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In this work we intend to investigate some aspects related to the act of translation 
represented by the problem of the literary and cultural polysystem, the approach and 
consideration of a text as part of a tradition, determined linguistically, culturally, etc. and 
the problem of literalism, a reassessment of the process and the literal option of rendering 
and converting in another code the message from a source-text into a target-language –
literal option considered most often a process for mechanical rendering of the 
communicated message by the source-text and a monotonous one. Moreover, throughout 
our research, we will consider the idea that by performing the act of translation – a catalyst 
for a cultural flow and a cultural consumption and, at the same time, "a process of social 
influence through which a nation imposes to other countries their own beliefs, values, 
knowledge and behavioral norms, as well as their general lifestyle” – the product (the 
resulting text in the target-language) represents, in fact, an influx of the source-culture, a 
cultural imperialism that ultimately determines a linguistic imperialism through a subtle 
strategy of attractiveness through culture by generating a non-coercive power, a soft power. 
Thus, following the linguistic, but also cultural contact within the act of translation, certain 
transfers are inevitably generated either from the source language to the target language or 
from the target language to the source language, and the option for one process or another 
of the translator can be explained from the perspective of a cultural or dogmatic 
conditioning within a linguistic community. 
Keywords: polysystem, literal, translation, culturemes, dynamic / cognitive equivalence, 
formal / lexical equivalence, cultural imperialism, linguistic imperialism. 
 

Titlul lucr rii este unul sugestiv i rezum  direc iile pe care ni le-am propus 
 le urm rim în cadrul cercet rii noastre: Polisistemul literar i cultural i 

problema literalismului în cadrul actului traducerii. 
În cadrul acestei lucr ri inten ion m s  cercet m câteva aspecte legate de 

actul traducerii reprezentate de problema polisistemului literar i cultural, adic  a 
abord rii i a considerarii unui text ca parte a unei tradi ii, determinat lingvistic, 
cultural etc. i de problema literalismului: o reevaluare a procedeului i op iunii 
literale de redare i convertire într-un alt cod a mesajului dintr-un text-surs  într-o 
limb int  – considerat de cele mai multe ori un procedeu de redare mecanic  a 
mesajului comunicat de textul-surs i unul monoton. Mai mult, pe tot parcursul 
cercet rii noastre vom avea în vedere ideea conform c reia prin realizarea actului 
traducerii – catalizator al unui flux cultural i al unui consum cultural, reprezentând 
un „act de crea ie i tiin ” (Brani te i Petrovici 2013: 589), i fiind, totodat , „un 
proces de influen  social  prin care o na iune impune altor ri seturi proprii de 
credin e, valori, cuno tin e i norme comportamentale, precum i stilul s u general 
de via ” (Salwen, Michael B. Cultural Imperialism: A media effects approach. 
Critical Studies in Mass Communication, Vol. 8, 1991, 29-38 apud Phuong 4-5) – 
produsul (textul rezultat în limba- int ) reprezint , de fapt, un influx al culturii-
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surs , un imperialism cultural ce determin  în cele din urm  un imperialism 
lingvistic printr-o strategie subtil  de atractivitate prin cultur  prin generarea unei 
puteri necoercitive, a unei puteri soft.  
 
Polisistemul literar i cultural i problema literalismului 

În literatura de specialitate, în studiile de traductologie, printre procedeele 
de la nivelul cuvântului întrebuin ate în cadrul actului traducerii i o modalitate de 
abordare a traducerii textului este i cea literal . Cu toate acestea, acest procedeu i 
op iune a traduc torului este evitat/  de c tre cei mai mul i traduc tori: de a 
întrebuin a un cuvânt din limba- int  care este identic sau seam  cu cel din 
limba-surs . Mai mult, aceast  op iune de traducere este considerat  drept 
mecanic , monoton , ca fiind nenatural  sau, mai mult, v zut  ca expresie a unei 
neîn elegeri, a unei traducer mecanice a textului-surs , ca neputin  a 
traduc torului, servilism chiar, în timp ce traducerea liber  ar fi considerat  o 
dovad  de creativitate a traduc torului sau chiar curaj. Ne propunem s  urm rim în 
lucrarea de fa  o reevaloare a ideii de literalism ca op iune a traduc torului de 
redare a mesajului dintr-un text-surs  într-unul int i s  atragem aten ia asupra 
faptului c  literalitatea transpunerii mesajului textului-surs  este o op iune 
hermeneutic  a traduc torului i c  trebuie avute în vedere hermeneutica i istoria 
textului (adic  versiunile, traducerile, evolu ia canonului, exegeza i hermeneutica 
etc.). Cu toate acestea, procedeul literalismului nu trebuie confundat cu traducerea 
cuvânt cu cuvânt sau cu traducerea unu-la-unu, unde în cadrul traducerii cuvânt cu 
cuvânt sunt transferate gramatica limbii-surse i ordinea cuvintelor din limba-surs , 
dar i semnifica ia primar  a tuturor cuvintelor din limba-surs , iar în ceea ce 
prive te traducerea unu-la-unu, o form  mai larg  a traducerii, unde fiecare cuvânt 
din limba-surs  are un corespondent într-un cuvânt din limba- int , dar 
semnifica iile primare (izolate) pot diferi.  

Dar având în vedere defini ia traducerii conform c reia aceasta este mai 
degrab  un proces de explicare, interpretare i reformulare a ideilor decât o 
transformare a cuvintelor, iar limba este mai degrab  un instrument de vehiculare a 
ideilor, rezult  c  orice este traductibil. Cu toate acestea, cuvintele ce trebuie s  fie 
traduse de in sensuri diferite în limbi diferite i sunt cultural înc rcate cu 
semnifica ii specifice spa iului respectiv în care este vorbit  limba respectiv .   
Având în vedere textul biblic, de exemplu, literalismul asumat este „o op iune a 
traduc torului, motivat  cultural i perfect îndrept it  din punct de vedere 
semantic” (Florescu 29). Astfel, întrucât „sensurile Bibliei nu trebuie circumscrise 
orizontului modern de lectur i interpretare” (Florescu 29), procedeul 
literalismului este, de fapt, un „procedeu legitim de transpunere a unor semnifica ii 
care pot sc pa unui cititor neexersat în vastul câmp al exegezei biblice” (Florescu 
29), la care ne raport m îns  la un sens contextual în maniere distincte. Dar 
literalismul care survine este interpretat ca fiind o imperfec iune stilistic  sau ca o 
incapacitate a traduc torului de a reconverti într-o form  adecvat  mesajul din 
textul-surs , manifestat prin calc gramatical, de semnificat, de expresie sau 
parafraze literale, de exemplu.   

Astfel, având în vedere domeniul asupra c ruia dorim s  (re)evalu m 
problema literalismului – traducerea biblic  ortodox –, sunt traduc tori care 
abordeaz  dintr-o perspectiv  polisistemic aceast  problematic , confruntând 
studiul lingvistico-filologic al textelor ortodoxe poloneze, de pild , cu reflec ia 
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asupra actului traducerii în cadrul determin rilor lor istorice i culturale. 
Problematica contextului cultural i confesionalîn care a evoluat cultura religioas  
(ortodox ) polonez  în secolele al XX-lea i al XXI-lea impune manifestarea 
raportului literalism i traducerea liber în cadrul unei tradi ii ecleziastice 
(ortodoxe) poloneze. Mai mult, reconstruirea unui context cultural i teologic 
european în special premerg tor apari iei primelor traduceri biblice poloneze 
ortodoxe se impune pentru un traduc tor. Problema literalismului i a traducerii 
libereîn traductologie (versiunile ortodoxe poloneze ale Bibliei, de exemplu) 
presupune întrebuin area unor tehnici i strategii de traducere pe care traduc torii le 
consider  adecvate, precum: calculul, împrumutul, parafraza literal  etc. (procedee 
de traducere literal ) i adapt rile culturale, crea iile lexicale, echivalen ele 
func ionale etc. (procedee de traducere liber ), coresponden a formal , echivalen a 
dinamic , echivalen a textual , traducerea semantic , traducerea comunicativ , 
adaptarea etc. În cadrul actului de traducere este imperios ca materialul tradus s  
reprezinte o comunicare a unei experien ei culturale. Întrucât Biblia este un text 
deosebit, „fondator de religii, culturi i comunit i diferite, acest fapt implic  
consecin e la nivelul interpret rii, transmiterii i recept rii lui” (Florescu 15). 
Astfel, op iunile de traducere (procedeele, metodele i redarea semantic  a 
con inutului textului biblic) ale traduc torilor de in o anumit  semnifica ie 
confesional i socio-cultural . 

Cercet torul israelian în cultur  Even-Zohar respinge, de exemplu, 
„abordarea unui text ca fiind o entitate izolat  în interiorul unei tradi ii literare” 
(Florescu  17)  i  se  raliaz  celor  care  consider  textul  ca  f când  parte  dintr-un  
polisistem literar i cultural, cu multiple determin ri: lingvistice, hermeneutice, 
istorice, culturale etc. În cadrul acestui polisistem, traducerile „reprezint  unul 
dintre cele mai active <<sisteme integrale>> [...] În cadrul Tradi iei ecleziastice, 
traducerile Bibliei interfereaz  cu toate celelalte elemente ale polisistemului.” 
(Florescu 17). Confruntarea unei traduceri cu textul-surs  dintr-o perspectiv  
exclusiv lingvistic  ne relev  procedeele i tehnicile de traducere ale traduc torul, 
op iunile sale de lexicalizare a anumitor concepte, dar nu relev  ceva asupra 
con inutului cultural al acestor desemn ri. Dac  abord m problema traducerii dintr-
o condi ionare teologic  a edi iilor Bibliei în limba polon , de pild , se cere o 
încadrare a lor într-un context teologic. Astfel, afirm m i sus inem c  exist  o 
strâns  leg tur  între preferin a pentru un anumit echivalent i apartenen a la o 
confesiune atraduc torilor: perspectiv  literal , perspectiv  literar , reinterpretare, 
echivalare cultural  etc. 

Având în vedere problema transpunerii numelor proprii biblice în limba 
polon , de exemplu, traduc torii de in mai multe posibilit i de redare a acestora – 
adaptarea formal  (transcrierea) sau traducerea propriu-zis  – i trebuie s  ia în 
considerare i implica iile religioase, teologice, lingvistice, culturale i 
antropologice ale teonimelor etc. Men inând forma originalului, au fost l sate 
diverse not ri ale numelui Jerozolim în edi ia ecumenic  a Bibliei ortodoxe în 
limba polon  (Biblia Ekumeniczna to jest Pismo wi te Starego i Nowego 
Testamentu. Przek ad Ekumeniczny z j zyków oryginalnych, 2018, Wydawnictwa 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Warszawa), de exemplu. Acest lucru este 
important, deoarece pare c  are un sens teologic profund marcat. De aceea, numele 
aceluia i ora  este J rozolim, când vine vorba despre ora  ca atare, alteori 
Jerusalem, când autorul folose te acest nume, a a cum se poate presupune, în sens 
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teologic. Termenul yd a fost destinat, atât ca substantiv, cât i ca adjectiv, s  fie 
înlocuit cu un sunet derivat din original - Judejczyk. O asemenea suprimare este în 
conformitate cu textul ini ial i corespunde ideii rezultate din dialogul cre tin-
evreiesc. Traduc torul î i d  seama c  textul biblic nu trateaz  situa ia tuturor 
evreilor, ci în mod specific i îi judec  doar într-o situa ie dat , pe care o expune. 
Cu toate acestea, s-a decis p strarea modului tradi ional de traducere întrucât în 
numeroasele  consult ri  i  discu ii  ce  au  avut  loc,  traduc torii  i-au  dat  seama  c  
termenul de Judejczyk putea fi perceput cu alte nuan e semantice de c tre cititorul 
modern, pierzându-se asocia iile religioase extrem de importante i, astfel, în 
cadrul traducerii literale, pierderea sensului originalului. 

Astfel, noi sprijinim ideea emis  de c tre Rey-Debove conform c reia 
contextualizarea  în  ceea  ce  prive te  studiul  numelor  proprii  are  un  rol  foarte  
important: fiecare limb  (limba polon , de exemplu) este caracterizat  de anumite 
tr turi specifice de denominare a unor realit i. Func ia specific  a numelui 
propriu este cea de a identifica i de a individualiza o entitate din cadrul unei clase, 
iar actualizarea lui se realizeaz  contextual: în cadrul unei culturi, într-o limb  
(macro-contextual; cultura româneasc , limba român , cultura polonez , limba 
polon ) i la nivelul unui text (micro-contextual).  

O alt  problem  ce merit  concentrarea aten iei în domeniul traducerii este 
reprezentat  de redarea frazeologismele i a structurilor paremiologice. Astfel, 
întrebuin area tehnicii echivalen ei dinamice în cadrul traducerii acestora 
presupune anihilarea con inutului conceptual original, dar redarea clar i corect  
din punct de vedere teologic. Astfel, în urma întrebuin rii tehnicii echivalen ei 
dinamice con inuturile conceptuale transpar în op iunile i solu iile literale ale 
traduc torilor. Dac  avem în vedere edi ia ecumenic  a Bibliei ortodoxe în limba 
polon  (Biblia Ekumeniczna to jest Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu. 
Przek ad Ekumeniczny z j zyków oryginalnych, 2018, Wydawnictwa 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Warszawa), de exemplu, principiul de baz  al 
traducerii este fidelitatea fa  de original. Prin urmare, cititorul nu va g si în ea 
paranteze cu explica ii sau cuvinte ad ugate. Cu toate acestea, în cazul în care 
textul  grecesc  nu  era  de  în eles  –  foarte  rar  –  s-a  decis  s  se  repete  cuvântul  
necesar,  dar  cu grija  ca schimbarea s  nu d uneze fidelit ii  textului  ini ial.  Pe de 
alt  parte, atunci când originalul grec are o structur  a c rei semantic  deriv  doar 
din context, iar limba polon  necesit  claritate, pentru acest principiu al clarit ii a 
fost ad ugat  aceast  structur  semantic . Acest lucru este în conformitate cu 
spiritul limbii polone i datorit  acestui lucru, traducerea a devenit nu numai mai 
clar , ci i mai contemporan , în spiritul limbii din prezent. Unii termeni arhaici, 
care  ast zi  par  a  fi  de  neîn eles  pentru  cititorul  obi nuit,  cum  ar  fi,  de  exemplu,  
tunika, kohorta, au fost înlocui i, acolo unde este posibil, cu denomina ii moderne, 
cum ar fi koszula, oddzia .  

În urma realiz rii unei traduceri, critica verific  întotdeauna dac  sensul, 
mesajul a fost redat sau echivalat corect i clar, dac  transferul ideatic a fost 
realizat, evalueaz corectitudinea traducerii, fidelitatea fa  de textul-surs etc., dar 
i claritatea i elegan a stilistic .  Astfel, în edi ia textului biblic în limba coreean  a 

Societ ii biblice coreene, de exemplu, în versetul 
 („ i  a  prins  pe  

balaur, arpele cel vechi, care este diavolul i satana, i l-a legat pe mii de ani,”, 
Apocalipsa 20, 2), traduc torul are în vedere denomina ia din textul-surs  pentru 
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„satana” i red  în limba coreean  entitatea respectiv  cu acela i nume ( ).În 

versetul

?  („ i  ce  învoire  este  între  Hristos  i  Veliar  
sau ce parte are un credincios cu un necredincios?”, Epistola a doua c tre Corinteni 
a Sfântului Apostol Pavel 6, 15), traduc torul are în vedere denomina ia din textul-
surs  pentru „Hristos” i „Veliar” i red  în limba coreean  denomina ia respectiv  
în conformitate cu textul-surs  ( , ).  

Împreun  cu Ch.  Taber,  E.  Nida opineaz  c  „orice se poate spune într-o 
limb  poate fi spus i în alta, în afar  de cazul când forma constituie elementul 
esen ial al mesajului.” (Florescu 39). Cu toate acestea, „elementul esen ial” al 
mesajului nu e numai forma, ci i con inutul s u conceptual. 
E. Nida opineaz  c  o traducere este „corect ” i mesajul este reprodus cu fidelitate 
dac  r spunsul receptorilor în limba- int  este echivalent cu r spunsul receptorilor 
originari. Dac  avem în vedere variantele ortodoxe ale traducerilor textului sacru în 
limba polon , de exemplu, acestea sunt realizate conform principiului reader-
oriented al lui Nida: se încearc  redarea formal i a con inutului conceptual al 
mesajului într-o limb  modern , întrebuin at  în prezent. Astfel, forma cea mai 
întrebuin at i mai cunoscut  receptorilor are prioritate fa  de formele impuse de 
prestigiul literar sau de tradi ia ecleziastic . Mai mult, în cadrul traducerii 
ecumenice poloneze se respect  recomandarea lui Nida de echivalare cu expresii 
endocentrice, familiare în limba- int . Obiectivul unei traduceri este ob inerea unui 

spuns  echivalent,  în  care  mesajul  este  reprodus  cu  fidelitate  în  m sura  în  care  
spunsul receptorilor în limba- int  este echivalent cu r spunsul receptorilor 

originari ai mesajului în limba-surs . Dar acest lucru va duce la schimbarea 
complet  a formei prin transformarea, parafrazarea textului-surs  în scopul 
ob inerii unui r spuns identic al receptorilor în limba- int . De cele mai multe ori, 
coresponden a formal  a textului-surs  cu textul tradus nu a putut fi realizat  
întrucât nu se urm re te fidelitatea unei traduceri prin compararea textului-surs  
cutextul tradus sub aspectul formei, ci r spunsul receptorilor originari cu r spunsul 
receptorilor în limba- int  a traducerii. Astfel, echivalen a dinamic i r spunsul 
echivalent sunt ob inute prin identificarea i utilizarea în limba- int  a unui 
echivalent natural cel mai apropiat al termenului ce trebuie tradus, iar prioritate au 
sensul  i  stilul.  Prin  urmare,  forma  cea  mai  întrebuin at i  mai  cunoscut  
receptorilor (echivalentul natural) are prioritate fa  de formele pe care le-a impus 
prestigiul literar sau tradi ia ecleziastic . Din aceast  perspectiv , actul traducerii 
presupune ca materialul lingvistic s  fie restructurat din punct de vedere lexical i 
stilistic în forme echivalente dinamic în scopul ob inerii unui r spuns echivalent. În 
edi ia textului biblic în limba coreean  (Noua versiune revizuit  în limba 

coreean , 1998), în versetul  („Nici nu da i loc 
diavolului.”, Epistola c tre Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 4, 27), de exemplu, 
ideea de r u este redat  prin denominatorul , o entitate malefic  specific  

imaginarului coreean. În edi ia textului biblic în limba coreean   
(Versiunea revizuit  în limba coreean , 1952/1961), în versetul 
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  („Dar  Duhul  gr ie te  l murit  c ,  în  
vremurile cele de apoi, unii se vor dep rta de la credin , luând aminte la duhurile 
cele în el toare i la înv turile demonilor,”, Epistola întâia c tre Timotei a 
Sfântului Apostol Pavel 4, 1), reprezint  „demoni, suflete ale mor ilor; pot 
avea func ii diferite, implicându-se în activitatea oamenilor. Ei sunt atotprezen i, 
putând intra oriunde. Le plac locurile întunecate, casele p site, iazurile 
abandonate,  pe terile.  Oamenii  se  temeau  de  ei;  pentru  a  fi  îmbuna i  se  aduceau  
ofrande” (Olteanu 237), ideea de r u fiind redat  printr-un denominator ce face 
trimitere la o entitate specific  imaginarului coreean, mentalit ii coreene de 
desemnare a conceptului de r u.  
 
Imperialismul cultural i imperialismul lingvistic 

Multiculturalismul reprezint  un fenomen contemporan omniprezent, cu un 
rol deosebit de important în ceea ce prive te impactul incontestabil asupra 
imperialismului lingvistic i cultural.  
 Traducerea reprezint  în primul rând comunicarea unei experien e 
culturale. Prin urmare, traducerea ar trebui s  se concentreze atât asupra 
transferului lingvistic, cât i asupra transferului cultural. Dar o astfel de 
„transpozi ie presupune o traducere nu numai a structurilor lingvistice, ci i a 
reprezent rilor mentale din textul-surs  în textul- int , din mediul cognitiv al 
autorului în fondul ra ional i cultural al receptorului” (Sorea 62).  

Expansiunea ortodoxismului ca religie i cultur  în acela i timp pe teritorii 
a c ror dogme i valori confesionale sunt altele i absolut diferite de cea ortodox  
(în Coreea de Sud, Polonia, de exemplu) reprezint  un fenomen cultural de renume 
mondial, de neînchipuit în urm  cu câteva decenii. Astfel, acesta a devenit un 
aspect impresionant al produc iei culturale, al fluxului cultural i al consumului 
cultural prin c ile de cult, de exemplu. Activitatea de sus inere a politicilor 
orientate c tre cultura confesional  – ortodox  – prin propagarea unei viziuni a 
ecumenismului, dar i a filetismului ca primare a specificului particular reprezint  
o extindere a acestei culturi i poate fi astfel v zut  ca o dovad  esen ial  a 
func ion rii imperialismului cultural. Astfel, merit  poate chiar mai mult s  
men ion m semnifica ia religioas , cultural i politic  a utiliz rii acestei politici ca 
„arm ” în domeniul schimburilor culturale interna ionale. Prin urmare, acest influx 
al culturii ortodoxe înPolonia, de exemplu,include elemente ce variaz  de la 
ritualul, dogmele i institu iile asociate acestei credin e pân  la limb : o limb  
nou , cu structuri inedite. Având în vedere c  Polonia este o ar  preponderent 
catolic i c  textele de cult ortodox sunt recent traduse în limba polon , 
traduc torii trebuie s  se fi inspirat pentru o concordan  formal  (lexical ) din alte 
traduceri ortodoxe, ace tia punând într-o rela ie direct  celelalte traduceri ortodox  
cu versiunea ortodox  în limba polon  a textului sacru.  
 
Traducerea i cultura i problema transferului cultural i a transferului 
lingvistic 

Limba i cultura sunt inseparabile. În literatura de specialitatea, conceptul 
de contact lingvistic este descris ca fiind un aspect al contactului cultural, iar 
no iunea de traducere apare descris  ca fiind o latur  a difuz rii culturale.  
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În ceea ce prive te no iunea de traducere, aceasta reprezint  mai întâi o 
experien  cultural . Mai mult, op iunea unui traduc tor pentru o anumit  unitate 
lexical , gramatical  sau pentru un anumit procedeu manifest  anumite semnifica ii 
de ordin socio-cultural, hermeneutic, exegetic, confesional chiar etc. Prin urmare, 
inten ia de a aborda diversele texte din perspectiva unei condi ion ri culturale sau 
teologic-dogmatice ca pe un imperativ teleologic reprezint , prin prisma unei 
tradi ii delimitate cultural, tradi ia ca ansamblu cultural, ca model de reprezentare 
dintr-un anumit spa iu geografic, dintr-o anumit  perioad  istoric , cu o limb  
literar  aflat  la un anumit nivel de dezvoltare al unei culturi în sens larg (la nivel 
macrocontextual) i tradi ia traduc torului, ca de in tor al unei limbi literare 
proprii, caracterizat de un anumit tip de educa ie, de constrângeri, de ansamblu de 
valori (la nivel microcontextual). Prin urmare, una dintre schimb rile semnificative 
în ceea e prive te no iunea de traducere a fost reprezentat  de recunoa terea 
dimensiunii culturale ca o component -cheie. Astfel, procesul de decodare, 
recodare i convertire într-un alt cod a mesajului unui text-surs  în cadrul 
procesului de traducere a unei limbi L1 este eficient dac  cel care cite te textul este 
familiarizat cu fondul cultural al limbii respective. Limba are un rol important în 
cadrul comunic rii, fiind cea mai important  component  capabil  de a exprima 
cultura. 

Lingvi tii i antropologii au recunoscut c  formele i utiliz rile, 
perform rile propriu-zise ale unei limbi date reflect  valorile culturale ale societ ii 
în care limba este vorbit . Dar numai competen a lingvisitic  pentru un traduc tor 
nu  este  suficient  pentru  a  fi  competent  în  acea  limb .  El  trebuie  s  în eleag  c  
pentru ca actul comunic rii s  fie unul de succes, limba întrebuin at  trebuie s  fie 
asociat  cu celelalte comportamente culturale adecvate. Limba coreean  este o 
„limb  onorific ” – de ine i întrebuin eaz  multe particule onorifice –, iar acest 
fapt presupune elemente gramaticale care sunt întrebuin ate pentru a indica 
semnifica ii sociale implicate în contexte precum atitudinile vorbitorilor (respect, 
umilin , formalitate) fa  de cei cu care se converseaz  sau despre care vorbesc. 
Prin urmare, onorificele în limba coreean  func ioneaz  ca un indicator social. 
Pentru coreeni, sistemul onorificelor poate fi perceput ca o component  cultural . 
În limba român  exist  posibilitatea de a alege între alternative precum cuvinte sau 
fraze, depinzând de factorii sociali varia i implica i în conversa ie, precum 
formalitatea situa iei, polite ea i familiaritatea cu cel c ruia i te adresezi. Astfel, se 
poate alege între întrebuin area unor pronume personale de polite e „în vorbirea cu 
persoanele sau despre persoanele c rora li se cuvine respect sau pe care vorbitorul 
vrea  s  le  in  la  distan ”  (GLR  1963:  148),  forma  verbelor  la  plural  sau  alte  
substantive care s  exprime intrinsec ideea de polite e: dumneavoastr , dânsul; a i 
vizitat, a i c torit, a i ascultat, a i fost etc. 

Astfel, de cele mai multe ori, traduc torul nu reu te s  redea adecvat 
semnifica ia transmis  de L1, deoarece nu recunoa te cultura- int  reflectat  în 
tiparele lingvistice ale limbii întrebuin ate de c tre vorbitorii nativi. De exemplu, 
atunci când traduc torul trebuie s  redea semnifica ia , unde 

 trimite cu gândul la personajul mitologic grec Andromeda, iar  
înseamn  „a merge”, dar în limbajul argotic de ine semnifica ia de „a vorbi despre 
ceva care nu mai prezint  interes i care nu mai este actual”. Astfel, cultura se 
manifest  prin anumite fenomene, cunoscute în literatura de specialitate drept 
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culturemes. Acestea se manifest  în text prin unit i lexicale (sau termenii culturali) 
sau forme gramaticale ce denot  felul în care vorbitorii limbii respective percep 
lumea sau î i organizeaz  realitatea, dar constau i în modul de organizare a 
informa iei, prin urmare i a textului (M escu 58).  

Astfel, traducerea limbii-surs  reclam  deopotriv i asimilarea culturii 
respective, în elegerea, decodarea, recodarea i convertirea într-un nou cod 
lingvistic. Oamenii se exprim  prin cuvinte i expresii, structuri lingvistice care 
apar in societ ii respective în care ei tr iesc i exist  un fond cultural în spatele 
tuturor acestor cuvinte i expresii. Astfel, structura i valorile societ ii limbii care 
este tradus  trebuie s  fie luate în considera ie.  

Asimilarea elementelor culturale va influen a semnifica ia i întrebuin area 
limbii întrucât aceste elemente culturale includ intensii culturale care vor influen a 
semnifica ia cuvintelor. Fondul cultural este implicat în limb .Acest aspect, 
deosebit de important, este subliniat si în studiul Laurei Ioana Leon, Language and 
culture vs language as a medium of communication: the attitude the English 
language today, care insist  asupra importan ei pred rii limbilor str ine, azi, doar în 
contextul cultural. Acest lucru devine de o importan a major  mai ales când vorbim 
de predarea limbilor str ine la nivel academic, când studen ii trebuie 
responsabiliza i vizavi de prezen a elementului cultural la nivelul fiec rei 
competen e dobândite în limb : scriere, citire, ascultare i vorbire (Leon, 2018: 39). 
Mai mult, regulile gramaticale sunt i ele influen ate de cultur .În cadrul actului 
traducerii se manifest  o rela ie inseparabil  între limb i cultur , iar un traduc tor 
care nu poate utiliza limba adecvat nu are nici o cuno tin  despre acea cultur . De 
asemenea, pentru un traduc tor care nu cunoa te suficient cultura, nu poate 
întrebuin a limba respectiv  în întregime. Când se traduce dintr-o limb -surs , cei 
mai mul i dintre cei care o traduc nu întâmpin  dificult i în ceea ce prive te limba 
îns i, dar în ceea ce prive te cultura limbii respective, da. 
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