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Rezumat. În prezența diferitor studii referitoare la traducerea artistică, direcțiile 
teoretice ale particularităților ei în plan istoric, teoretic și practic de utilizare denotă un 
larg și neordinar câmp al cercetărilor, deoarece timp îndelungat (chiar și în perioada 
actuală) față de el se aplica o abordare de sinteză, fără a se evidenția într-un domeniu 
aparte și analizându-se ca o traducere în general sau, pur și simplu, ignorându-se. 
În lucrările teoreticienilor contemporani români din domeniul se dă dovadă de o analiză 
scrupuloasă a traducerilor artistice, a problemelor din domeniu, în ceea ce privește locul 
traducerii artistice și a traductologiei în sistemul literaturii naționale și mondiale.

Cuvinte-cheie: traducerea artistică, sistemul literaturii naționale, direcțiile 
teoretice, limbă intermediară, universalizarea teoriei.

Abstract. In the presence of different studies on artistic translation, the theoretical 
directions of its particularities in historical, theoretical and practical use denote a 
wide and unusual field of research, because a long time (even in the current period) 
applied to it synthesis approach, without being highlighted in a particular field and being 
analyzed as a translation in general or simply ignored. In the works of contemporary 
Romanian theorists in the field, there is a meticulous analysis of the artistic translations, 
of the problems in the field, regarding the place of the artistic translation and of the 
translatology in the system of national and world literature.

Keywords: artistic translation, national literature system, theoretical directions, 
intermediate language, universalization of theory.

Procesul contemporan de globalizare se developează în toate domeniile 
științei umanitare, unul bilateral și legat de atitudinea față de europenizare, 
proces care este deosebit în gândirea teoretică a românilor-basarabeni, având  
o ipostază ambiguă. De altfel, acest proces este inevitabil. Pe de o parte, literatura 
națională se află într-un proces al determinării de top național, pe de altă parte 
e într-o stare a unei inerente destabilizări. Teoreticienii contemporani români 
din domeniul traductologiei s-au manifestat în sistematizarea investigațiilor 
teoretice nu doar în domeniul traductologiei europene și americane, ci și în cea 
autohtonă, românească. În lucrările lor ei dau dovadă de o analiză scrupuloasă 
a traducerilor artistice, a problemelor din domeniu.

Savanta din Iași Magda Jeanrenaud, în ceea ce privește locul traducerii și 
a traductologiei în sistemul literaturii naționale, compară cercetările teoretice 
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ale lui Ianos Kohn, reprezentantul curentului tradițional, care confirma că  
„În România, teoria traducerii rămâne strâns legată de practică” (Kohn, 
1998, p. 539), cu lucrarea Georgianei Lungu Badea, scrisă cu 15 ani mai târziu 
„privind ideile și metaideile traductive românești” (Lungu Badea, 2013), care, 
precum precizează Magda Jeanrenaud, „urmărite de nu mai puțin de șase 
secole, unde putem citi un diagnostic oarecum diferit de cel dat de Kohn, 
și nu mai puțin categoric” (Jeanrenaud, 2015, p. 2) vorbesc despre absența 
în traductologie a tradiției specifice românești. Explicația acestei confruntări 
rezidă în faptul, că: „La «fractura» dintre un «înainte» și un «după» s-au mai 
adăugat alte două elemente cu efect conjugat, de natura să dilueze până la 
dispariție unele tradiții specifice spațiului românesc: pe de o parte, procesul 
de globalizare și mondializare, inclusiv în câmpul simbolic, pe de alta, poziția 
«marginală» a limbii și culturii române față de limbile și culturile de mare 
circulație” (Jeanrenaud, 2015, p. 8).

Absolutizarea teoriilor venite din exteriorul „micilor” literaturi și culturi 
naționale nu ia în calcul faptul, că ele sunt produsul activității unor personalități 
aparte, subordonate nu atât propriilor realizări, cât mediului, epocii și nivelului 
de cultură în care au fost născute. „Nu este indiferent dacă o teorie apare într-o 
cultură și limbă de circulație restrânsă sau într-una de circulație internațională, 
tot așa cum nu este indiferent dacă ea apare într-o societate «monolingvistică», 
într-una «plurilingvistică sau într-una postcolonială: altfel se va manifesta 
«presiunea » unei asimilări sau conformări la influențele venite dinspre 
«centru»” (Jeanrenaud, 2015, p. 12).

Cu referire la cercetările Georgianei Lungu Badea, e necesar de remarcat 
vasta ei preocupare pentru sistematizarea materialului teoretic al traductologiei 
din întreg spațiul european. În una din lucrările ei timpurii, exegeta subliniază 
că „traductologia este o disciplină care, ca toate științele umane, nu oferă 
explicații imuabile, ci interpretări” (Lungu Badea, 2001, p. 48).

Sistematizând direcțiile teoretice în domeniul traductologiei, începând 
cu tipologia teoriilor traducerii și continuând cu cercetarea lor analitică pe 
secțiuni tipologice, ea evidențiază:

a) teorii ale traducerii inspirate de teorii literare; b) teorii inspirate 
de semiotică; c) teorii ale traducerii de tip lingvistic; d) teorii lingvistice ale 
traducerii bazate pe contrastivitate; e) teorii ale traducerii bazate pe teoria 
interpretativă; f) teorii ale traducerii marcate de psiholingvistică (Lungu 
Badea, 2001, p. 55-60).

Prezentând vederea proprie de studii teoretice de a lui Ladmiral 
(Ladmiral, 1997, p. 20-21), Georgiana Lungu Badea atrage atenția asupra 
faptului ca el o definește traductologia drept o praxeologie, o știință a acțiunii, 
a practicii de traducere, cu două tipuri de referenți, de-o parte lingvistică, de 
cealaltă, psihologia ți filosofia.

Georgiana Lungu Badea aduce drept exemplu părerea lui 
Antoine Berman (Berman, 1985, p. 35-150), care consideră că „Scopul 



130

traductologiei nu este de a construi sau de a crea o teorie generală, 
pretenție iluzorie de altfel, deoarece nu există «rețete de traducere», 
ci de a medita asupra diverselor forme sub care se activează traducerea” 
(Lungu Badea, 2001, p. 49).

Bogdan Ghiu in ultimele sale eseuri atinge tema teoriei traducerii 
artistice, îndeosebi problema, care putem s-o clasificăm și ca un concept  
a traducerii-cercetării. Întrebările și răspunsurile, care găsim noi la Bogdan 
Ghiu, duc direct la aceea, ce ni se pare foarte aproape de tema lucrării ale 
noastre: Traducere ‒ Cercetare ‒ Formare ‒ Creație. Potențialul critic-inovator 
al traducerii. „Traducerea-cercetare, traducerea e cercetare, iar cercetarea e, 
tocmai, negociere trans-traductivă. Tocmai de aceea, traducerea trebuie să 
(re-)devină urgent, ca spirit și ca practică, activitate curricular-academică 
formatoare (libertate – responsabilitate) recunoscută, fie și doar pentru că, 
dacă traduci, nu poți să plagiezi hard (copy-paste) sau soft (parafrazînd). 
A traduce, așa cum spune un cercetător al domeniului (Michèle Leclerc-
Olive), înseamnă a încerca să „eviți normativitatea indusă” a conceptelor, 
adică să produci, să antamezi, să semnalezi nevoia unei re-„conceptualizări 
locale” (Ghiu, 2016).

Literatura română din Basarabia e în căutarea spațiului său geografic și 
a ideii naționale care formează un nou dialog calitativ cu țările din străinătatea 
apropiată și îndepărtată. Unul dintre importantele aspecte ale autodeterminării 
este și traducerea artistică, una din fațetele de prezentare a fondului național 
românesc în spațiul european. E necesar de constatat că despre aspectul 
național al traducerii, căutările individuale ale direcțiilor de dezvoltare, există 
destule, dar și diverse atitudini.

O abordare complexă presupune trei importante soluții: aspectele 
istoric, teoretic și practic, toate admițând a privi la starea științei 
traductologice române din Basarabia ca la un tot întreg. Neîndoielnic, acest 
proces se află la o etapă de formare. Actuala literatură națională română din 
Basarabia stabilește sfera intereselor sale naționale și acest proces se află 
la prima etapă. El rămâne deschis influenței europene, române, ruse, etc. 
Însăși întregul complex de scopuri propuse, acestea incluzând probleme și 
deficiențe ale tehnicii de traducere din statele spațiului post-sovietic, necesită 
o desociologizare a școlilor de teorie a traducerilor.

Nu poate fi trecut cu vederea închistarea științei umanitare și îndelungata 
ei izolare de curentele europene și universale ale concepțiilor teoretice 
din domeniul traductologiei ca parte integrantă a procesului literar, fapt 
care a influențat vădit și dezvoltarea traductologiei în Republica Moldova. 
Despre acest aspect al realităților noastre scrie și Irina Condrea în lucrarea 
sa „Traducerea din perspectiva semiotică”: „Studierea limbilor străine și 
funcționarea tuturor domeniilor adiacente(predarea, traducerea, etc.) se aflau 
sub cel mai strict control al organelor de partid și al celor secrete (KGB), 
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întrucât făceau parte din activitățile care putea avea un puternic impact 
ideologic asupra unor grupuri sau asupra societății în întregime” (Condrea, 
2006, p. 24-25).

A vorbi în acest sens despre o oarecare evoluție a științei 
traductologice literare în trecutul nu prea îndepărtat, este inutil, deși, în 
aspect practic, au fost realizate anumite succese în însușirea măiestriei 
traducerii de către anumiți literați, la modul singular, care cunosc în 
aceeași măsura, atât româna cât și rusa.

În contemporaneitate s-a reușit introducerea largă limbii române în 
circuitul literar al populației din Republica Moldova, căreia i se propaga drept 
normă graiul moldovenesc al limbii române. Starea actuală a traductologiei 
literare din Republica Moldova se află într-o situație de evoluție și lucrările 
lui I. Condrea, D. Apetri, Iu. Krivoturov, A. Guțu, L. Butnaru etc. constituie 
acea bază de la care pornește noua tratare a traducerii artistice, întemeiată pe 
prezentarea unei sau altei creații ale autorilor străini, fără o limbă intermediară, 
precum o vreme îndelungată fusese limba rusă. Accesul la sursele de 
informație științifică a lărgit posibilitățile traductologiei contemporane din 
Republica Moldova să se înscrie în sistemul european al teoriei traducerii. 
Dumitru Apetri, reprezentant al științei academice și atașat științei de teorie 
filologică, având o experiență practică a traducerilor, atribuie, fără drept de 
apel, traducerea literară la domeniul creației: „Acest act creator are menirea să 
redea trăsăturile determinante ale concepției artistice a autorului originalului, 
orientarea ideatică a operei, particularitățile ei de stil. Problematica traducerii 
artistice ține de sfera artei, supunându-se legilor specifice ale acesteia. Între 
tălmăcirea artistică și literatura artistică originală nu se poate trasa un hotar 
strict. De aceea se operează cu termeni ca «traducerea liberă», «din…», 
«după motivul…»” ș.a. (Apetri, 2008, p. 13).

Cercetătorul explică imposibilitatea coincidenței absolute a traducerii 
artistice cu originalul de pe pozițiile teoriei lingvistice, motivând prin faptul 
că traducerea este cauzată de polivalența cuvintelor (ele având nu numai 
sensuri directe, ci și figurate), „de natura diferită a limbilor(fiecare limbă are 
o structură gramaticală proprie, un limbaj artistic specific, melodica sa) și 
de specificul național, regional, continental, rasial al contextului cultural, al 
mentalității etc. Relațiile asociative din textul tălmăcirii diferă întrucâtva din 
cele din pânza originalului” (Apetri, 2008, p. 13).

Irina Condrea abordează subiectul traducerilor din perspectivă semiotică. 
De dumneaei sunt elaborate temele: „Lexicul intraductibil și «problema» 
realiilor”, „Sugestia semiotică a unor forme gramaticale”, „Principalele 
tipuri de semne și locul lor în comunicare”. Domnia sa se numără printre 
reprezentanții de seamă ai teoriei lingvistice în traducere, inclusiv studierea 
traducerii ca proces; ca obiect de studiu fiind textul artistic tradus, unde se 
pune accentul pe valoarea textului: „Traducerea în ansamblu, dat fiind faptul 
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că la baza ei este limba , se impune o studiere a fenomenului anume sub aspect 
lingvistic, lucru necesar pentru a putea face o evaluare a posibilităților de 
exprimare artistică, atunci când avem de-a face cu diversificarea semnului 
lingvistic (ca expresie a diferitelor limbi) în cazul în care el trimite la un 
singur referent (obiect). În felul acesta, se poate evidenția specificul diferitelor 
limbi în ceea ce privește actualizarea elementelor de expresivitate lingvistică” 
(Condrea, 2006, p. 7).

Și lucrările lui Iuri Krivoturov scot în evidență una dintre problemele-
cheie ale traductologiei – relațiile reciproce dintre autor și traducător din 
punctul de vedere al multiplelor teorii sociolingvistice cu accent pe aspectul 
psihologic. Cercetătorul, bazat pe niște regulamente axiomatice, crede că 
autorul textului original, precum și traducătorul sunt, în esență, creatori. În 
același timp, Krivoturov face o importantă remarcă și anume că în procesul 
de creare al lucrărilor, între ei apar niște relații care pot fi catalogate drept 
conflictuale: „Însuși textul, reflectat în conștiința traducătorului, este 
un fenomen al psihicului și inevitabil subscrie idealului, spiritualului, 
psihologicului și materialului (substratului material)” (Krivoturov, 2015, 
p. 127).

Aceste stări conflictuale îl îndeamnă pe traducător să-și mobilizeze 
capacitățile creatoare de explorator, conectând la procesul de meditare 
memoria, emoțiile, simțurile. Și, inconștient, la acest proces al traducerii se 
include și subconștientul.

Cercetătoarea Ana Guțu notează: „Știința cunoaște progresul prin 
ipoteze care au avansat, pentru a fi demonstrate ulterior. Este un vector 
tradițional – al ipotezei spre experiența. Curios lucru, apare în cazul traducerii 
(pentru că noi nu avem nicio îndoială despre natura științifică a traducerii): 
experiența precedă ipoteza” (Guțu, 2015, p. 13). Unitatea de traducere nu mai 
este cuvântul, fraza sau sintagma, dar întregul text. Și în continuare este spus, 
„că mai mult decât orice alt tip de transfer, o traducere literară rămâne 
o propunere personală” (Guțu, 2015, p. 23). Putem să fim de acord cu această 
sentință, având în gând totuși esența paradoxală – duală – a unui text literar 
tradus care este în unul și același timp și primar, și secundar, adică dependent 
de original și autonom în calitate de o altă operă – un original-înlocuitor.

În prezența diferitor studii referitoare la traducerea artistică, aspectele 
teoretice ale particularităților ei în plan istoric, teoretic și practic de utilizare 
denotă un larg și neordinar câmp al cercetărilor, deoarece timp îndelungat, 
(chiar și în perioada actuală) față de el se aplica o abordare de sinteză, 
fără a se evidenția într-un domeniu aparte și analizându-se ca o traducere 
în general sau, pur și simplu, ignorându-se. Totuși, chiar din momentul 
apariției traductologiei, s-au găsit și se mai găsesc destule persoane care se 
îndoiesc în posibilitatea existenței teoriei universale a traducerii artistice. 
Argumentele de bază în această direcție veneau din teza că traducerea este  
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o artă și nu știință, că e un gen specific al activității practice, treapta 
superioară a căreia este arta traducerii.

Actualmente se face mult pentru consolidarea cercetării în rețea și 
colaborarea interuniversitară mai mult în domeniul traducerii specializate; 
pragmaticii traducerii; comunicării interculturale din perspectivă traducto-
logică; se desfășoară cursuri (masterat) pe temele evoluției teoriei și 
metodologiei în traducere accentuate pe aspecte socio-funcționale ale limbii 
și traducerii, mai puțin se analizează traducerea artistică și interpretarea 
textului artistic în procesul traducerii. În lucrările publicate putem să găsim și 
păreri discutabile, de exemplu că „Un traducător talentat va recurge la metode 
identice cu cele utilizate de autorul originalului, reproducând cu fidelitate 
maximă elementele purtătoare de informație socioculturală și adaptându-le, 
de fiecare dată, la o nouă realitate socio-istorică a destinatarilor traducerii 
literare” (Zbanț, 2015, p. 47-50) .

Din punctul nostru de vedere notăm, că esența procesului de traducere 
constă în dualitatea ei: pe de o parte, ea este secundară, pe de alta – primară. 
Textul tradus este secundar, dependent de textul auctorial și în același timp 
primar, fiind creația traducătorului. Cauza trebuie căutată în analogiile și 
diferențele procesului de creare a originalului și a traducerii. Principalele 
diferențe dintre activitățile de creație și traducere, în plan creativ-psihologic, 
constau în faptul că: a) consumul de energie psihică a autorului e direcționat 
spre materializarea creativă a propriului obiect imaginar în spațiul lingvistic 
autohton; ideea aparține autorului; b) consumul de energie psihică a traducă-
torului e direcționat spre materializarea unui obiect real, dar străin în alt 
spațiu etnolingvistic și cultural; el trebuie să înțeleagă cât mai bine sensul 
pentru a reda ideea autorului prin surse lingvo-structurale străine. Creația 
traducătorului presupune un component important – căutarea metodelor de 
transmitere a artisticității auctoriale în limba traducerii. În ultimă instanță, ele 
sunt descoperiri originale, cu atât mai valoroase, cu cât sunt mai aproape de 
maniera, stilul (nu metoda!) de scris auctorială.

În ceea ce privește practica de traducere, din cauza lipsei unei 
pregătiri adecvate a traducătorilor de ficțiune, cel mai adesea există  
o abordare amatoristică în ea. Este imposibil să refuzăm darul individual 
al traducerii, dar nu este inerent tuturor. Și educația umanitară obligatorie 
pentru activitățile de traducere necesită idei teoretice și practice despre 
subiect, precum și o penetrare profundă în conexiunile interdisciplinare în 
procesul de traducere.

Inga Druță în lucrarea sa pune în discuție versiunea în română  
a romanului Maestru și Margarita de Mihail Bulgacov, semnată de 
Vsevolod Ciornei (Cartier, 2002), apelând în comparație la traducerea 
realizată de Natalia Radovici din România (Polirom, 2014 – apărută pentru 
prima dată în 1972, la Minerva). Din punctul de vedere al cercetătoarei, 
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versiunea în română apărută la Cartier oferă numeroase exemple care 
vădesc lipsa interpretării textuale, iar, în consecință, unele cuvinte sau 
secvențe sunt traduse eronat sau transpuse literalmente în textul-țintă, fără 
a se reda efectul artistic din textul-sursă (Druță, 2019). Exemple:

‒ rus. «Это была иголочка беспокойства»; vs N. R.: „Era ghimpele 
neliniștii” (p. 121); vs Vs.C.: „Era acușorul neliniștii” (p. 121) (Druță, 2019, 
p. 199);

‒ rus. «И к горьковатому дыму (…) примешивался все тот же 
жирный розовый дух»; N. R.: „La acest fum amărui (…) se adăuga același 
iz de ulei de trandafiri” (p. 22); vs Vs.C.: „în fumul amărui (…) se amesteca 
aceeași duhoare grasă de trandafir” (p. 22) (Druță, 2019, p. 201);

‒ rus. «Прощайте навсегда! Я улетаю»; vs N. R.: „Adio pentru 
totdeauna! Îmi iau zborul! strigă Margareta” (p. 286); vs Vs.C.: „Adio pentru 
totdeauna! Eu decolez! strigă Margarita” (p. 288) (Druță, 2019, p. 201).

Destul de des, fluența în diferite limbi este confundată cu capacitatea de 
a traduce ficțiunea. Această calitate este o condiție prealabilă pentru activitățile 
de traducere. Cu toate acestea, nu este totul: „Traducătorul trebuie să țină 
seama de registrul stilistic al textului, de «vârsta» termenului, de circulația 
geografică și socială a acestuia, de apartenența termenului la lexicul cult, 
popular sau regional etc.” (Druță, 2019, p. 200).

Tendințele experimentale din perspectivă socio-istorică și psiholingvistică 
dezvăluie multe aspecte despre tandemul autor/traducător, arătând caracterul 
creator al ambelor părți ale dialogului de traducere, similitudinea și diferența 
dintre ele: traducerea are un caracter dublu: secundar, fiindcă depinde de textul 
auctorial, și primar – fiindcă este creația traducătorului.
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