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The need of retranslations and original contribution of each generation is a factor of
renewing the national patrimony of each culture. The translations of dedicated authors, as
the case Eminescu’s opera, contribute to the deep revolution of all aesthetic norms in force
in their literary space and play an essential role in the process of cultural space
convergence.
The researcher Miroslava Metleaeva appreciates in her work the artistic aspect of the
previous translations of the poetry “Luceafarul”, their merits and deficiencies firstly, and
the preservation of original text spirit and the transmission of the auctorial idea sense. The
request of the translator Miroslava Metleaeva has deepened the existing translations by
creating her own version and a freedom of increased creation. Her act of creation has
followed the decoding of Eminescu’s philosophical implications and the assignment of
strong identity color of the original.
The personal special quality retranslation of Miroslava Metleaeva inscribes in the logics of
moving forward by overcoming of Hegel and the representation-supplement (according to
Gadamer), as the identity of translations relies on alterity, and its bicultural nature shows
two modes of being and the intercultural relations between them.
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Circula ia valorilor de cultur i civiliza ie, cuprinse în c ile traduse, în
timp i spa iu, este un factor de înnoire a patrimoniului na ional al fiec rei culturi,
de aceea traducerile sunt o necesitate absolut , contribu ia lor la modernizarea i
universalizarea ideilor i a limbilor fiind considerabil , cum men iona Heliade
dulescu, atunci când ini ia un vast program de traduceri literare în/din român la
începutul secolului al XIX-lea. Pascale Casanova remarca în volumul s u
Republica mondial a literelor: „Traducerea este marea instan de consacrare
specific a universului literar. (...) ea este (...) o form de recunoa tere literar i nu
doar o schimbare a limbii, un simplu schimb orizontal i echivaleaz cu ob inerea
certificatului literar” (172, 174).
Traducerea este domeniul care poate afirma expresia unic i original a
unui popor. Descoperirea literaturii altor ri se face i prin traducerea operelor sale
de vârf. Atunci când vor fi traduse adecvat operele noastre, vom intra i noi în
circuitul interna ional. Lista operelor de tradus (dac un atare eventual program
exist dup cel enun at de Heliade R dulescu) ar trebui s înceap inevitabil cu
Eminescu. Soarta traducerilor operelor sale face istorie i a devenit tradi ie i in
arealul nostru, gra ie eforturilor traduc torilor, dar i interpret rilor sub bagheta
distinsului academician Mihai Cimpoi, spre care, an de an, converg eforturile
eminescologilor din toat lumea, inclusiv a celor care se ocup de traducere.
Demersul magistral al lucr rii Miroslavei Metleaeva (Luchiancicova)
„Interpretarea traducerilor Luceaf rului eminescian în limba rus ” (Iasi: Tipo
Moldova, 2020: 237) este conceperea traducerii ca parte i prelungire inevitabil a
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literaturii. Pentru traduc toarea i interpreta noastr literatura este constituit nu
doar din opere inedite, dar i din suma traducerilor, literatura constituindu-se astfel
ca o prob a traducerii. Dialogul traducerii cu literatura in de confruntarea
permanent a ideologiilor limbii i literaturii cu func ionarea istoric a literaturii.
Astfel, o cultur se universalizeaz prin traduceri, iar „actul traducerii e
consubstan ial culturii ca act, în act” (Ghiu: 271). Mecanismele traducerii se impun
ca fiind izomorfe cu cele ale crea iei, declara i Irina Mavrodin, unul din
traduc torii de vârf din francez în român . Iar textul se na te din imagina ia
poetului i tr ie te în alte limbi prin imagina ia traduc torului. Foarte interesant ni
se pare constatarea Miroslavei Luchiancicova despre asem narea i diferen ierea
imagina iei creative a autorului i traduc torului. Având în ambele cazuri un
caracter activ al imagina iei creative, autoarea va nota i particularit ile
diferen iale: independen a, noutatea i originalitatea imaginilor i ideilor autorului,
dar i caracterul evocativ al imagina iei în cazul traduc torului.
Cazul multor traduc tori i critici literari concomitent, o Irina Mavrodin, un
Emil Iordache, dar i cel al Miroslavei Metleaeva este cel al interpret rii i al
traducerii ca form de experien în sensul în care orice traducere este ea înse i o
interpretare. Ea comport toate deschiderile, fundament rile i nivelele de
interpretare; iar interpretarea nu este, la rândul s u, decât realizarea traducerii.
Consider m c lucrarea Miroslavei Metleaeva se prezint ca o interogare teoreticopractic asupra activit ii poetice.
Cunoa terea i aplicarea suportului teoretic din arealul na ional, dar i
intrena ional îi permite autoarei s i erijeze, dar i s i verifice propriile c ut ri.
Complementar direc iilor i doctrinelor analizate, am mai putea spune c lucrarea
spunde unor teorii ale traducerii cum ar fi: Traducerea ca act consubstan ial
crea iei artistice (R. Jakobson), Traducerea ca aventur a imaginarului (J.
Burgos), Traducerea ca aventur a stilului (E. Cioran), Traducerea ca posibilitate
prin compromis (S. Marcus), Traducerea ca mijloc al acumul rii, dar i
redistribuirii capitalului simbolic (M. Jeanrenaud), ultima fiind analizat de
Miroslava Luchiancicova din alt perspectiv .
Dac în cazul traducerilor non-literare ne baz m pe utilizarea
terminologiilor specializate i a unor procedee în mare parte consacrate, în cazul
traducerii literare vorbim despre cvasi-imposibilitatea exprim rii în alt limb a
singularit ii textului artistic, care este argintul viu greu de surprins i de fixat.
Ceea ce în elegem mai bine prin lucrarea Miroslavei Metleaeva este faptul c ceea
ce este mai greu de p strat într-o lucrare, este substratul cultural originar, care d
textului o culoare identitar puternic . În traduceri, cunoa terea perfect a celor
dou limbi – cea a originalului i cea a traducerii – este dublat de o penetra ie
adânc în microcosmosul lucr rii traduse, dar i în macrocosmosul civiliza iei din
care ea face parte. Traducerea este un metalimbaj, o modalitate pentru a descrie un
alt sistem simbolic, cel cultural. Henri Meschonnic a conchis elocvent: „pretinzând
a nu traduce decât limba, a fost tradus cultura”.
Perspectiva autohton adresat unui public str in implic de fiecare dat
inova ii i transferuri inedite de sens i de form . Acest raport cu totul special între
con inut i form , osmoz în care adesea forma devine con inut, îi face pe unii
critici, cum ar fi G. Genette de exemplu, s fie sceptici în privin a traducerii poeziei
i s trateze intraductibilitatea ca dovad a autenticit ii i valorii textului poetic.
Deta ându-se de acest controversat postulat, Miroslava Metleaeva se va baza pe
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lucr rile de mare interes ale lui Eugen Co eriu relevante i în acest caz. Miroslava
Metleaeva face explicit i în eleas pozi ia sa, definind scopul principal al
traduc torului ca transmitere a sensului ideii auctoriale, respectând cât mai fidel
particularit ile artistice ale originalului i f a se îndep rta de textul originalului.
Tr im într-o lume ce desf oar o activitate intens de traducere în diverse
domenii, „cele literare fiind cele mai gr bite i, adesea, multe aproximative ca
limbaj, ca fidelitate fa de original i fa de cerin ele expresivit ii estetice a
operei literare, în care componenta stilului este una capital , cerând traduc torului
competen ” (Bulg re: 215), pasiune i talent. De aici necesitatea retraducerilor i
contribu ia original a fiec rei genera ii, factor de înnoire a patrimoniului na ional
al fiec rei culturi. Traducerile autorilor consacra i, cum este cazul operei
eminesciene, contribuie la revolu ionarea în profunzime a tuturor normelor estetice
în vigoare în spa iul lor literar i joac un rol esen ial în procesul de convergen a
spa iilor culturale.
Retraducerea ine de transpunerea mesajului original la un moment dat întrun context specific, deoarece „traducerea literar ne apare deci ca o serie mereu
deschis , ca o activitate mereu reînceput , niciodat încheiat , definitiv ”
(Mavrodin, 2006), r mânând o oper deschis pentru alte genera ii. Nici un poem
nu este susceptibil de o singur traducere definitiv , cum nu este pasibil de o
singur lectur . Vom constata contribu ia original a fiec rei genera ii care
privilegiaz neologisme, dar uneori scoate la suprafa
i termeni cu parfum de
epoc , pentru a capta anumite sensuri pierdute sau înc nepercepute. Acesta este
demersul traduc toarei Miroslava Metleaeva, care, în timpuri noi, a aprofundat
traducerile existente prin crearea propriei versiuni, a dat dovad de mai mult
libertate de crea ie (conform teoremelor lui J.-R. Ladmiral, traduc torul este
condamnat s fie liber). Actul s u de crea ie, dincolo de suprafa a cuvintelor, a
urmat decodarea implica iilor filozofice eminesciene.
Cu siguran , traducerea r spunde canoanelor care vegheaz ca gândirea
autorului original s nu fie denaturat . Miroslava Metleaeva, pentru care canonul
este „un set de norme/criterii estetice specifice unei perioade”, „urm re te evolu ia
canoniz rii versiunilor capodoperei în limba rus ” (Luchiancicova: 21).
Traducerile literare, la fel ca i cele specializate, oblig expresia la o fidel
conformare fa de construc ia i stilul mesajului str in, dar fac apel, spre deosebire
de traducerile neliterare, i la imagina ia traduc torului pentru recrearea sensului în
limba în care se traduce.
Ceea ce analizeaz Miroslava Metleaeva în lucrarea sa este evaluarea
laturii artistice a traducerilor precedente ale poemului „Luceaf rul”, a meritelor i
deficien elor lor estetice, în primul rând, dar i respectarea spiritului textului
original. Misiunea pe care Miroslava Metleaeva o are ca traduc tor – apare ca o
datorie intelectual de a face o sintez a traducerilor, dar i a diferitelor criterii i
valori care stau la baza lor.
În mare parte, lucrarea Miroslavei Metleaeva este evaluarea traducerilor
antecedente, invocând criterii traductologice bazate pe semnifica ie i echivalen ,
etic i controversa fidelit ii .a., care presupun un anumit respect fa de original
i fa de cititori.
Recrearea textului eminescian de c tre Miroslava Metleaeva este m rturia
unei inteligen e afective, dar i selective, un dat probabil nativ, dar i, în mare
sur , cultivat, a ceea ce va face traducerea ei memorabil . Acest succes este
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deosebit de important pentru reevaluarea traducerilor existente, cât i pentru
în elegerea mai profund a operei literare eminesciene. Compararea cu alte versiuni
i comentarea propriului efort creativ a scos în eviden limitele i succesele
predecesorilor (M. Mirimski i Iu. Kojevnikov, Grigore Perov, Alexandr Brodski i
David Samoilov), dar i c ut rile i complet rile personale. Insuccesele
traducerilor predecesorilor sunt legat de violarea registrelor, constrângerile de gen,
eterogenitatea stilurilor, prezen a auctorial , simplificarea sistemului imagistic .a.
Legitimitatea unei traduceri se g se te în rezonan cu textul originalului.
În Cum ne integr m, discurs inut la întâlnirea scriitorilor români din toat
lumea, Arcadie Suceveanu constat c în traducere reu te acela care, ca în
poezie, trece prin zonele metafizice, ridicând materia verbal în spa iul
transcendental al logosferei. Evident, esen a i scopul traducerii poetice, i literare
în general, nu se reduc la redarea sensului, ci constau în atingerea echivalen elor în
plan semantic i stilistic, pentru a produce asupra cititorului acela i efect. Procesul
traducerii presupune interpretarea divergent a sensului, polisemie, ambiguitate,
pierderi, receptare neadecvat . Acest fapt explic de ce aproape orice traducere
poate fi considerat în acela i timp o reu it relativ i un e ec relativ. Scriitorul
indian de limb englez Salman Rushdie specific în Patrii imaginare: „Se admite,
în general, c la traducere se pierde ceva; eu m ag cu înc
inare de ideea c se
i câ tig ceva” (p. 28). Partea a doua tocmai r spunde printr-o foarte explicit
analiz acestei lecturi de tip retroactiv. De altfel, atunci când Miroslava Metleaeva
accentueaz problema diferitor dominante literare, care dau na tere unor probe de
crea ie, a insista mai mult pe raportul de divergen inevitabil decât pe cel
conflictual utilizat în lucrare (situa ie-limit la care nu întotdeauna se ajunge),
deoarece consider m c misiunea traduc torului const în dep irea acestei situa ii
de divergen e prin echilibrarea i armonizarea adus de traducerea îns i. Se
consider c traducerea nu este niciodat definitiv , ea este deschis prin natura sa
i prin necesitatea la fiecare trecere a timpului de a avea o variant adecvat . De
aici necesitatea retraducerii. Îl vom cita aici pe Paul Valéry: „Opera dureaz atât
cât ea este capabil de a ap rea diferit de cea pe care autorul a creat-o”.
Retraducerea personal de o calitate deosebit a Miroslavei Metleaeva se
înscrie în logica de dep ire ca progres înainte a lui Hegel, dar i a reprezent riisuplinire (dup Gadamer), deoarece identitatea traducerii are la baz alteritatea, iar
natura sa bicultural demonstreaz c este vorba de dou moduri de a fi i de rela ia
intercultural dintre ele.
În traductologia actual este recunoscut faptul c în traducere raportul se
stabile te între dou sisteme conceptuale i nu doar între dou limbi (v. Simona
Pollicino .a.). Astfel, „traduc torul este în primul rând un cititor care decodific i
analizeaz mesajul din limba-surs i ulterior un scriitor care îl codific din nou i
îl restructureaz în limba- int ” (Arbore: 65), la fel, Irina Mavrodin m rturisea c
deconstruie te ca apoi s construiasc (1994: 125). Iar în concep ia cinelogului
francez Francois Julien a traduce înseamn a decategoriza pentru a recategoriza.
Miroslava Metleaeva reu te s i înscrie demersul în aceast logic ,
con tientizând c „aproape orice cuvânt în poem este codificat i toate problemele
de în elegere a ideii auctoriale sunt strâns legate de descifr rile de sens i de
preceden a textului” (Luchiancicova: 21).
Dac o traducere trebuie periodic regândit , rev zut , reamenajat , nu este
doar pentru c autorul ei poate fi adus la transfigurarea anumitor tr turi, noteaz
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poetul i traduc torul belgian Fernand Verhesen (p. 18), dar deoarece textul
original, printr-o mi care independent a timpului i spa iului, este generatorul
propriei deveniri. Fernand Verhesen va ad uga c procesul de creare-recreare în
traducere trebuie s dep easc subiectivitatea (metoda introspectiv la care face
referin i Miroslava Metleaeva în favoarea unei paradoxale obiectivit i. Poetultraduc tor va sublinia c traduc torul este pus în situa ia unei diviz ri conflictuale
între propria individualitate i cea a unui Alter. Rezolvarea acestui conflict
antreneaz textul într-un parcurs în care p ile divergente se intersecteaz pentru a
dialoga creativ. Aceasta este o concluzie important a lucr rii. Actul traducerii se
localizeaz la confluen a i intersectarea identit ilor diferite. Pentru echilibrarea
acestui spa iul intersubiectiv, în care traduc torul are impresia de depersonalizare,
el ajunge a se elibera de carcasa replierii pe sine-însu i. Traduc torul trebuie s
pun în paranteze propriul bagaj cultural pentru a privilegia libertatea conceptual
a Altuia, iar parcurgând toate aceste meandre ale traducerii, el configureaz în final
un nou peisaj, un nou spa iu (ibidem: 23, 27).
Astfel, vom conchide c lucrarea contribuie merituos la ceea ce am numi
reabilitarea traduc torului. Modestia (venind din ipostaza dubl în care se g se te
Miroslava Metleaeva nu i-a permis s puncteze în integritate plusvaloarea propriei
traduceri, care const în retranscrierea foarte adecvat a intensit ii gândirii
eminesciene, perceperea ansamblului imagistic, adaptarea elementelor langajiere, a
realiilor i culturemelor unei alte culturi, men inerea ritmului i melosului, empatia
culturilor .a. R spunzând unui nou orizont de a teptare a destinatarului actual,
pentru Miroslava Metleaeva traducerea nu mai are nimic cu blestemul babilonian
tradi ional invocat, el a devenit pentru ea un modus vivendi, sentendi, parlandi.
Credem c lucrarea Miroslavei Metleaeva are poten ialul unei traduceri de
calitate pentru a func iona ca oper de sine st toare, ideal spre care aspira înc
Quintilian.
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