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INTRODUCERE
Prezenta lucrare reuneşte trei domenii - socio-lingvistica,
traductologia şi literatura - cu scopul de a descoperi gradul de
vizibilitate a idiolectului drept concept socio-lingvistic în cele
două traduceri ale romanului În căutarea timpului pierdut de
Marcel Proust, realizate de Radu şi Eugenia Cioculescu în anii
‘60, şi Irina Mavrodin în anii ‘80. Pornind de la pasiunile pentru
traducere şi scriitorul Marcel Proust, am ales să reducem textul
romanului (2388 de pagini) la noţiunea de idiolect atât de bine
ilustrată în el şi subliniată în mai multe rânduri de către autorul
francez.
În analiza textului proustian şi a celor două versiuni de
traducere, am folosit metoda identificării (trăsăturilor
idiolectale)
prin
relevarea
repetiţiilor,
metoda
comparativ-contrastivă (în tabelele Anexei 1), analitică şi
calitativă în aprecierea versiunilor de traducere şi deductivă în
urma constatării lipsei repetiţiei în traducerea idiolectului. În
general, atitudinea noastră ca cercetător a fost obiectivă,
subiectivitatea intervenind la nuanţele de semnificaţie ale unor
expresii româneşti sugerate de variantele celor doi traducători
români.
Capitolul I - Idiolectul
Idiolectul (idios, gr., - acelaşi şi lectikon - limbaj) ca
noţiune teoretică (puţin studiată) a primit acest nume în 1948 de
la Bernard Bloch, lingvist american. Noţiunea este disputată de
trei ştiinţe - lingvistica, sociologia şi stilistica. Primele două
sunt adesea amintite împreună sub denumirea de
socio-lingvistică, considerându-se că limba şi relaţiile sociale
umane sunt strâns legate şi se definesc reciproc. Exegeţii indică
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drept factori definitorii ai idiolectului limba şi persoana, acesta
fiind aşadar vorbirea specifică a unei persoane. Sociologia şi
stilistica completează şi clarifică prin punerea conceptului în
opoziţie cu noţiunile de sociolect－vorbirea specifică unui grup
social, şi stil－limbajul propriu unui autor. Pentru identificarea
sa, idiolectul trebuie să ilustreze două trăsături : repetitivitatea
(pentru a fi re-cunoscut) şi ieşirea în evidenţă prin elemente
distinctive, adică ceea ce vom numi indicatori idiolectali.
Sociologii disting mai multe tipuri de influenţe care duc la
formarea unui idiolect: vârsta, genul, categoria socială, ocupaţia,
educaţia, mediul, contextul; ei consideră idiolectul nivelul
dintâi de observare a variaţiei lingvistice. Lingviştii studiază
încă şi dezbat privitor la includerea conceptului printre cele
lingvistice de bază, unii considerându-l drept o excepţie (Kuhl)
de la norma lingvistică (limba comună, obişnuită), alţii
afirmând din contra că reprezintă ce este mai comun şi mai
obişnuit în limbă (Bourdieu), adică baza de la care se formează
norma lingvistică. Stilistica studiază idiolectul autorilor, tot un
limbaj specific, dar propriu unor locutori care fac din limbă un
material de excepţie. În acest sens, se vorbeşte de idiolectul sau
stilul balzacian, proustian, baudelairian.
Un grup de sociologi din Rennes subliniază importanţa
spaţiului în definirea şi descrierea idiolectului, aspect regăsit şi
la Proust, pentru care locul defineşte şi numeşte persoane
(familia Guermantes) sau caracterizează identităţi şi moduri de
exprimare (Françoise). Indicatorii idiolectali se observă la nivel
fonetic, lexical (cel mai frecvent), sintactic şi pragmatic.
Expresiile fixe care ilustrează nivelul lexical şi sintactic
constituie indicatorii idiolectali cei mai vizibili în registrul scris,
particularităţile legate de pronunţie dominând registrul oral.
Diferenţele idiolectale caracterizează registrele de limbă
(familiară, standard, îngrijită) şi semnalează practic indicatorii
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idiolectali. În ciuda unei oarecare facilităţi de identificare,
idiolectul rămâne greu de teoretizat, o noţiune destul de
imaterială şi abstractă.
Capitolul II - În căutarea timpului pierdut de Marcel
Proust
Analiza romanului pe care îl cercetăm se orientează aşadar
către cele două aspecte definitorii ale idiolectului, personajele şi
limba, pentru a înţelege care le sunt caracteristicile şi
originalitatea, dar, mai ales, cât de adecvată este cercetarea
textului proustian din această perspectivă.
Personajele romanului
Figurile ce animă paginile proustiene sunt în primul rând
profund sociale. Caracterizarea lor se centrează în jurul claselor
din care fac parte, căci Proust descrie mişcările sociale din
societatea franceză a secolului al XIX-lea, cu accente evidente
asupra luptei dintre burghezia ascendentă şi aristocraţia în
decădere. Clasa inferioară sau cea a servitorilor, mai puţin
masivă ca reprezentare, este totuşi amplu tratată prin
protagonişti de marcă precum Françoise sau directorul hotelului
de la Balbec. Această repartizare ne-a determinat să alegem trei
personaje, câte unul pentru fiecare pătură socială, pentru a
demonstra câte au în comun idiolectul, ca noţiune abstractă, şi
scrisul lui Proust, prin modalităţile de exprimare ale eroilor săi.
În privinţa noutăţii aduse în literatură la nivelul
personajelor, ea constă în trei puncte esenţiale : personajele
proustiene se dezvăluie treptat, scriitorul nu este omniscient, iar
cititorul le percepe aşa cum percepi în viaţă persoanele pe care
le întâlneşti, puţin câte puţin ; personajele lui Proust se
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transformă, nu rămân aceleaşi de la început până la sfârşit,
uneori transformarea fiind radicală (Saint-Loup, Albertine,
Oriane, Odette) ; nu ajungem să le cunoaştem cu adevărat
niciodată, sunt personaje impresioniste descrise în ape, lumina
şi punctul de vedere subliniind de fiecare dată altceva din
nepătrunsul lor.
O noutate majoră romanescă la Proust este faptul că
personajele sale nu acţionează, cel mai adesea ele sunt
prezentate la serate, la întruniri, în timpul discuţiilor din saloane,
acţiunea propriu-zisă lipseşte constant din paginile romanului.
Apoi personajele sunt foarte feminine : fie sunt femei, ca
personajele de marcă (Oriane de Guermantes, Sidonie Verdurin
Odette Swann, Albertine Simonet, Françoise, mama), fie sunt
efeminaţi, homosexuali (Charlus, Morel, le prince de
Guermantes, Saint-Loup, Jupien), fie sunt dominaţi de femei
(Basin de Guermantes).
Protagoniştii lui Proust sunt aproape toţi inspiraţi din
persoane reale din anturajul autorului, adesea reunind trăsături
morale şi de limbaj ale mai multor cunoscuţi (de exemplu,
pentru Albertine, Proust s-ar fi inspirat din Alfred Agostinelli,
Henri Rochat, Marie Finaly, Mlle d’Hinnisdael, Albert le
Cuziat, Marie de Chevilly şi Albert Nahmias). Ei apar
prezentaţi în strânsă legătură cu temele romanului - arta,
sexualitatea, timpul, spaţiul, dorinţa, istoria, numele, iar
numărul lor depăşeşte suta.
Limba romanului
Este aşadar uimitor cum Proust atribuie fiecărui personaj
un limbaj anume, recognoscibil prin cuvinte, expresii,
modalităţi de pronunţie sau intonaţie, care se repetă de la o
intervenţie la alta. Cu decenii înaintea lui Bernard Bloch,
scriitorul este conştient de această particularizare a limbii
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despre care şi declară, pe care o explică sau o subliniază
aproape la tot pasul. El răstoarnă formule, forţează limba,
inventează cuvinte şi expresii, se foloseşte de anglicisme
(Odette), de dialect, de argou (Charlus), de registre diverse, de
arhaisme (Oriane), de formule literare consacrate, de latinisme,
de clişee jurnalistice (Norpois), de greşeli (paronimii), de
terminologii, de cuvinte rare, de împrumuturi, de calambururi
pentru a arăta varietatea şi savorile largi ale limbii franceze, de
care nu se serveşte elitist ca ermeticii, nici savant şi făţiş poetic
precum scriitorii obişnuiţi. Proust îşi construieşte propria sa
limbă franceză.
Limba constituie una din temele romanului, fiind prezentă
sub semnificaţia concretă, ca limbă care gustă mâncărurile lui
Françoise şi săruturile lui Albertine, dar şi abstractă, ca limbă
făcută din cuvinte, multe, rostite de numeroşii protagonişti.
Toate personajele vorbesc, romanul este o înşiruire de
conversaţii, de dialoguri, de scrisori, de dezbateri; pare că
vorbirea este modul prin care personajele acţionează asupra
realităţii. Bogăţia limbii proustiene este în acord cu bogăţia
personajelor,Proust
ilustrând
admirabil
preceptul
socio-lingvistic: spune-mi ce limbă vorbeşti ca să-ţi spun cine
eşti.
Atribut remarcabil şi binecunoscut pentru limba proustiană
este sintaxa caracterizată de fraze lungi, cu multe subordonate şi
subordonate la subordonate, de relaţii complexe între idei, de
timpuri compuse, conjunctive cu forme dificile şi concordanţe,
paranteze, punctuaţie diversă, liniuţe. Toate demonstrează
dorinţa scriitorului de a scrie cum ai compune muzică, cum ai
picta un tablou în mai multe straturi, sau de a scrie cu
perfecţiunea şi dăruirea specifice lui Françoise când găteşte le
bœuf mode.
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Trei idiolecte proustiene
În acest subcapitol analizăm caracteristicile romaneşti şi
sociale ale celor trei personaje alese din punct de vedere
idiolectal. Françoise aparţine clasei inferioare, este slujnica
fidelă simbol al copilăriei, apropiată de erou şi pe durata iubirii
mature cu Albertine. Face parte din personajele fixe care nu se
transformă şi apare în toate cele şapte părţi ale romanului. Ea
demonstrează că servitorii nu sunt mai puţin complecşi,
constituind pentru narator model şi ideal de perfecţiune pentru
scrisul său.
Albertine Simonet aparţine burgheziei mici, fată fără zestre
şi fără mamă, este iubirea de tinereţe a eroului. Exegeţii o
numesc cel mai important personaj al romanului, deşi apare mai
puţin decât Françoise, doar în cinci din cele şapte părţi. Este
numită în literatura de specialitate être de fuite － personaj pe
fugă, pentru că nu reuşim să aflăm până la urmă cine e, pentru
că vrea mereu să scape interogatoriilor lui Marcel, pentru că
fuge de ea însăşi, pentru că se transformă mereu, pentru că este
instabilă în gusturi, plăceri şi sentimente. Alături de baronul
Charlus, Albertine reprezintă viciul (lesbianismul) şi este unul
din cele patru personaje care mor în roman (alături de bunica,
Robert de Saint-Loup şi Charles Swann), moartea fiind soluţia
scriitorului pentru a-şi salva fiinţele dragi de la îmbătrânire şi
degradare.
Din clasa aristocrată, l-am ales pe Basin de Guermantes
datorită complexităţii sale langajiere, a umorului şi a legăturii
strânse avute cu alt personaj remarcabil, ducesa Oriane de
Guermantes. Personaj reflector care acţionează în umbra soţiei
al cărei impresar este prin reclama pe care i-o face în cartierul
Saint-Germain la dinee şi prin saloane, pentru că este cea mai
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aristocrată
dintre
aristocraţi
(poate
semna
Guermantes-Guermantes, fiind verişoara lui) şi pentru că are
mult spirit, Basin este ridicol, găunos, teatral şi disperat după
atenţie, pe care o atrage prin educaţie, maniere şi vorbe de duh
mult prea consacrate.
Capitolul III - Proust şi traducerea
Receptarea romanului în România
Capitolul face mai întâi o incursiune în primele păreri ale
scriitorilor români despre romanul lui Proust. B. Fundoianu, G.
Ibrăileanu, M. Ralea, F. Aderca, M. Sebastian şi alţii l-au citit
în original sau în traduceri de fragmente publicate în Viaţa
românească, Vremea, Convorbiri literare, Universul literar, etc,
fiind marcaţi de originalitatea sa multiplă. I se recunosc
greutatea stilului, fraza prea lungă, chinul neamului, maiestria
limbii; unii îl resping iniţial pentru ca mai apoi să-i laude
măreţia stilului şi inovaţiilor (V. Damaschin, G. Călinescu, M.
Ralea, N. Steinhardt), alţii îl imită, neputându-se distanţa de
influenţa sa (C. Petrescu, H. Papadat-Bengescu, M. Sebastian,
A. Holban, M. Blecher, Cella Serghi, etc.). Printre admiratorii
incontestabili ai scriitorului se numără Mihail Sebastian, Anton
Holban şi Camil Petrescu, cel din urmă marcându-i importanţa
cu articolul Noua structură şi opera lui Marcel Proust, text ce
semnalează cotitură luată de romanul secolului XX o dată cu
Proust. Prefaţe consistente din perspectiva analizei literare au
mai realizat T. Vianu şi O. Crohmălniceanu la primele ediţii de
traducere (1945 şi 1968) sub pana lui R. Cioculescu.
Receptarea modernă se evidenţiază cu Irina Eliade prin
studiile sale asupra romanului, şi cu a doua versiune de
traducere făcută de Irina Mavrodin. Traducătoarea publică
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numeroase articole despre cum trebuie şi cum a tradus ea pe
Proust, care sunt dificultăţile, considerente care se alătură celor
aparţinând traducătorilor în engleză, italiană şi germană, la care
facem referire mai târziu în acest capitol.
Aspecte teoretice în traductologie
Urmează aspecte teoretice despre traducerea literaturii, a
cărei dificultate vine din necesitatea (pentru respectarea
fidelităţii) traducerii celor trei niveluri ale limbii (sens, formă şi
conotaţie), metafora jucând rolul principal în detectarea şi
transpunerea literaturii. Critica traducerii se centrează în jurul
noţiunii de eroare, traductologi celebri ca A. Berman, J.-R.
Ladmiral, W. Benjamin, J. Delisle, E. Nida listând tipuri de
erori ce trebuie evitate, majoritatea pledând în favoarea
traducerii cât mai literale a literaturii. În ciuda sonorităţii stranii
la care Textul Sursă supune Limba Ţintă, traducerea literală
respectă dezideratul exotizării şi al transformării-bulversării
limbii de sosire, ceea ce duce la evoluţie şi la îmbogăţirea
mijloacelor de exprimare a ideilor şi frumosului.
Proust şi traducerea
Ultima parte a capitolului face referiri la relaţia lui Proust
cu traducerea, atât ca traducător cât şi ca autor tradus. Scriitorul
a tradus din engleză, cunoscând prost limba, pe autorul J.
Ruskin ale cărui cărţi despre arhitectură (descrierea catedralelor)
îl fascinau. Proust traduce prin adaptare, ideile lui Ruskin fiind
doar puncte de plecare pentru propriile consideraţii estetice.
Reţinem că din această perioadă datează opinia autorului
francez că totul este traducere, mai ales literatura, pentru că ea
traduce viziunea scriitorului despre lume în cuvinte.
Rândurile despre traducerea romanului proustian (realizată
de-a lungul vremii în peste patruzeci de limbi) în engleză,
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germană şi italiană relevă două aspecte de forţă : traducerile în
cele trei limbi sunt mai numeroase decât cele făcute în română
(doar două complete) ; toate s-au confruntat cu sintaxa şi stilul
proustian, cele mai reuşite şi apreciate de public fiind cele mai
puţin fidele şi mai dificil de citit (Charles Kenneth
Scott-Moncrieff, Giacomo Debenedetti, W. Benjamin), centrate
pe expresivitate şi interpretare.
Capitolul IV - Traducerea în limba română a idiolectului
proustian, între analiză şi critică
Capitol de originalitate a lucrării, el pune în valoare
considerentele capitolelor anterioare. Pentru cele trei idiolecte
alese din raţiuni lingvistice şi sociale, ne oprim la indicatorii
idiolectali cei mai frecvenţi. În detectarea lor, am delimitat din
textul proustian toate intervenţiile lui Françoise, Albertine şi
Basin de Guermantes (Anexa 2), după care am listat în tabelele
Anexei 1 formulele pertinente pentru indicatorul idiolectal,
alături de variantele celor doi traducători români şi de procedeul
traductologic identificat. Tabelele au scos în evidenţă că
vorbirea lui Françoise prezintă multe trăsături de dialect (patois)
şi greşeli de limbă (cuirs) sau inovaţii; cea a lui Albertine e
impregnată de cuvinte argotice şi cuvinte drăguţe (joli langage);
Basin foloseşte multe expresii fixe şi expresii proprii care, prin
repetiţie, devin stereotipii.
Pentru fiecare idiolect în parte, după analiza trăsăturilor
idiolectale prin trimiteri şi afirmaţii teoretice, am trecut în
revistă cuvinte, expresii şi formule reprezentative.
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Idiolectul lui Françoise
La Françoise, subliniem că demarcaţia între dialect şi
greşeli este adesea greu de făcut, mai întâi pentru că nu suntem
locutori nativi ai limbii franceze, iar apoi pentru că studii
franceze diverse se contrazic cu privire la includerea unei
expresii într-o categorie sau alta. Există cazuri când cele două
mărci idiolectale se suprapun în interiorul aceleiaşi expresii.
Pentru Françoise, am observat că traducerea indicatorilor
idiolectali se face prin neutralizare şi echivalenţă, de aceea am
ales să grupăm indicatorii în funcţie de aceste procedee. Analiza
arată că traducătorii români recurg des la neutralizare şi, deci, la
anularea indicatorilor în versiunile lor; neutralizarea se poate
face prin omisiune, notă de subsol, limbaj standard sau chiar
formule de neînţeles, precum şi prin încălcarea principiului
fundamental al idiolectului, cel al repetitivităţii; anumite
neutralizări sunt justificate de intraductibilitate (datorate
diferenţelor culturale sau lingvistice). Reuşita versiunilor
româneşti apare acolo unde traducătorii au intrat în jocul
personajului, recurgând la invenţii prin modificarea structurilor
corecte ale limbii române, sau au fost în egală măsură atenţi la
sens şi formă. Identificarea versiunilor româneşti pentru
Françoise şi compararea lor arată că : idiolectul nu este
respectat, traducătorii nu i-au acordat atenţie, fie nerepetând
aceeaşi versiune de traducere pentru acelaşi termen / expresie,
fie neutralizând şi anihilând indicatorul idiolectal; cei doi
traducători au preferinţe în alegerea procedeelor de traducere,
Cioculescu alegând pe cele literale (împrumutul, calcul), fidele
şi mai puţin variate, iar Mavrodin variind mai mult (explicitare,
împrumuturi, modulări, compensări, reduceri, intensificări) şi
comiţând mai multe erori (adaptare, sens fals, omiteri,
redundanţă); semnalarea în tabele a reuşitelor cu (+) şi a
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nereuşitelor cu (-) arată că traducerea lui Cioculescu este mai
fidelă la nivel idiolectal decât cea a lui Mavrodin.
Idiolectul lui Albertine Simonet
Preponderenţa argoului din idiolectul albertinian este mică,
atât raportat la propriile intervenţii, cât şi comparativ cu alte
personaje care-l folosesc (Charlus). Argoul este caracteristic
perioadei de la Balbec a tinerelor fete în floare, limbajul drăguţ
dominând perioada pariziană, a iubirii dintre Albertine şi
Marcel. Deşi rar, argoul este important ca trăsătură morală, căci
ilustrează apartenenţa personajului la rasa blestemată, cea a
invertiţilor. El poate fi rezumat chiar şi numai la expresia se
faire casser le pot, specifică lesbienelor. Limbajul drăguţ este
construit preponderent din adjective (joli, gentil, petit), adverbe
(naturellement, parfaitement), substantive (plaisir, genre),
verbe (aimer, détester, fâcher) şi expresii (faire de la peine, à
mon sens) cu semnificaţii pozitive, măgulitoare, tandre, care
înfloresc discursul şi-l transformă în broderie verbală. Astfel,
idiolectul albertinian e încărcat cu epitete şi metafore pe care le
regăsim din abundenţă şi la Basin, la Charlus, la Marcel şi chiar
în comentariile naratorului. Analizăm de asemenea literar,
teoretic şi traductologic scena îngheţatei, pentru a demonstra
inconsecvenţa idiolectală prin absenţa argoului şi a cuvintelor
drăguţe ca mărci idiolectale.
Puţinele exemple de argou sunt rar redate ca atare de
versiunile româneşti, traducătorii neutralizându-l (justificat sau
nu) sau redându-l prin registru îngrijit, adecvat textului
proustian. Neutralizarea poate proveni din diferenţe de structură
lingvistică, dar şi din importanţa deţinută de argou în cele două
limbi, acesta fiind mult mai consistent şi bine ilustrat în
franceză. Analiza traducerii părţilor de vorbire din limbajul
drăguţ arată că, uneori, repetiţiile nu sunt respectate, prin
17

omitere sau prin varierea termenilor, ceea ce dăunează
idiolectului. Diferenţele între soluţiile fericite şi cele mai slabe
dintre traducători nu sunt semnificative, Cioculescu
dovedindu-se totuşi mai inspirat atât pentru succese, cât şi
pentru evitarea erorilor traductologice. Mavrodin variază
procedeele, este mai liberă în formulări, cu tendinţă vizibilă
către anexarea textului sursă culturii româneşti. Menţionăm că
modalitatea noastră de evaluare a traducerii marcatorilor
idiolectali comportă un grad de subiectivitate (ca orice
traducere). Din nou iese în evidenţă preferinţa lui Cioculescu
pentru procedee ce vizează fidelitatea şi literalitatea, favorabile
punerii în evidenţă a idiolectului la nivelul expresiilor şi
adverbelor. În cea mai mare parte, repetitivitatea termenilor este
conştient evitată, în favoarea diversificării formei şi expresiilor.
Deşi atribuită lui Albertine, scena îngheţatei este evident o
pastişă, din ea lipsind ambii indicatori idiolectali, argoul şi
limbajul frumos.
Idiolectul lui Basin de Guermantes
Idiolectul ducelui ilustrează (ca şi cele ale lui Sidonie,
Cottard, Brichot) ceea ce Proust detesta, automatismul
lingvistic (bel et bien), adică moartea limbii. Prin expresiile fixe
şi propriile sintagme pe care le declamă cu mândrie, Basin îşi
face reclamă, afişându-se educat şi, mai ales, aristocrat. Prezent
în şase din cele şapte volume, ducele devine protagonist de
marcă în Guermantes alături, bineînţeles, de soţia sa, Oriane,
simbol fundamental al propriei persoane. În general, franceza sa
este mediocră, lipsită de originalitate, pronunţată voit altfel
(poite pentru poète) pentru a nu face caz de ascendenţa sa
aristocrată, de care în fapt este foarte mândru. Ducele foloseşte
greşit expresiile, presară discursul cu latinisme în stânga şi-n
dreapta, cu neologisme pe care, de altfel, le detestă, poceşte
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numele persoanelor, exprimându-se nu ca cei din clasa sa
socială, ci ca cei din clasa sa mentală.
În analiza traducerii idiolectului ducal a cărei dificultate
(datorată numărului mare de expresii, aproximativ 170 de
expresii şi 70 de stereotipii) iniţial am subestimat-o, ne-am
concentrat pe procedee, mai ales pe echivalenţă (cea care
presupune redarea expresiei originale printr-o expresie din
limba ţintă aleasă să respecte gradul de fixare şi sensul), pe
neutralizare (redarea doar a sensului, nu şi a formei fixe) şi pe
explicitare (aproximarea sensului şi anularea formei prin
parafrazare). Avem în vedere mai ales echivalenţa dinamică
(Nida), adică de efect, pentru ca mesajul să ajungă în totalitate
la cititorul român. Expresiile specifice vechiului regim,
latinismele, înjurăturile, stereotipiile şi formulările improprii
(barbarismele) sunt adesea trecute cu vederea de traducători,
din motive diverse (intraductibilitate, confuzii de sens, evitarea
repetiţiei, respectarea corectitudinii lingvistice). Neutralizarea e
folosită cel mai frecvent în traducerea idiolectului ducal
(aproape 10% la Cioculescu şi 20% la Mavrodin), realizându-se
prin reducere, prin omisiune sau diluare. Ea apare pentru că nu
există echivalenţe în română (diferenţe culturale), însă găsim
situaţii pentru care româna avea rezolvare, dacă traducătorii ar
fi urmărit respectarea idiolectului. Explicitarea se foloseşte în
cazurile de intraductibilitate, fiind de două ori mai frecventă la
Mavrodin decât la Cioculescu.
Am evidenţiat expresiile pentru care, rând pe rând, cei doi
traducători oferă soluţii fericite (faire une boulette, donner en
mille, în jur de 20), cele care sunt complet ratate şi cele pentru
care româna are variante de expresie (faire du bruit dans
Landerneau), precum şi propriile noastre sugestii de traducere,
acolo unde variantele nu ni s-au părut satisfăcătoare (se dire
sous le manteau, toucher la corde de pendu). Analiza traducerii
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acestui idiolect pune în lumină ignorarea de către traducătorii
români a specificului idiolectal ducal, la Cioculescu din dorinţa
de a uniformiza exprimarea proustiană şi a-i păstra registrul
elevat, la Mavrodin din voinţa de a apropia textul de cititorul
român, ca epocă şi registru, nivelând variaţiile de expresie.
Remarcăm iarăşi preferinţa lui Cioculescu pentru traducerea
literală (mai ales pentru expresiile intraductibile) şi evitarea
repetării aceleiaşi soluţii pentru o expresie apărută de mai multe
ori. Mavrodin preferă explicitarea (de două ori mai mult decât
Cioculescu), şi neutralizarea, adesea însoţită de sărăcirea
semantică.
CONCLUZII GENERALE
Idiolectul proustian nu a reprezentat pentru traducătorii
români o prioritate, de aceea el este respectat puţin şi inconstant.
Motivele obiective sunt: diferenţele lingvistice şi culturale
dintre română şi franceză care duc la intraductibilitate,
ponderea diferită a unui registru în cele două limbi (argoul),
priorităţile traductologice ale fiecărui traducător (corectitudinea
şi registrul elevat la Cioculescu, traducerea prin anexare în
vederea adaptării textului original la cititorul român al anilor
‘80 － ‘90). Există şi motive subiective: respectarea
preponderenţei registrului elevat al limbii lui Proust, preferinţa
pentru anumite procedee traductologice (calc, împrumut,
explicitare,
neutralizare),
evitarea
repetiţiei
pentru
înfrumuseţarea discursului, respectarea corectitudinii limbii
franceze (greşelile lui Françoise).
Din perspectivă traductologică, Cioculescu înclină spre
traducerea sursistă, prin ponderea ridicată acordată procedeelor
care respectă fidelitatea şi printr-o traducere literală ce
păstrează specificul stilului proustian. Versiunea sa prezintă mai
multe reuşite idiolectale, mai multă rigoare şi mai puţine eşecuri
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prin neutralizări şi explicitări. Varianta lui Mavrodin este
anexionistă, apelând la procedee de traducere liberă (adaptare,
reduceri, echivalenţe, explicitări, diluări); traducerea sa prezintă
mai multe erori şi formule sărăcite calitativ. Subliniem faptul că
aprecierile noastre pot prezenta un grad de subiectivitate, ca
orice traducere şi evaluare a traducerii.
Considerăm că cercetarea de faţă aduce ca elemente de
originalitate modalitatea de analiză şi lectură a textului
proustian (vorbirea personajelor), structurarea etapelor de
analiză şi critică a traducerii (delimitarea idiolectului,
identificarea trăsăturilor idiolectale, gruparea în categorii),
precum şi punerea în oglindă a două sau mai multe versiuni de
traducere cu un anumit interes traductologic (sublinierea
idiolectului).
Cercetări viitoare ar putea porni de la registrul lingvistic, de
la anumite procedee traductologice sau de la alte specificităţi
idiolectale (terminologiile lui Cottard, anglicismele lui Odette,
comicul romanului, arhaismele lui Oriane). De asemenea,
vizibilitatea unuia sau altui palier lingvistic ar putea fi
evidenţiată prin studii statistice care să exprime concret ceea ce
lucrarea noastră analizează şi exemplifică.
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