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This paper discusses a theoretical matter that has always constituted a problematic and has 
given  rise  to  debates  and  various  approaches  to  this  very  issue,  i.e.  the  choice  of  a  
translation strategy. The debates primarily oscillate around the idea of faithfulness versus 
freedom of translation in relation to the original. In addition, this opposition encompasses 
subjective factors: the translator’s manner of using their set of skills and the subjective 
choice that they make while selecting the equivalents and producing the target text. The 
question is whether to accept or reject the information or the elements which might 
“betray”  the  text  as  being  a  translation,  i.e.  to  produce  a  version  that  will  function  as  an  
original or as a translation? Therefore, the translator can choose between the “coloured 
glass” or “transparent glass” strategy, between observing the author of the original or the 
receiver, i.e. the target language and culture. An obvious trend in nowadays research is to 
avoid dichotomous visions, which are criticised for their extreme character (either/or) and 
to apply new methodological meaning- and idea-centred approaches (the Theory of Sense 
developed by ESIT, the communication model by Hatim and Mason, the communication 
model by Lvovskaya etc.). Thus, there’s a favourable ground to replace the pair “coloured 
glass” versus “transparent glass” with a new metaphor and namely, that of the “mirror”, 
capable to concurrently reflect the original and the transformation the latter goes through in 
the process of translation.  
Keywords: translation strategy, opacity, transparency, historicity, translator’s subjectivity, 
translator’s skills. 

 
        Se pare c  omenirea a cunoscut dintotdeauna activitatea de traducere, mai 

ales c , din cele mai vechi timpuri (s  ne amintim mitul turnului Babilon), ea a 
construit numeroase poduri în procesul de comunicare între spa iile unde s-a vorbit 
„în limbi diferite” (în sensul direct i cel metaforic al expresiei) i mai ales pentru 

 noi, oamenii, traducem oriunde i oricând. Este semnificativ  în acest sens 
opinia cercet toarei Natalia Avtonomova, filosof, lingvist, traduc tor: «  

 (  
)  –  ,  ;   

, ,  
.» (645). Importan a traducerii 

const  în faptul c  ea constituie o rezerv  a în elegerii, fiind o constant  
antropologic  a existen ei umane, un imperativ etic (643).  

      În aceia i optic  se înscrie opinia Profesorului Jean-René Ladmiral, care, 
punând în valoare plurilingvismul în Europa i în alte spa ii, vorbe te despre 
comunicarea intercultural , încadrând-o într-o psihologie i o psiho-sociologie. 
Ladmiral subliniaz  c  în toate timpurile au existat oameni care- i tr iau via a în 
situa ii de plurilingvism, iar traducerea este o realitate cotidian  (Ladmiral, 
2015:78). Traductologul i filosoful francez sus ine c , în pofida opiniilor existente 
asupra traducerii în sensul larg al cuvântului, ea nu mai este o activitate subaltern , 
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sectorial  sau „tehnic ”, ci o vast  experien  uman , care pune în joc diverse 
aspecte ale comunic rii interculturale, înglobând-o în totalitate (Ladmiral, 201: 80).  

La rândul s u, marele lingvist al contemporaneit ii, Profesorul Eugen Co eriu, 
nu a evitat s  abordeze problematica traducerii prin cea a co-raportului limbaj – 
realitate, subliniind c  „lumea noastr  este, mai întîi o lume dat i ordonat  prin 
limbaj, i totu i o lume mediat  „obiectiv” i extralingvistic prin limbajul îns i” 
(Co eriu, 2009:132). Chiar dac  realitatea desemnat  prin limbaj nu îi apar ine, 
„tocmai de aceea este punctul de referin  necesar pentru orice cercetare semantic  
a limbajului”, iar în analiza semantic  „trebuie s  se ia ca referin  realitatea 
desemnat , pentru a se putea stabili în ce mod o analizeaz  aceast  limb ” 
(Co eriu, 2009:106). Raportarea la realitate este indispensabil  în traducere, 
consider  Profesorul  Co eriu,  c ci  „În traducere nu se trece de la  o limb  L1 la o 
limb  L2 în  mod  direct  –   ceea  ce,  în  plus,  nici  nu  ar  fi  posibil,  deoarece  
semnificatele, în m sura în care apar in unei limbi determinate nu sînt 
„traductibile” –, ci doar prin intermediul planului R  [...]” (Co eriu, 2009:107), iar 
limbile „nu difer  prin realitatea pe care o desemneaz  (sau a „materiei” pe care o 
organizeaz ), ci difer  doar ca limbi” (Co eriu, 2009:106).  

     Traducerea nu poate fi separat  de cunoa tere, de gândirea filosofic , de 
abordarea intercultural :  

 
;  

,  –  
 –  

 (  
)  

 
 [...]  642).  

  
       Aceste diferen e de ordin gnoseologic i ontologic scot la suprafa  situa iile 

în care traduc torul se poate reg si în fa a unei absen e, el ezit  în alegerea 
strategiei de urmat, întrebându-se dac  ar fi suficient s  opereze doar cu esen a sau 
„spiritul” mesajului de tradus i s -l adapteze în toat  libertatea la noul context i la 
o nou  limb  sau, din contra, ar trebui sa respecte întru totul originalul, la limita 
traducerii literale, adic  traduc torul oscileaz  între fidelitate i adaptare, altfel 
spus, între transparen i opacitate. Traduc torul trebuie, totu i, s  ajung  la o 
decizie, c ci anume ea este „le maître-mot en matière de traduction”, i, dup  cum 
afirm  J.  R.  Ladmiral  «  Traduire,  cela  implique non seulement  que soit  prise  une 
option de traduction au niveau pratique de l’écriture traduisante — mais aussi déjà, 
en amont, au niveau “théorique” de la réception du texte-source, de sa “lecture-
interprétation” » (Ladmiral, 2004:19). 

        No iunile opacitate i transparen  se reg sesc printre conceptele importante 
ale teoriei traducerii prin faptul c  ele desemneaz  problema cheie a domeniului 
respectiv de activitate i se rezum  la acceptarea posibilit ii vs imposibilit ii 
traducerii. Problema respectiv  este mo tenit  în urma dezbaterilor despre 
opacitatea absolut  a limbilor (fiind considerat c  fiecare limb  are propria „lume”) 
sau transparen a (fiecare limb  fiind pasibil  a fi în eleas  la o limit  a 
inteligibilit ii, reie ind din ra iunea comun ) (Ost 173). Din aceast  dialectic  a 
limbilor în perpetu  mi care extragem jocul construit de traducere i tot ea 
motiveaz  alegerea strategiei de traducere: fie respectând originalul, adic  
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traducând literal, fie optând pentru punerea în valoare a textului int , adic  
adaptând textul la condi iile pragmatice caracteristice limbii i culturii int .  

       Este adev rat c , de-a lungul evolu iei viziunilor teoretice asupra traducerii, 
au existat diferite opinii i propuneri pentru a denumi fenomenele respective. Se 
pare, totu i, c  Georges Mounin a reu it s  pun  în circuit un cuplu terminologic, 
cu un succes epistemologic cert, fiind bazat pe o imagine metaforic : « les verres 
transparents » sau „sticla transparent ” i « les verres colorés » – adic  „sticla 
colorat ”. Acest binom conceptual este analizat de G. Mounin prin prisma a trei 
registre: gradul de „str in tate” a limbii, altfel spus modul prin care poate fi redat  
limba-surs  în limba- int ; problemele legate de decalajul în timp între original i 
traducere; decalajul intercultural. 

        În opinia lui G. Mounin, diferen a ce se constituie între cele dou  no iuni 
este esen ial i ar pune în valoare strategia de traducere urmat  de un traduc tor: 
dincolo de sticla colorat  se resimte textul original: „des traductions telles que, 
quoique impeccablement françaises, nous ne puissions jamais oublier un seul 
instant la couleur de leur langue originelle, de leur siècle originel, de leur 
civilisation originelle” (139-140) 

        Prin no iunea de sticla transparent  sunt denumite traducerile ale c ror 
statut de traducere este imperceptibil, fiind practic f  nici o urm  a originalului, 
cele care creeaz  impresia c  au fost scrise în limba respectiv : „traduire de telle 
sorte que le texte ait toujours l’air d’avoir été directement pensé puis rédigé en 
français, ou bien traduire mot-à-mot de façon que le lecteur ait toujours 
l’impression dépaysante de lire le texte dans les formes originales (sémantique, 
morphologique, stylistique) de la langue étrangère” (Mounin 109). 

       Jean-René Ladmiral opereaz  în contextul binomului antonimic cu dou  
no iuni nu mai pu in originale, bine înr cinate i ele în comunicarea specializat  
din domeniu. Este vorba despre dou  tipuri de traduc tori, dintre care unii prefer  
fidelitatea fa  de original, fiind considera i « les sourciers » (adep ii originalului), 
înscriindu-se în teorema transparen ei elaborat  de Ladmiral; cel lalt grup este fidel 
textului int  – « les ciblistes », actori ai teoremei disimil rii. Ladmiral subliniaz  

 a dorit s  precizeze cele trei „instan e” esen iale ce caracterizeaz  aceast  
polaritate: les sourciers sunt cei care traduc, punând accentul pe a) semnificant, b) 
pe limb i, evident c) pe limba-surs . Les ciblistes, din contra, pun accentul a) nu 
pe semnificant, nici pe semnificat, ci pe sensul mesajului, b) nu pe limb , ci pe 
vorbire, adic  pe discurs, pe texte, pe opera de tradus, c) pentru ei este esen ial s  
mobilizeze toate mijloacele proprii limbii- int  (Ladmiral, 2004:13). Traductologul 
francez consider  c  disimilarea reprezint  esen a traducerii, bazându-se pe 
experien a traduc torului. Totodat  Ladmiral afirm  cu toat  deschiderea c , în 
activitatea sa de traduc tor, alege a doua strategie: « j’épouse au plus près l’esprit 
du texte-source dans le moment même où je le rends (dans la langue-cible) en 
m’éloignant résolument de la lettre de sa textualité. » (Ladmiral, 2004:14). 

    Astfel este pus  din nou în dezbatere importan a personalit ii traduc torului. 
 ne amintim în acest  context  de opinia  lui  Paul  Ricœur care este  de p rerea c  

actul de traducere presupune rela ia între „str in” – termen care desemneaz  un 
ansamblu  constituit  din  opera  de  tradus,  autorul,  limba  sa.  De  alt  parte,  se  
reg se te cititorul destinatar al operei traduse. Între cei doi se plaseaz  traduc torul, 
care transmite mesajul integral dintr-o limb  în alta i anume aceast  situa ie 
inconfortabil  de mediator constituie marea provocare. Ricœur afirm  « Ce 
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paradoxe relève en effet d’une problématique sans pareille, sanctionnée 
doublement par un vœu de fidélité et un soupçon de trahison » (2-3). Acest paradox 
se reflect , de obicei, în alegerea f cut  de traduc tor în favoarea metodei opacit ii 
sau cea a transparen ei în traducere. 

      Lingvistul rus N. Grabovski vorbe te despre mai multe competen e necesare 
unui bun traduc tor. Pe lâng  o foarte bun  cunoa tere a limbilor implicate în 
procesul traducerii, este important ca traduc torul s  simt  „subiectul gândirii 
autorului”, adic  ceea despre ce este vorba în original, iar esen a gândirii 
hermeneutice a traduc torului presupune o intui ie lingvistic  foarte fin : 

, , ,  
,  

.» (514).  
       Amintim în aceea i ordine de idei opinia Profesorului Mi curov, care face o 

leg tur  bine argumentat  între competen ele traduc torului i alegerea strategiei 
de traducere. În primul rând, este vorba despre importan a „cuno tin elor de fond” 

 care nu este posibil  nici o analiz  hermeneutic  de valoare – este ceea ce va 
periclita calitatea traducerii în caz de eroare de interpretare. În al doilea rând, 
conteaz  tipologia textelor de tradus: anume ea va motiva alegerea metodei 
transparen ei  sau  cea  a  opacit ii.  De  fapt,  cercet torul  rus  consider  c  ar  fi  
ra ional de a combina judicios ambele metode, alian  ce va produce efectul 
comunicativ-pragmatic necesar. În al treilea rând, traduc torul nu mai este 
considerat drept o personalitate „de calitatea a doua” în comunicarea intercultural , 
iar în „triada autor – traduc tor – cititor”, traduc torul conjug , cel pu in, dou  
sfere culturale.    

      Este clar c  nimeni nu mai neag  necesitatea de a mai înscrie pe lista 
competen elor traductologice capacitatea sporit  de creativitate a acestuia. i nu 
este vorba nemijlocit doar despre procesul de traducere ca atare, ci despre o 
abordare polisistemic  a acestui proces care transmite situa ia pragmatic  a 
traducerii, raportul cu originalul, raport ce cunoa te o continu  evolu ie în timp i 
în spa iu (  77). Ar fi greu s  nu accept m în acest context afirma ia Nataliei 
Avtonomova c  traduc torii se afl  într-o lupt  continu  cu tot felul de dificult i 
de traducere i ei trebuie s  fie capabili s  fac  fa  provoc rii: „  

, , , 
 – ,  

.” (353).   
   Traduc torul opereaz  cu dou  sisteme dinamice, ale c ror linearitate este 

relativ  – originalul, un sistem real, adic  un sistem semiotic-surs i traducerea 
lui, un sistem virtual, sau sistemul semiotic- int , perceput ini ial ca fiind lipsit de 
frontiere clare i care creeaz  impresia de a fi haotic. tiin a despre haos are 
numeroase afinit i epistemice cu traductologia, ambele bazându-se pe intui ie în 
vederea reconstituirii unei ordine a ideilor. Chiar dac  în elegerea tradi ional  a 
no iunii de haos creeaz  imaginea unei dezordini totale, de fapt, haosul se prezint  
ca un sistem de forme bine ordonate. Astfel, putem afirma cu certitudine, c  o 
comunicare, în general, i cea intercultural , în mod special, pot i trebuie s  fie 
examinate din perspectiva teoriei haosului, mai cu seam  prin prisma sistemelor 
dinamice. Ambele sisteme – cel al originalului i cel al traducerii – v desc un grad 
diferit de dinamicitate, deoarece sistemul surs  func ioneaz  în calitate de model, 
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adic  este mai bine structurat i va fi reflectat ulterior în sistemul textului tradus, 
ini ial aflat în stare de haos (Zban  L., Gheorghi , Zban  C. 224-225). 

    Revenim în acest context la o alt  afirma ie a Nataliei Avtonomova care 
generalizeaz , de fapt, multe altele asem toare, oferind un r spuns la întrebarea 
ce ar însemna o traducere calitativ :  

 
[...] , , 

.  
: , 

,  
.  
 – ,  

, . (610). 
 

    Ideile de mai sus ne motiveaz  s  interpret m conceptul de haos ca un 
pluralism aplicat la interpretarea textului surs  care permite reînnoirea formelor de 
scriere i deschiderea multiplelor perspective, adic  haosul aduce valori cognitive 
pozitive atât în interpretarea textului-surs , cât i în construirea textului- int .  

    Tot din aceste condi ii rezult  felul în care traduc torul va aplica o strategie sau 
alta în procesul transpunerii mesajului din original, reg sindu-se fie printre adep ii 
transparen ei, adic  încercând s  propun  texte în care nimic nu ar tr da o 
traducere, fie printre cei ai opacit ii, adic  cele care respect  limba i cultura int , 
deseori atr gând aten ia prin diverse procedee de traducere asupra epocii i culturii 

reia îi apar ine textul original. În acest context reiter m importan a respect rii 
istoricit ii într-o atare comunicare, mai ales c  „Limba este terenul comun de 
istoricitate lingvistic  a vorbitorilor, i tot ceea ce se spune, se spune într-o limb  
care,  în  parte,  se  manifest ,  în  form  concret ,  în  vorbire”  afirm  Profesorul  
Co eriu (Co eriu, 2009:221), astfel este pus  în valoare func ia limbajului în 
procesul interac iunii dintre oameni, iar „o dat  cu problema intersubiectivit ii se 
pune i problema istoricit ii” (Co eriu, 2009:34). Eugen Co eriu vorbe te despre 
dou  tipuri de contexte, cel istoric i cel extraverbal cultural (Co eriu, 2013:146), 
a c ror importan  este greu de negat în cazul traducerii, mai ales a traducerii 
literare. Strategia „sticlei colorate” î i aduce aportul indubitabil la valorificarea 
rela iilor cu o alt  realitate, o alt  mentalitate, o alt  cultur . 

       Dac  am reveni mai în de aproape la strategia numit  „sticla colorat ”, am 
constata c  ea se aplic  deseori în cazul când oper m, pe de o parte, cu realit ile 
unor spa ii socioculturale care se afl  la distan e considerabile, sau, de alt  parte, ar 
fi vorba despre ni te perioade istorice îndep rtate. Totu i, nu sunt rare cazurile în 
care ambele situa ii se suprapun. Este u or de constatat c  traducerea va evita cu 
greu tergerea total  a urmelor culturale sau temporale ce apar in textului original 
i care despart destinatarul contemporan traducerii de textul original. Putem 

exemplifica aceste afirma ii prin câteva exemple de traduceri.  
       Pentru a observa felul în care este respectat  distan a în timp, am optat pentru 

traducerea celebrului „Cântec al Nibelungilor” în limbile român , francez i rus . 
Una din versiunile în limba român  dateaz  cu anul 1971, iar în „Cuvântul 

muritor” citim câteva explica ii ale autorul traducerii, Claudiu Paradais, care ne 
informeaz  despre strategiile pentru care a optat: se precizeaz  c  textul este 
destinat copiilor i tineretului, anume din aceste considerente traduc torul 
repoveste te celebra epopee în proz . Claudiu Paradais mai subliniaz  c , f  a 



Salonul invita ilor 
_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________19 
 

face o traducere ad litteram a originalului, a încercat „s  se apropie cât mai mult de 
spiritul s u, de atmosfera eroic , de atmosfera sa naiv , hiperbolic , de prezentarea 
personajelor i ac iunilor [...]”. (3). Cealalt  versiune îi apar ine germanistului 
român Virgil Tâmpeanu i a fost publicat  în anul 1977. Versiunea în limba 
francez  a fost produs  în anul 1879. 

     S  analiz m câteva exemple din traducerile acestui text literar medieval. 
1a. R ri cic  în Burgundia o copil , frumoas  cum nu se mai afla alta pe lume! 

Kremhilda era numele ei i când ajunse mare se f cu atât de fermec toare, c  vitejii 
se luptau cu palo ele pentru ea pierind nes bui i în zvârcolirile mor ii. (p. 4) 

1b. Il croissait en Bourgondie une jeune fille si jolie, qu’en nul pays ne s’en 
pouvait rencontrer qui la surpasse en beauté. Elle était appelée Kriemhilt, et c’était 
une belle femme ! À cause d’elle beaucoup de héros devaient perdre la vie. 

1c.  [2] . 
. 

, 
. 

(Nota  explicativ  2:   —  ,   
.  IV —  V , ,  

437 , .  
 « »  

). 
     Dup  cum este u or de observat, în toate trei versiuni se recurge la o arhaizare 

a textului (este pus  în valoare dimensiunea istoric ), ceea ce sa ob ine, în primul 
rând,  recurgând  la  o  topic  special ,  i  la  un  lexic  arhaic.  În  limba  francez  sunt  
utilizate formele gramaticale ale verbului la perfectul simplu, ceea ce era o norm  
în textele scrise în acea perioad . Versiunile reproduc cu fidelitate multiplele forme 
de superlativ, redate, la fel, prin structuri arhaizate qu’en nul pays ne s’en pouvait 
rencontrer qui la surpasse en beauté. Nici în român , nici în francez  nu avem 
forma în versuri a poemului, spre deosebire de versiunea în limba rus . Am 
observat c  în limba rus  apar mai multe note explicative care ofer  detalii asupra 
unor lucruri, persoane sau evenimente descrise în original. Probabil, acest lucru 
rezult  din faptul c  traduc torul a fost nevoit s  oscileze între dou  condi ii greu 
de respectat concomitent: prezentarea traducerii în versuri i respectarea istoricit ii 
evenimentelor descrise. 

Culoarea local  se face remarcat  datorit  numelor proprii de persoane sau de 
locuri, dar i prin descrierea unor obiceiuri i cutume. 

2a. Trei crai nobili i boga i o ocroteau. Ace tia erau fra ii ei, Gunther, Gernot i mezinul 
Geiselher, to i viteji f  seam n pe p mânt. 

2b. Trois rois la gardaient, nobles et puissants : Gunther et Gernôt, guerriers illustres, et 
Giselher, le plus jeune, un guerrier d’élite. 

2c. . 
. 

, [4] , . 
. 

(Nota explicativ  4:  (  « ») —  
 ( ).  —  

 « » ,  
.  

, :  
). 
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În exemplele ce urmeaz  exist  mai multe nume proprii i înregistr m note 
explicative pentru unele din ele în versiunile în francez i în rus : 

3a. C’était Hagene de Troneje1, et son frère Dancwart, le très agile, et ortwin de 
Metz, et les deux margraves Gère et Eckewart, et Volkêr d’Alzeye2, doué d’une 
indomptable valeur. 

(Nota1 : Il existe un bourg du nom de Troneck sur la petite rivière de Dron qui se jette 
dans la Moselle entre Trèves et Neumagen.  

Nota2 : Localité d’origine romane, Alteia, près de Worms). 
3c. , , 

, , 
, , [8] , 

 — . 
(Nota8:  .  — ,  « » (  «  

»  — , ,  
), . 

 « », , , : 
 VII . .  

 « » (IX ) 
, « ».  —  

 ( ). 
Este interesant  descrierea ritualului de consacrare în rangul de cavaler în fiecare 

din versiunile examinate: 
4a. Ca la patru sute de viteji trebuiau  urce treapta de cavaler o dat  cu tân rul 

prin . 
4b. Et partout où l’on connaissait un noble jeune homme qui, selon la race de ses 

pères, devait être chevalier, on l’invitait à la fête dans le pays : plus tard ils prirent 
l’épée avec le jeune roi. 

4c. ,  
, 

  
, . [14] 

(Nota explicativ  14 : … // ,  
.  —   

,  
.   

.  
 — .  

 — ,  
). 

 
În seria de exemple de mai jos prezent m dou  versiuni de traducere în român  în 

care se observ  diferite strategii de traducere aplicate pentru a marca istoricitatea 
evenimentelor descrise:  

5a.  Când  se  în  liturghia,  mul imea  se  buluci vârtos, fiindc  dup  pravilele 
str mo ti, chiar atunci dobândeau tinerii rangul de cavaleri.  Greu mai  po i  afla  
cinste atât de mare! Împlinind i aceste legiuite datorii, se porni întrecerea 
cavalereasc . 

5a . Apoi, în cinstea lui i a noilor cavaleri, a avut loc în curtea castelului un mare 
buhurd. Nota Virgil Tâmpeanu : Buhurdul era turnirul între dou  cete de cavaleri, 
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nu între doi ca la turniruri propriu-zise. Cuvântul e de origine francez ; din 
buhourder i behourder (franceza medieval ) = a izbi). 

În ambele exemple se folose te un lexic arhaizat, doar c  arhaizarea este operat  
pe diferite unit i verbale: exemplul 5a con ine verbul a se buluci cu semnifica ia  a 
se aduna buluc; a se îngr di în num r mare într-un spa iu restrâns, 
împingându-se în dezordine; a se îmbulzi; a se înghesui, mai rar utilizat în prezent, 
iar în exemplul 5a  efectul de „îmb trânire a textului” rezult  din utilizarea unui 
substantiv care nici nu figureaz  în dic ionarele moderne de limb  român i despre 
care afl m din nota explicativ  propus  de autorul comentariilor elaborate pentru 
versiunea dat  în limba român . Aceea i no iune este exprimat  în versiunea din 
1971 prin sintagma întrecerea cavalereasc , alegere f cut  reie ind din 
destinatarul ei – copiii i tinerii cititori.  

    În versiunea în limba francez  dimensiunea istoric  a textului se datoreaz  
utiliz rii verbelor la forma de Perfect simplu în secven ele descriptive: on chanta la 
messe, qu’on n’en vit, ils se précipitèrent etc. ; remarc m în acest context felul de 
exprimare a ac iunii a deveni cavaler prin utilizarea verbului créer în expresia les 
jeunes guerriers furent crées chevaliers. Alte secven e ce descriu evenimente 
istorice nu prezint  dificult i pentru în elegerea lor, inclusiv în versiunea în limba 
rus , în care efectul unui text literar cu o dominant  istoric  se ob ine datorit  
organiz rii într-o form  poetic  specific  genului de epopee istoric  în cultura rus  
(„ , ”).   

     5b. On chanta une messe en l’honneur de Dieu. Les gens se pressaient en foule 
quand les jeunes guerriers furent crées chevaliers, d’après la coutume de la 
chevalerie, avec de si grandes honneurs qu’on n’en vit plus de semblable depuis. 
Ils se précipitèrent vers l’endroit où se trouvaient les coursiers sellés. Dans la cour 
de Sigemunt le tournoi était si animé qu’on en entendit retenir la salle et le palais 
tout entier. 

     5c. , 
. 

:  
.  
. 

. 
 — 

. 
    Notele explicative în francez i român  nu in nemijlocit de ac iunea din 

poem, ci au, mai degrab , un rol de sprijin informativ adresat cititorilor acestor 
traduceri. În ele se con ine o informa ie suplimentar  despre epoca istoric  
respectiv , obiceiurile i tradi iile specifice spa iului social dat, locurile unde are 
loc ac iunea i ce se tie despre ele în momentul realiz rii traducerii respective, dar 
i alte informa ii care, totodat , sunt o încercare de a sus ine interesul destinatarului 

traducerii pentru textul care îi plaseaz  departe în istorie. 
   S  analiz m câteva exemple de traducere a textelor mai recente – ne referim la 

opera literar  produs  de Mihail Bulgacov i la versiunile acesteia în român i în 
francez  încerc m s  compar m strategiile de traducere-adaptare la epoca 
respectiv  cu cele semnalate deja.  

6. […]  
, . ( . 12) 
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6a. […] i pre edintele consiliului de conducere al uneia dintre cele mai de seam  
grup ri literare din Moscova, c reia i se spunea Massolit.2 (traducere de Radovici, 
p. 11) (Nota de subsol 2.  Literatur  de mase). 

6a : […] i pre edintele uneia dintre cele mai mari asocia ii scriitorice ti din 
Moscova, cunoscut  sub acronimul Massolit2 […]  (traducere de Covaci, p. 9) 

Nota de subsol. 2. Literatur  de mas  (rus.) 
6b. […] et président de l’une des plus considérables associations littéraires de 

Moscou, appelée en abrégé Massolit.4 (p.24) (Nota de subslol 4. Le terme est inventé 
par Boulgakov mais il évoque les abréviations à la mode dans l’URSS des années trente: 
ainsi VAPP ou MAPP (Association panrusse et Association moscovite des écrivains 
prolétariens).  

Traduc torii au optat în ambele versiuni în limba român  pentru împrumutul 
formantului  care transmite realitatea comunic rii în Rusia anilor 20-
30 ai sec. XX, când se formau multe cuvinte prin procedeul contamin rii. Formant 
dat este înso it de o not  explicativ  în care el este descifrat.  

    În limba francez  este urmat  o strategie identic , dar nota de subsol con ine o 
informa ie mai vast  despre aceast  asocia ie. 

    Stilul mai special de comunicare a personajelor din romanul  
, cu numeroase aluzii, spuse într-un limbaj familiar sau chiar argotic, 

necesit  abilit i speciale din partea traduc torului: 
7. «  ,» […] (p. 17) 
7a. „Interesant, unde o fi înv at s  turuie a a ruse te?” (traducere de Covaci, p. 

17) 
7a . „De unde are atâta rus  în t rt cu a lui?” (traducere de Radovici, p. 16) 
7b. “En tout cas pour parler le russe, il s’y entend. Curieux de savoir où il a 

pêché ça?” (p. 32). 
   Din exemplele de mai sus, putem constata c  re-crearea, p strarea „culorii 

originale a epocii”, adic  „sticla colorat ” în traducerea literar  este departe de a fi 
un simplu calc. Revenim astfel la opozi ia traducerea transparent  (transparen a) 
vs traducerea colorat  (opacitatea) care, de fapt, nu este altceva decât opozi ia 
constituit  de  Jean-René  Ladmiral  i  denumit  prin  „les sourciers” vs „les 
ciblistes” (spre limba surs  sau spre limba int ).  

    Ne convingem astfel c , de fapt, „coloratura” textului tradus este în leg tur  
direct  cu distan a în timp i în spa iu, mai ales c i distan a între limbi presupune 
o dimensionare geografic i istoric . Totodat , este important s  nu uit m de înc  
un  alt  factor  pertinent  în  traducere  –  cel  al  subiectivit ii.  În  încercarea  de  a  
construi un echilibru „echivalent” între axa semantic i semiotic  a limbilor atrase 
în procesul traducerii, traduc torul va face o alegere con tient , reie ind din 
propriul bagaj de cuno tin e enciclopedice despre perioada istoric  respectiv , 
despre genul de text, istoria unui monument literar etc. Traduc torul va lua decizii, 
cu riscul de a gre i i de a perturba „transparen a” sticlei, acceptând astfel opinia 
lui Jean-René Ladmiral despre necesitatea de a demistifica „iluzia transparen ei” 
atunci când vorbim despre traducere (Ladmiral, 2015:72).  

   i ne întreb m totu i, în concluzie, dac  nu este situa ia când ar trebui s  
accept m o nou  metafor , propus  de criticii teoriei „sticlei transparente”: ne 
referim la teoria oglinzii, care posed  capacitatea fenomenologic  a unei duble 
reflect ri a originalului i transform rilor prin care acesta trece în urma traducerii 
(apud  28-29). Totu i, calitatea imaginii reflectate în oglind  va depinde 
întotdeauna de deciziile luate de traduc tor, de competen ele lui, de intui ia i de 
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capacitatea de a vedea dincolo de ceea ce este la suprafa a textului de tradus i nu 
numai.  
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