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Argument
În lucrarea de față, Panait Istrati: implicații socio-culturale ale
autotraducerii, ne-am propus o analiză a autotraducerii lui Panait Istrati
și a motivațiilor acesteia, obiectivul principal al lucrării fiind acela de a
obține o descriere a specificității autotraducerilor acestui autor, din
perspectiva implicațiilor sale socio-culturale. Opera scriitorului Panait
Istrati reprezintă un caz aparte, dincolo de specificitatea sa estetică, prin
modul în care autorul și-a desfășurat activitatea în câmpul a două
literaturi: română și franceză.
Alegând drept limbă de scriere limba franceză, autorul va reveni
la literatura română printr-un proces de autotraducere ce se va impune
ca element distinctiv al operei sale, prin prisma faptului că raportul
dintre cele două limbi de scriere este contraintuitiv, spre deosebire de
alți scriitori care s-au autotradus: Panait Istrati își va traduce operele
dintr-o limbă străină (cu capital cultural semnificativ) în limba maternă
(cu capital cultural redus).
Limbile puse în contact în opera istratiană și modul în care
acestea se întrepătrund pentru a rezulta „marea operă” a scriitorului,
compusă atât din textele scrise în limba franceză, cât și de cele
autotraduse în limba română, dezvăluie un complex efort creativ
intercultural.
În primul rând, lucrarea abordează implicațiile socio-culturale ale
autotraducerii din două puncte de vedere: factorii socio-culturali ce pot
fi identificați în afara textului și cei care sunt vizibili în interiorul
textului.
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Factorii socio-culturali din afara textului determină contextul
apariției autotraducerii în două situații distincte. Dacă judecăm
autotraducerea ca fenomen, aceștia vor descrie contextul general în care
autorul decide să se autotraducă și persistă în acest demers: caracterul
social și cultural al limbii, raportul dintre limbile de scriere,
subiectivitatea creatoare a scriitorului etc. Iar dacă autotraducerea este
văzută doar ca text, factorii identificați vor descrie contextul particular
al realizării fiecărei versiuni în limba română: receptarea operei în limba
franceză și română, relația cu editurile, propria viziune a autorului cu
privire la operele sale etc.
În ceea ce privește factorii identificați în interiorul textului,
observăm că o mare parte din factorii de natură socio-culturală amintiți
anterior au o stare implicită și sunt transfigurați prin filtrul ficțiunii. Cu
precădere acolo unde distincțiile dintre cele două versiuni devin mai
accentuate, putem observa că factorii luați în discuție pot explica
elementele de contrast.
Ipotezele cercetării și metodologia
Pentru cercetarea de față, ne-am propus trei ipoteze principale de
lucru. Prima ipoteză după care ne-am ghidat analiza a fost aceea că
autotraducerea lui Panait Istrati este motivată de contextul socio-cultural
în care scriitorul și-a defășurat activitatea. Prin context socio-cultural
înțelegem toți factorii care descriu situația particulară a scriitorului
(contextul istoric, naționalitatea, limba maternă, temperamentul etc.).
A doua ipoteză este aceea că autotraducerea reprezintă un proces
implicit, presupus de tensiunea dintre forma și substanța textului
2

original. Cu alte cuvinte, opera în sine își revendică rescrierea în limba
română, iar la nivel scriptural, se vor putea identifica particularități care
să dovedească acest fapt.
Ultima ipoteză se referă la strategiile de traducere. Astfel, am
pornit de la ideea că Panait Istrati nu are o strategie de traducere, ci își
adaptează tehnica în mod intuitiv, în funcție de text și de condițiile
exterioare actului autotraductiv-creator (motivul pentru care traduce,
timpul de care dispune și propriile idiosincrazii), fapt care generează și
diferențele de structură, compoziție și expresivitate dintre textele traduse
și dintre original și varianta românească.
În ceea ce privește metodologia de cercetare, am pornit de la
documentarea teoretică și contextualizarea problemelor ridicate de
ipoteze, urmând ca în partea finală a lucrării să apelăm la analiza
contrastivă a textelor care compun corpusul de lucrări autotraduse și
originalele lor. După caz, am apelat și la traducerile alografe și la
manuscrise, în ultimul caz prin intermediul aparatului de note întocmit
la finalul fiecărei ediții bilingve a volumelor . În acest sens, am folosit
ca texte de bază edițiile bilingve îngrijite de Zamfir Bălan, apărute la
Editura Istros – Muzeul Brăilei, Casa memorială „Panait Istrati”.
Structura lucrării
Pentru verificarea ipotezelor, în partea teoretică a lucrării, am
examinat teorii privitoare la autotraducere, la reflectarea socialului în
literatură și la rolul modelator al limbii materne asupra creativității
scriitorului.
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În primul capitol, Autotraducerea. Cadru teoretic, am examinat
diferite aspecte teoretice ale acestui tip de traducere. Am observat, în
primul

rând,

că,

spre

deosebire

de

traducerea

propriu-zisă,

autotraducerea presupune identitatea dintre autor și traducător. Astfel,
procesul autotraductiv se reduce la persoana autorului care este stăpân
atât pe creația, cât și pe traducerea operei.
Totodată, o concluzie importantă, cu care am lucrat în partea
practică, este aceea că textul autotradus și originalul sunt indisociabile,
în virtutea auctorialității și a faptului că sunt consubstanțiale la nivel
ideatic; ele reprezintă doi versanți ai „operei bilingve” născute în
conștiința autorului.
Nu în ultimul rând, am remarcat că o teorie generală a
autotraducerii ar fi greu de formulat, întrucât acest proces se
redimensionează în funcție de fiecare scriitor care decide să se
autotraducă. Chiar și în cazul lui Panait Istrati, am observat că există cel
puțin trei particularități specifice: elementul biografic, diversitatea
tipologiilor culturale reprezentate în scrierile sale, precum și raportul
neobișnuit dintre limbile de scriere: limba franceză (limba sursă,
învățată) – limba română (limba țintă, maternă).
În capitolul al doilea, Autotraducerea lui Panait Istrati –
factorii socio-culturali, pentru a identifica aspectele ce ar fi putut
influența și motiva autotraducerea, am investigat opera ca obiect al
relației autor-receptor, ce implică toate considerațiile circumscrise
procesului de creație literară, adică, mai exact, toate relațiile de tip
cauză-efect care au repercusiuni asupra operei, văzută ca produs al
creației și receptării. Am avut în vedere, în principal, dimensiunea extra4

lingvistică (raportul operă/autor – sistem literar) și pe cea lingvistică a
operei (raportul limbă –cultură).
Astfel, relațiile de tip cauză-efect se regăsesc atât în afara limbii,
cât și în interiorul ei și se concretizează în exemple precum cele care
urmează: apartenența la cultura română implică limba română ca limbă
maternă; părăsirea României determină învățarea limbii franceze;
cunoașterea insuficientă a limbii franceze atrage după sine crearea
versiunilor în limba română; traducerea la cerere impune o limitare a
timpului alocat traducerii ș.a.
Din perspectivele sociale asupra literaturii, am reținut teoriile (în
special cele ale lui Pierre Bourdieu) care propun o descriere a scenei
mari a producției literare (artistice) ca pe o sumă de câmpuri între care
se realizează schimburi de capital simbolic.
Se motivează, astfel, legătura dintre consacrarea operei și a
scriitorului prin publicarea în spațiul francez și decizia de a se
autotraduce: succesul din Franța este un motiv în plus pentru ca autorul
să dorească aceleași reacții din partea publicului din România, prin
traducerea operei sale în limba maternă.
Reținem, din acest punct de vedere, și o relație de cauzalitate între
faptul că Panait Istrati provine dintr-un sistem literar cu capital simbolic
mic (față de sistemul francez) și opțiunea sa de a debuta în spațiul literar
francez, care era înzestrată cu un capital simbolic superior.
În ceea ce privește rolul modelator al limbii materne, am observat
că limba maternă reprezintă sursa socializării și a modelării psihoafective timpurii, care se vor regăsi în cunoașterea de tip cultural și în
transpunerea acesteia în opera literară.
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Totodată, spre deosebire de complexitatea lingvistică greu de
disociat a diglosiei, bilingvismul lui Panait Istrati dă întâietate gândirii
în limba maternă, cu atât mai mult cu cât caracterul autobiografic al
scrierilor îl va determina să apeleze la amintirile ce se vor fi păstrat
indisociabile de apartenența națională a oamenilor cu care a
interacționat, de limba în care au comunicat și de tot ceea ce imprimă
cultura națională în întâmplări cotidiene, prin tradiție (un anumit cod de
conduită, cutume, obiceiuri, raporturi familiale ș.a.).
Cu mai multe ocazii, Panait Istrati se pronunță cu privire la
dificultatea de a scrie în limba franceză, dificultate pe care o putem pune
tot pe seama interdependenței dintre limbă și spiritul național.
Capitolul al treilea, Tipologia textelor istratiene, este dedicat
unei descrieri generale a textelor lui Panait Istrati, analizei paratextului
și descrierii operelor care constituie corpusul analizat în capitolul
următor. Am abordat paratextul ce însoțește opera lui Panait Istrati,
deoarece acesta conține o serie de indicii cu privire la motivațiile și
împrejurările ce contribuie la descrierea și la justificarea autotraducerii:
informații despre contextul difuzării operei, contextul autotraducerii și
percepția autorului despre statutul textelor implicate în procesul
autotraducerii.
În acest sens, Panait Istrati nu se decide asupra unei singure
denumiri a traducerilor pe care le efectuează în limba română, numindule, după caz, „adaptări”, „traduceri”, „tălmăciri” sau, pur și simplu,
„scriere românească”.
În final, analizând diferențele dintre versiunile denumite astfel,
am văzut că ele sunt motivate prin variații de tehnică de traducere și prin
6

contextul diferit în care apar. Astfel, Moș Anghel și Casa Thüringer au
fost traduse din motive care țin de calitatea operei și a versiunilor
românești, în special. În contrast, în cazul volumului Țața Minca, atât
textul în limba franceză, cât și traducerea, au fost făcute sub presiunea
termenelor de predare a manuscriselor către editură, iar unul dintre
motivele pentru care autorul s-a angajat să facă traducerea, așa cum
reiese din corespondență, a fost acela de a obține banii necesari pentru a
merge la Paris. Totodată, diferențele dintre cele două versiuni, în ceea ce
privește strict echivalențele lingvistice, cu efectele stilistice pe care le
determină, califică versiunea românească mai mult ca mai mult ca
traducere decât ca rescriere, așa cum este cazul volumelor menționate
anterior.
În ultimul capitol, Particularități ale autotraducerii lui Panait
Istrati, capitol ce cuprinde rezultatele analizei contrastive a textelor, am
identificat o parte din particularitățile autotraducerii lui Panait Istrati la
nivel textual, care, într-o anumită măsură, au ajutat la verificarea
ultimelor două ipoteze propuse, referitoare la caracterul implicit al
autotraducerii și la strategia de traducere a autorului.
În primul rând, în acest capitol am analizat textele originale și
versiunile lor în limba română, din perspectiva strategiilor de traducere
utilizate de scriitor, oprindu-ne asupra celor de suprimare, adăugare,
substituire și permutare, procedee ce surprind transformările vizibile în
versiunile în limba română, comparativ cu textul sursă. Totodată, am
avut în vedere traducerea unităților deictice, a termenilor culturali și a
expresiilor idiomatice. Un subcapitol distinct tratează intertextualitatea,
văzută ca dimensiune a textului ce se referă la relația dintre original și
7

traducere, la cea dintre text și paratext și la cea dintre operă și alte texte
din literatura română, populare sau culte, cu care opera lui Panait Istrati
intră în relație prin temele și motivele valorificate.

Concluzii finale
În

privința

contextului

socio-cultural

ca

motivație

a

autotraducerii, am ajuns la concluzia că o justificare completă și de
necombătut a deciziei autorului de a se autotraduce nu este posibilă.
Totuși, există câteva motivații clare ale autotraducerii, în acest sens. În
primul rând, decizia de autotraducere a venit ca urmare a unei situații
care amenința integritatea operei: o traducere inadecvată în limba din
care s-au născut povestirile este inacceptabilă sau, în orice caz,
inferioară unei traduceri pe care o va face însuși autorul. Astfel,
traducerea volumului Chira Chiralina, apărută în anul 1924 la editura
Adevărul, îl va nemulțumi profund pe scriitor și îl va determina să
efectueze el însuși traducerea primului volum publicat în limba română,
Moș Anghel.
Totodată, se impun ca motivații ale autotraducerii scriitorului
brăilean intenția și efortul de a dobândi legitimare literară pentru sine și
pentru operă și dorința de recunoaștere a calității de scriitor român și a
caracterului românesc al materialului epic.
Nu în ultimul rând, motivele ce se pot întrevedea de fiecare dată
când Panait Istrati vorbește despre autotraducere sunt dreptatea, datoria
și exemplul personal cu privire la calitatea traducerii.
În analiza contrastivă a textelor, am identificat, la nivel scriptural,
particularități ce pot să dovedească faptul că autotraducerea este un
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proces implicit, presupus de tensiunea dintre forma și substanța textului
original. Acestea sunt termenii culturali, expresiile idiomatice și
fragmentele din folclorul românesc.
Termenii culturali, în opera lui Panait Istrati, au rol funcțional, în
primul rând, datorită faptului că prin intermediul lor are loc un transfer
cultural între cele două spații presupuse de autotraducere, francez și
românesc. Mai mult, termenii culturali stabilesc, prin explicații, o relație
de interdependență a textului cu paratextul. Totodată, aceștia trimit la
versiunile ulterioare în limba română, marcând circularitatea și
interdependența textelor implicate de autotraducere, și dialogul intern al
operei bilingve.
Expresiile idiomatice, pe de altă parte, au rolul de a reflecta, la
nivel lingvistic, legătura genetică dintre operă și universul cultural de
referință, iar fragmentele din folclorul românesc sunt textele literare cu
care opera lui Panait Istrati intră în raport prin sursele de inspirație,
temele și motivele pe care se construiesc povestirile.
În strânsă legătură cu caracterul implicit al autotraducerii operei
lui Panait Istrati se află conceptul de traducere mentală (intrapersonală).
Existența acestui tip de traducere în cazul scriitorului român a fost o
ipoteză secundară a cercetării, însă, pe parcurs, aceasta s-a dovedit a fi
verificabilă, întrucât diferite particularități ale autotraducerii acestui
autor pot fi un argument în favoarea ideii conform căreia textul original,
scris în limba franceză, este, de fapt, rezultatul unei traduceri mentale.
Cele mai elocvente argumente pentru traducerea mentală în
autotraducerea scriitorului român sunt exprimările din textul francez (în
special acolo unde mesajul are o intenție ironică sau vrea să transmită
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ceva din înțelepciunea populară) care apar ca o transfigurare (uneori
chiar o traducere) a formulelor deja existente în limba română: „Kyra
Kyralina, jeune tige de rosier” / „Chiră Chiralină, floare de grădină,
tânără tulpină”; „Le loup ne visite pas la bergerie quʼune seule fois” /
„Lupul nu vine numai o dată la stână”; „ils étaient avares, à se manger
«la boue de sous les ongles»” / „atât de calici, că-și mâncau de sub
unghie” etc.
Toate particularitățile autotraducerii lui Panait Istrati identificate
demonstrează amploarea efortului pe care autorul și l-a asumat atunci
când s-a decis să se traducă în limba română. Totodată, acest demers
complex reprezintă și un sol fertil pentru cercetare pentru mai multe
domenii: literatură, traducere și chiar studii culturale, întrucât este de
remarcat multitudinea de aspecte (culturale, intelectuale, psihologice și
pragmatice) implicate de modul în care autorul reușește să scrie în limba
franceză o operă de inspirație românească (și autobiografică) și să îi dea,
ulterior, o versiune în limba română.
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