuit de Paul Cornea oferă indicii relevante 
privind starea traducerilor în epocă, raportat la : evoluţia titlurilor traduse pe perioade 
(1), limbile din care s-a tradus (2), oraşele în care au apărut traducerile (3), repartiţia 
pe genuri a traducerilor (4), autorii traduşi (5), traducătorii şi numărul traducerilor 
efectuate de către aceştia (6). 

(1) Se observă că numărul traducerilor creşte progresiv, după 1830 înregistrându-se o 
creştere explozivă a acestora: 1780-1800 - 8 titluri, 1800-1820 - 28 de titluri, 
1820-1830 - 28 de titluri, 1830-1840 - 157 de titluri, 1840-1850 - 173 de titluri, 
1850-1860 - 285 de titluri. Numărul mare de traduceri apărute după 1830 este 
corelat, în istoria noastră literară, cu Tratatul de la Adrianopol (Cornea, 1966), 
actul din 1829 ce asigură Principatelor Române (Ţara Românească şi Moldova) calea 
spre independenţă şi modernizare, eforturilor de dezvoltare politică şi economică 
adăugându-li-se efortul de asimilare şi de aliniere la cultura europeană modernă, în 
acest context necesitatea de a traduce dovedindu-se obiectivă şi esenţială. 
Într-un ritm susţinut se traduce şi după 1840: în decurs de zece ani (între 1850 şi 
1860) se traduc cam tot atâtea titluri câte se traduseseră pe parcursul a şaptezeci 
de ani. 

(2) În ceea ce priveşte limbile din care s-a tradus (direct, nu prin intermediar), situaţia 
este eterogenă: franceză - 385 de cărţi, germană - 83, engleză - 56 (traduse, 
majoritar, prin franceză), greacă - 44, rusă - 43, italiană - 40, altele - 28 (latină, 
spaniolă, maghiară, sârbă, polonă, arabă - prin intermediar). 

(3) Repartiţia pe oraşe este nu mai puţin spectaculoasă: Bucureşti - 404 (până la 1830 -
12, între 1830 şi 1840 - 90, între 1840 şi 1850 - 115, între 1850 şi 1860 - 187); 
laşi - 126 (până la 1830 - 11, între 1830 şi 1840 - 27, între 1840 şi 1850 - 38, 
între 1850 şi 1860 - 50); Buda - 34 (până la 1820 - 18, între 1820 şi 1830 - 7); 
Sibiu - 27 (până la 1830 - 13); Craiova - 21. 

(4) Repartiţia pe genuri a traducerilor este următoarea: 128 - romane, 119 - povestiri, 
34 - poezie, 156 - teatru, 75 - manuale, 66 - filosofie, morală, 77 - ştiinţe, 24 -
neidentificate. 

(5) Clasamentul primilor 12 autori, după numărul traducerilor, este următorul: 
Dumas-tatăl (22 de titluri/45 de volume), Byron (19/26), Florian (18/20), Moliere 
(14/18), Kotzebue (11/11 - niciunul după 1848), George Sand (11/15), Voltaire 
(11/15 - niciunul după 1848), Marmontel (11/11), Paul de Kock (7 /10 - toate între 
1848 şi 1860), Lamartine (7/7), Eugene Sue (7/20 - toate între 1848 şi 1860), 
Chateaubriand ( 6/ 14). 

(6) Clasamentul primilor 12 traducători, după numărul traducerilor efectuate, este 
următorul: Ion Heliade Rădulescu (31), G.A. Baronzi (21), I.G. Valentineanu (16), 
Grigore Pleşoianu (14), Marco Antonio Canini (11), Simeon Mihăilescu (11), Teodor 
Codrescu (11), Al. Geanoglu Lesviodacs (11), Al. Pelimon (9), Simion Marcovici 
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Avarul

(9), I.M. Bujoreanu (8), Gh. Sion (8). Preţioasele date cuprinse în inventarul lui 
Paul Cornea demonstrează, pe de o parte, preocuparea majoră faţă de fenomenul 
traducerii, iar pe de altă parte reflectă predilecţia epocii pentru anumiţi autori şi 

pentru anumite titluri. Este interesant de remarcat nume de scriitori în vogă, la 
momentul respectiv, dar care, cu timpul, au fost daţi uitării. 

Traduceri din literatura franceză 

În legătură cu traducerile din literatura franceză în limba română, în istoria traducerii 
româneşti sunt consemnate cu titlu de glorie următoarele momente : traducerea în limba 
română a dramelor lui V. Hugo - Angelo, tiranul Padovei şi -, în 1837, 
la numai doi, respectiv patru ani de la crearea lor, şi apariţia în 1862 a traducerii în 
română a volumului I din Mizerabilii lui V. Hugo, în acelaşi an în care apărea textul 
original (Brăescu, 1968, pp. 38, 39). Faptul că traducerile în română apar la intervale 
de timp atât de scurte de la apariţia în original a operelor marelui scriitor francez reflectă 
nu doar preferinţa perioadei pentru Hugo, ci şi tendinţa de raliere a culturii româneşti 
la circuitul cultural european al vremii. 

Primele traduceri din literatura franceză îi consemnează ca traducători, pentru această 
epocă, pe reprezentanţii Şcolii Ardelene : Samuil Micu - 1782, de Marmontel ; 
Petru Maior - 1807, Telemaque, după o versiune italiană a romanului lui Fenelon. La 
început de secol XIX, traducători din literatura franceză au fost : vornicul Alecu 
Beldiman (1815, de abatele Prevost; 1820, tragedia Oreste de Voltaire), 
Iancu Văcărescu (1827, tragedia de Racine; 1837, comedia istorică 
şi Raton de Scribe), Hrisovergi (1837, piesa romanticăAntony de Al. Dumas-tatăl). Din 
literatura franceză au tradus Ion Heliade Rădulescu (primul traducător al lui Balzac în 
română, 1836; 1835, Amphitryon de Moliere), C. Negruzzi, Gr. Alexandrescu (1835, 
Alzire de Voltaire ; 184 7, Merope de Voltaire ; poemul biblic al lui Florian, Eliezer et 

), Eminescu, dar şi scriitori precum Daniil Scavinschi (1840, piesa 
de Regnard), Al. Pelimon (1853, Trei muşchetari de Al. Dumas-tatăl; 1872, Paul şi 

de Bernardin de Saint-Pierre), G. Baronzi (1853, de George 
Sand; 1857, de Al. Dumas-tatăl), Traian Demetrescu (1887, 
Cea din urmă zi a unui condamnat de V. Hugo etc.) (Brăescu, 1968). 

De semnalat este şi faptul că, odată cu traducerile din literatura franceză, în spaţiul 
românesc au pătruns şi unele idei care au condus la apariţia unei literaturi de specialitate 
axate pe probleme cum ar fi rolul educaţiei - Marmontel, Fenelon, Rousseau - sau rolul 
femeii în societate - George Sand, Balzac (Brăescu, 1968, p. 47). 

În secolul al XIX-lea, cei mai traduşi scriitori francezi erau Voltaire (foarte popular 
între 1800 şi 1840) şi Moliere, a cărui piesă a fost reprezentată la Bucureşti încă 
din 1819, în primii ani de existentă ai unui teatru în limba română (Brăescu, 1968). A 
cunoaşte însă autorii care s-au tradus nu e totul, întrucât relevantă pentru imaginarul 
traducerii este şi cunoaşterea operelor care s-au tradus dintr-un anumit autor. Arătând 
că locul imaginarului în cultura societăţii se poate stabili în funcţie de poziţia pe care o 
ocupă literatura în cultura orală şi în cultura scrisă, dar şi în funcţie de studiile despre 
receptarea unor opere, Al. Duţu ilustrează cazul Voltaire : din opera scriitorului francez 
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au fost receptate mai întâi scrierile literare şi scrierile istorice, cele filosofice fiind 
traduse mult mai târziu, întrucât veneau în conflict cu schema dominantă de gândire a 
epocii (Duţu, 1982, p. 74). 

Traduceri din literatura engleză 

Între marile literaturi europene, literatura engleză e una dintre ultimele cunoscute în 
România, fenomen justificat de distanţa geografică şi de lipsa unor relaţii directe intense, 
engleza ajungând la modă în România după venirea Reginei Maria (Grimm, 1924, p. 284). 
La începutul secolului XX, literatura engleză era cunoscută în România în special dato
rită traducerilor făcute prin versiuni scrise în limbile franceză şi germană, ulterior 
traducându-se fără text intermediar. Direct din limba engleză, se traduce târziu: în 1843, 
C.A. Rosetti traduce Manfred de Byron; apar şi piese de Shakespeare, în traducerile 
realizate de P. Carp, de Scarlat şi Dimitrie Ghica (cu engleza studiată la Oxford, cei 
doi fraţi traduc, începând cu Romeo şi Julieta, din 1882). Poeţi precum Byron, Young 
şi Ossian sunt traduşi în spaţiul românesc, întrucât erau în vogă în Occident. Prin NopJile 
sale, Young va avea o influentă asupra unor scriitori precum Cezar Bolliac sau Grigore 
Alexandrescu, după cum avusese şi asupra francezului Lamartine, poet preferat şi în 
spaţiul românesc. Traducerile contribuie, aşadar, la construirea imaginarului romantic. 

Receptivitatea literară faţă de un anumit scriitor sau faţă de o anumită operă se poate 
manifesta dacă traducătorul rezonează cu stilul autorului sau cu conţinutul textului de 
tradus sau dacă există similitudini între atmosfera din textul-sursă şi climatul din spa
ţiul-ţintă: aşa, de exemplu, pe la 1838, Costache Negruzzi traduce irlandeze 
de Thomas Moore (Grimm, 1924, p. 316). Traducerii i se datorează, uneori, atât cir
cuitul, cât şi popularitatea unei opere sau ale unui scriitor : de pildă, o poezie a engle
zului Ossian a fost introdusă de Goethe în romanul Werther, prin traducerile în română 
(prima aparţinându-i lui Gavril Munteanu, în 1842), englezul devenind apoi cunoscut 
în spaţiul românesc (Grimm, 1924, p. 319). 

Odată invocat Ossian, prin raportare la imaginarul traducerilor, însă dintr-o perspec
tivă inversă, mai exact din aceea a traducerii unor poezii populare româneşti în engleză, 
merită semnalat volumul lui E.C. Grenville Murray, din 1854, Doine: or, The National 
Songs and Legends of Roumania. Autorul, un tânăr diplomat englez, crede despre cre
aţiile româneşti că „par a avea ceva din caracterul lui Ossian, numai că în loc de a 
aparţine unei naţiuni grele, grave şi ceţoase ca scoţienii, ele sunt cântecele unui popor 
care a trăit sub un cer de vară şi ale cărui vise sunt pline de lumină, de soare şi flori, 
de lună, stele şi lacuri argintii" ( Grimm, 1943, p. 227). 

În cultura română, în 1839-1840 s-a tradus pentru prima dată din Shakespeare: un 
fragment din Cezar, traducere datorată lui G. Bariţiu (Duţu, 1964). În spiritul ideilor 
paşoptiste, de educaţie patriotică şi de revigorare naţională, dramaturgiei shakespeariene 
i se acordă atenţie sporită, popularizarea operelor sale fiind considerată datorie morală, 
printre promotorii acesteia aflându-se I. Barac, I. Negulici, I. Heliade Rădulescu etc. 
(cf Duţu, 1964). La început, Shakespeare se traduce şi se adaptează după versiuni în fran
ceză şi în germană, ulterior este tradus şi din engleză ; se publică, de-a lungul timpului, 
în reviste ( , Revista literară, , Sămănătorul, 
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Flacăra) şi în volum. Dinamica traducerilor se poate constata observând intervalul 
dintre apariţiile unui titlu la o editură sau alta: Antoniu şi Cleopatra - Gutenberg, 1893/ 
Socec, 1922, etc.; Iulius Cezar - Tipografia Eliad, 1844/Noua Imprimerie Naţională, 
1879/Voinţa Naţională, 1896/Minerva, 1908, etc.; - Thiel & Weiss, 1881/ 
seria „Biblioteca pentru toţi", 1911, etc. (Duţu, 1964, pp. 221-232). Este interesant de 
observat şi titlurile de început sub care apar unele piese şi modificările de traducere 
survenite ulterior: Femeia îndărătnică (în publicaţii din 1896, 1898, 1907, 1925) -
Scorpia îmblânzită (în 1943) - Îmblânzirea scorpiei (în 1957); 
Sânziene (1893) - Visul unei nopţi de vară (1921); Amletu, prinţul dela Dania (1840) 

(1835) - Hamlet, prinţul Danemarcei (1877, 1905) 
(1905, 1922, 1925, 1938, 1948) - Tragica poveste a lui Hamlet, prinţul 

(1942) - Hamlet, prinţ al Danemarcei (1955, 1956, 1959, 1962) etc. 
Un alt mare scriitor englez asupra căruia îşi îndreaptă atenţia traducătorii din spaţiul 

românesc este Charles Dickens. Prima traducere, Vălul negru, apare la Iaşi, în 
, în anul 1884 (cf. Duţu, 1962). Dickens este tradus prin versiune inter-

mediară sau direct: în 1886, două capitole din (în original 
Old Curiosity Shop), traducere după o ediţie franţuzească din 1884 -
d'antiquites, roman anglais (de remarcat că apare în română la numai doi ani de la 
apariţia textului în franceză); în 1894, (în original 

, din 1836); ( , 1854; consacrată, în română, sub titlul 
) ; Zi aniversară (The Battle of Life, 1846); în 1895, Miss Evans şi vul 

( , 1839); Moartea beţivului (The Drunkard's Death, 
1837). Numeroasele lucrări traduse din Dickens dezvăluie preferinţa culturii române 
pentru acest scriitor popular al englezilor ( care este tradus, în spaţiul românesc, la scurt 
timp de la moartea lui - aproximativ la paisprezece ani), dar şi apetenţa pentru subiec
tele scrierilor sale, populate cu sărmani, cu suferinzi, cu obidiţi. 

O perspectivă interesantă asupra imaginarului traducerilor se relevă şi din observarea 
textelor nonliterare apărute în secolul al XIX-lea. Un instrument de lucru extrem de util 
pentru o atare analiză îl constituie inventarul traducerilor din limbile franceză, italiană 
şi spaniolă elaborat sub coordonarea Georgianei Lungu-Badea (Lungu-Badea, 2006, 
pp. 372-407), ale cărui titluri dezvăluie preocupări de educare şi de instruire în varii 
domenii: administrativ, medical, militar, juridic, istoric, social, economic etc. Pentru 
exemplificare, pot fi reţinute câteva titluri : Manual pentru îngrijitorii şi îngrijitoarele 
de bolnavi, pentru îngrijitoarele de femei lehuse, pentru Moaşe şi pentru Mame de 
familie în de obşte (1842), Despre îndatoririle femeilor şi despre mijloacele cele mai 
nimerite ce ar putea singuripsifericirea lor (1854), prăsirea naţională 

a omidei de mătasă ... (1884), Studiu asupra tacticei focurilor infanteriei (1888), 
Metodologia specială a caligrafiei (1899), (1899). 

Titlurile sunt lămuritoare pentru o serie de aspecte vizând imaginarul traducerii din 
perioada căreia îi aparţin, oferind indicii importante referitoare la patrimoniul ideologic 
şi cultural al perioadei. Astfel, se poate observa că s-au tradus opere premiate în spaţiul 
cultural din care proveneau, ceea ce demonstrează dorinţa de racordare a publicului-ţintă 
românesc la ceea ce este considerat de valoare în spaţiul-sursă. De asemenea, specifi
caţiile legate de maniera de traducere, pe care unele dintre titluri le conţin, permit 
constatarea faptului că, în perioada respectivă, se practicau traducerea şi adaptarea 
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extului, respectiv traducerea liberă, traducătorii permiţându-şi să aducă modificări şi 
să facă adăugiri textului original. Analiza titlurilor arată că, în unele cazuri, acestea 
sunt însoţite de date importante legate de: (1) maniera de traducere a textelor (se traduce 
cu adăugiri ; se traduce , adică ; şi, nu în ultimul rând, se prelucrează) ; 
(2) limbile directe sau limbile vehiculare din care s-a tradus (se traduce direct din ori
ginal, respectiv dintr-o traducere în altă limbă a originalului) ; (3) numele şi calitatea, 
funcţia sau profesia autorului traducerii, numele persoanei care a autorizat traducerea 
sau a facilitat publicarea (traducerile de specialitate se efectuează adesea de persoane 
care practicau în respectivul domeniu ; traducerile se realizează la solicitarea sau cu 
acceptul unei persoane cu autoritate, de exemplu, editorul ; traducerile se finanţează din 
fonduri clar specificate); (4) precizarea scopului şi indicarea publicului-ţintă pentru care 
s-a tradus: 

(1) ,,Manual practic de medicină legală, tradus cu mici adăugiri" (1871), ,, 
dică pentru a învăţa limba franceză prelucrare de Grigoriu Mihăescu " (1858), 
,,Călăuza tinerimii, traducere şi prelucrare de A. Antonescu" (1888), ,, 
istoria generale lucrate în limba franceză suptu direcţiunea Dlui Victor Duruy, 
tradusse şi adausse pentru usulu classilor de istoria alle gymnasiului din Tierra 
Romanesca de Al.I. Cretiescu" (1856), ,,Educaţia mumelor de familie sau Civilisaţia 
neamului omenesc prin femei. Scriere încoronată de Academia Franţeză, tradusă 
slobod după a patra ediţie de I.D. Negulici" (1844), ,,Educaţia mumelor de familie, 
traducere slobodă de Ioan D. Negulici" (1844), ,, , traducere liberă 
de Ştefan Chiritzescu, Diplomat în pedagogie din Elveţia şi membru în ... " (1898); 

(2) ,,Tratat teoretic şi practic de metodologie, traducţie din germană în francesă şi acum 
în limba română" (1898), ,, , tradusă din originalul frances" (1895), 
„ română la Roma, conferinţă rostită de Roberto Fava, traducere din 
limba italiană" (1896); 

(3) ,,Spirituala fugire din lume după regula comunităţilor religioase, tradusă din limba 
franceză de emeritul ierodiacon Gherman Ionescu" (1864), ,, Virtuţile militare şi 

, tradus de capitanul D. Lecca din al 3le 
battalion de vânători" (1869), ,,Pentru educaţia copiilor, traducere în rom. de O 
mumă" (1839), ,,Cessiunea creanţielor, traducţiune de Theodor Dobrescu, advo
catu" (1874), ,,Constituţia, legea electorală şi organizaţia giudecătorească a Belgiei. 
Tradusă în romăneşte de D. Teodor Veisa, licenţiat în drept" (1857), ,,Istoria naturală, 
întâia-oară în limba romănească compusă de doctorul medeţinei şi Cavaler Cihac, 
A mai multor Soţietăţi învăţate Mădular şi Profesor Istorii Naturale la Academia 
din Eşi, Şef-Doctor a Miliţiei Moldovei, Viţe-Prezident Soţietăţii Istorio-naturale 
în Eşi" (1837), ,,Cum putem face pe surdomuţi să vorbească prin viu grai 
traducere românească cu autorizaţia editorului G. Masson din Paris, de Eniu D. 
Bălteanu, directorul revistei Lumină pentru toţi" (1896), ,,Manualulu sănătăţii sau 
Medicina şi Farmacia domestice, tradusă în limba română de I. Brezoianu, şi tipă
rit cu voia onor. comitet al sănătăţii" (1852), ,, de Thiers, tradusă 
de St. Băgescu şi imprimată cu cheltuiala unui cetăţean iubitoru de lumină şi ade
văru" (1860), ,,Tractatu de Morală Practică, tradus din limba franceză de G. Ioanid. 
Tipărită cu cheltuiala din fondul aşezămintelor Brâncoveneşti" (1859); 

(4) ,,Prietena copiilor. Mic curs de morală pusă în practică cuprinzând toate istorioa 
rele morale pentru trebuinţa copilăriei şi junimei, traduse din franţozeşte pentru 
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citire în clasele primare" (1853), ,,Curs elementar liniar de agrimensură (arpentage) 
şi de arhitectură. Destinat pentru clasele de educaţiune de amândoe secsele, pentru 
scoalele primare din oraşe şi pentru persoanele ce se ocupă cu desemnul" (1852), 
,, , tradusă din franţuzeşte, dată la lumină şi închinată 
Popolului Român de Un chenovit din Monastirea Neamţului" (1848), ,, 
simplificată şi aplicată la arta militara , tradusă şi prelucrată pentru scalele de 
al 2-lea gradu de Romulus Boteanu, Ofiţer de artilerie" (1871), ,, 
traducţiune din franţuzeşte şi dedicate Junimei Române de Gheorghe Bălănescu" 
(1884). 

Valoarea traducerilor din această epocă este mai degrabă culturală, stadiul de dez
voltare a limbii române nepermiţând apariţia unor traduceri demne de a fi considerate 
traduceri-etalon. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul textului literar, care înregistrează 
traduceri şi, în timp, retraduceri, cele mai noi fiind realizate într-o limbă română aflată 
într-un stadiu de evoluţie mai avansat. 

Concluzii 

Aportul traducerilor la înnoirea, respectiv, modernizarea lingvistică, literară şi culturală 
şi, totodată, la dezvoltarea socială, politică şi economică în spaţiul românesc este incon
testabil. În plan lingvistic, rolul covârşitor pe care l-au jucat traducerile ţine de prelu
crarea şi de îmbogăţirea limbii : în eforturile de a găsi un echivalent în limba română 
pentru un cuvânt străin, traducătorii îşi pun amprenta asupra limbii, fie prin creaţii 
lingvistice proprii, fie prin introducerea de neologisme. În plan literar, traducerile au 
îndeplinit funcţia de stimul pentru naşterea literaturii autohtone, oferind scriitorilor 
modele şi surse de inspiraţie, cititorilor satisfăcându-le nevoia de a citi, stârnindu-le 
dorinţa de lectură şi rafinându-le gustul pentru aceasta. Din punct de vedere cultural, 
traducerile au avut rolul de catalizatori, prin deschiderea orizonturilor culturale şi prin 
racordarea la spaţii inaccesibile într-un alt mod. Ele au contribuit nu doar la formarea 
gustului publicului, ci şi la modelarea literaturii române înseşi, la constituirea şi apoi 
la dezvoltarea limbii române literare, un rol hotărâtor revenindu-le şi în structurarea 
stilistică a textului, care încă de la începuturi pare „a se fi constituit şi dezvoltat prin 
influenta directă şi dominantă a modelelor promovate de traducători" (Chivu, 2000, p. 27). 

Conchizând, se poate spune că, în fiecare dintre perioadele culturii noastre scrise în 
care s-a tradus în spaţiul românesc, traducerea a avut un rol important, contribuind 
deopotrivă la formarea şi la dezvoltarea patrimoniului cultural, precum şi la modelarea 
imaginarului lingvistic. 




