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Dacă ar fi să sintetizăm definițiile date traducerii de-a lungul timpului, am
spune că traducerea reprezintă un caz particular de interferență lingvistică, o formă
de mediere inter-lingvistică care permite transmiterea de informații între locutori de
limbi diferite. Traducerea transmite un mesaj dintr-o limbă sursă într-o limbă țintă.
De asemenea, prin traducere înțelegem, în același timp, practica traductivă,
activitatea traducătorului și rezultatul acestei activități, adică textul țintă propriu-zis.
În zilele noastre, traducerea joacă un rol din ce în ce mai semnificativ în
toate domeniile vieții sociale, traducându-se o varietate foarte mare de texte cu
finalități foarte diferite. În accepțiunea de bază, traducerea pune în relație cel puțin
două limbi, două culturi și, uneori, două epoci diferite. Fie că vorbim despre texte
literare sau specializate, ele presupun un text sursă și unul țintă și, bineînțeles, un
traducător care trebuie să stăpânească foarte bine atât limba sursă, cât și cea țintă. Pe
lângă cunoștințe lingvistice și specializate (în cazul nostru, al traducerilor de texte
religioase creștin-ortodoxe), un traducător competent trebuie să fie capabil să
analizeze textul sursă pentru a-l înțelege și a-l traduce corespunzător în limba țintă.
În plus, cunoștințele sale enciclopedice și calitățile de bun scriitor nu pot lipsi, pentru
că altfel există riscul ca traducerile să fie necorespunzătoare.
De-a lungul timpului, cercetătorii au abordat traducerea din mai multe
puncte de vedere, punând astfel bazele diferitelor abordări și teorii ale traducerii
(abordări întemeiate pe practică sau pe teoria literară, sau abordări întemeiate pe
lingvistică, sociolingvistică, semiotică etc.).
În ceea ce privește traducerile religioase, vom încerca să arătăm că acestea
constituie un tip specializat de traducere, cu particularități lingvistice la nivel
terminologic, lexical, morfo-sintactic și pragma-stilistic. În funcție de trăsăturile
socioculturale ale spațiului geografic și de imaginarul cultural al vorbitorilor limbii
care produce acest discurs religios, și traducerile pentru acest tip specializat de text
religios creștin-ortodox vor dobândi trăsături particulare specifice.
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Vom vedea că problematica acestui tip specializat de traducere are la bază
atât o specificitate a conținuturilor religioase pe care le transmite, cât și stăpânirea
obligatorie din partea traducătorului a terminologiei religioase creștin-ortodoxe de
expresie franceză, a vocabularului religios creștin-ortodox din limba română,
precum și a normelor stilistice specifice textelor de acest gen. Aceste constrângeri,
profund înrădăcinate în imaginarul cultural și lingvistic al traducătorului și al
cititorilor săi, presupun forme discursive cu un anumit grad de invariabilitate
culturală și lingvistică, de natură religioasă, pe care traducătorul trebuie să le
gestioneze.
Obiective și metodologie
Plecând de la premisa că fiecare traducere poate avea mai multe variante
de traducere mai mult sau mai puțin apropiate de textul sursă, ne-am propus să
realizăm o analiză comparativă a unor scrieri de teologie ortodoxă aparținând unor
personalități marcante din spațiul teologic ortodox francez, și anume Părintele
Arhimandrit Placide Deseille și teologul Jean-Claude Larchet, și traducerile lor din
limba română, ajutându-ne de instrumentele lingvisticii și ale pragmaticii textuale.
Ne-am propus, pentru început, să stabilim câteva repere metodologice
pentru critica traducerii literare, pentru ca apoi, în partea a doua a lucrării, după ce
am prezentat specificul și particularitățile discursului religios, să realizăm o analiză
comparativă a traducerilor în limba română pentru cărțile care alcătuiesc corpusul
nostru de lucru. Am încercat să exploatăm datele oferite de lingvistica textuală și
analiza discursului pentru a ne folosi drept jaloane în analiza comparativă a
traducerilor religioase, alese pentru acest scop.
Principalele noastre obiective sunt așadar: (i) stabilirea unui cadru teoretic
adecvat care să ne ofere instrumentele de analiză, (ii) evidențierea particularităților
discursului religios ca tip specializat de discurs și delimitarea problematicii
traducerii pentru textele religioase creștin-ortodoxe din franceză în română și (iii)
realizarea analizei comparative și critice a traducerilor din corpusul ales cu ajutorul
instrumentelor furnizate de lingvistica textuală.
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Modelele teoretice pe care le vom analiza aparțin unor reprezentanți de
seamă din domeniul traducerii, precum: Jean-Paul Vinay și Jean Darbelnet, Georges
Mounin, Maurice Pergnier, Jean Delisle, Katharina Reiss, Eugene Nida. Aceste
modele teoretice ne vor oferi reperele cu privire la mecanismele operației traductive
și, prin urmare, ne vor ajuta să înțelegem mai bine problematica traducerii. Am
acordat un loc destul de important modelului elaborat de Antoine Berman cu privire
la critica traducerii pe considerentul că noțiuni precum analitica traducerii,
tendințele deformante (raționalizarea, clarificarea, extinderea, înnobilarea, sărăcirea
calitativă și cantitativă, omogenizarea, anihilarea ritmului, a sistematismelor,
anihilarea rețelelor de semnificanți subiacenți și a rețelelor de limbi vernaculare) vin
în completarea instrumentelor cu ajutorul cărora vom realiza analiza comparativă a
traducerilor.
Fiecare traducere presupune, mai întâi, o bună înțelegere a textului sursă.
Pentru a înțelege bine un text este nevoie să-i surprindem sensul. Aceasta este prima
condiție pentru ca demersul traductiv să fie unul reușit. Înainte de a trece la analiza
unei traduceri, trebuie să cunoaștem foarte bine atât textul sursă cât și traducerile pe
care le vom analiza. Astfel, înainte de a trece la analiza propriu-zisă, este important
să parcurgem câteva etape preliminare.
Având în vedere că obiectivul nostru îl reprezintă analiza comparativă și
critică a unor traduceri religioase ortodoxe din franceză în română, va trebui să ne
informăm cu privire la autorii textelor traduse și asupra operei acestora, adică a
temelor religioase specifice pe care le tratează pentru a integra textele corpusului
nostru într-un anumit context istoric, cultural și religios.
Apoi, vom realiza analiza comparativă punând în paralel textele din
franceză și română (respectiv, textul original din franceză și traducerea acestuia în
limba română), încercând să identificăm dificultățile de ordin terminologic, stilistic
și semantic din traducere și să evaluăm rezultatele obținute.
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Structura tezei de doctorat
Lucrarea este împărțită în 6 mari capitole, care includ o viziune de
ansamblu cu privire la evoluția traducerilor religioase în spațiul românesc, o sinteză
a celor mai reprezentative teorii și modele ale traducerii din perspectiva
problematicii traducerilor religioase, o abordare critică a traducerilor, care ne va
servi drept reper în analiza noastră comparativă, o nuanțare cu privire la
particularitățile discursului religios și un studiu comparativ al traducerilor religioase
ortodoxe din franceză în română, incluse în corpusul nostru de studiu.
Primul capitol cuprinde o viziune diacronică cu privire la traducerile
religioase din spațiul românesc și contribuția acestora la formarea limbii române
literare. Primele tipărituri în limba română au fost ale cărților de cult, de rugăciune
și, nu în ultimul rând, ale Bibliei, care erau, la bază, traduceri din greacă și slavonă,
realizate de mari cărturari și ierarhi ai Bisericii noastre, care s-au preocupat de
educația laică și religioasă a credincioșilor.
Capitolul al doilea tratează despre discursul traductologic și modelele de
traducere propuse de diferite abordări și teorii ale traducerii. Ne-am axat asupra
studiilor de traductologie care au avut un impact considerabil asupra evoluțiilor
ulterioare din acest domeniu și care au propus o metodă de traducere. Este vorba, în
primul rând, de lucrarea lui Jean-Paul Vinay și Jean Darbelnet, La Stylistique
comparée du français et de l'anglais, publicată în 1958, care propune o teorie a
traducerii bazată atât pe structura lingvistică cât și pe psihologia vorbitorilor.
Am continuat cu modelele propuse de Roman Jakobson, Georges Mounin
și Maurice Pergnier care se îndreaptă înspre o lingvistică a traducerii, fiecare
aducând o contribuție personală în legătură cu acest subiect. Roman Jakobson a
considerat traducerea ca un act de comunicare, modelul său dând naștere la teoriile
funcționale și culturale din traductologie. Georges Mounin a accentuat interferențele
dintre limbi, problema viziunilor asupra lumii și a amintit despre dificultățile și
obstacolele lingvistice pe care le presupune traducerea și pe care traducătorul trebuie
să le cunoască. Pentru Maurice Pergnier traducerea înseamnă căutarea
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echivalențelor între semnele lingvistice în context iar componentele enunțului
trebuie analizate făcând apel la cunoștințele extralingvistice care condiționează
enunțarea și înțelegerea mesajului.
Am expus, apoi, modelele comunicaționale, axându-ne pe modelul lui
Eugene Nida, care așază în centrul preocupărilor sale sensul. Demersul său provoacă
o ruptură față de lingvistica comparativă, înlocuind compararea unităților de
traducere cu reacția cititorilor din limba țintă. Am continuat cu abordarea textuală a
traducerii, studiind modelul de analiză a discursului propus de Jean Delisle, care se
concentrează mai ales pe dimensiunea pragmatică a textelor.
Capitolul al treilea l-am dedicat teoriilor traducerii, mai exact teoria
interpretării, teoria acțiunii, teoria skopos-ului, teoria jocului și teoria polisistemului.
Chiar dacă aceste teorii sunt îndreptate cu precădere către traducerea profesională
sau interpretariat, ele ne pot oferi piste importante în analiza traducerilor.
Teoria skopos-ului ne-a atras cel mai mult atenția pentru că are în vedere
textele pragmatice și funcțiile sale în cultura țintă. Potrivit acestei teorii, traducerea
are o finalitate bine precizată și un produs final care îi este specific. Fidelitatea și
coerența sunt două reguli pe care traducătorul trebuie să le respecte. În funcție de
finalitatea sa, textul tradus poate fi identic cu textul sursă (caz în care vorbim despre
principiul coerenței) sau poate fi diferit, și atunci avem o adecvare la skopos. Cu alte
cuvinte, un text tradus poate fi o reproducere fidelă a originalului sau doar o
adaptare. Din acest punct de vedere, diferitele traduceri ale aceluiași text pot fi
acceptate în funcție de skopos-ul pentru care au fost realizate.
În capitolul al patrulea am vorbit despre diferitele abordări ale criticii
traducerilor, oprindu-ne mai ales asupra concepției bermaniene a traducerii. Se
disting două mari direcții referitor la critica traducerilor: o direcție orientată înspre
textul sursă, potrivit căreia traducerea trebuie să fie fidelă originalului, iar
traducătorul este invizibil, și o direcție orientată înspre textul țintă, care consideră că
traducerea este reușită atunci când este acceptată de publicul țintă, iar traducătorul
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devine el însuși un autor. În acest sens, Katharina Reiss propune o abordare textuală
a calității traducerilor.
Reținem faptul că metoda de critică a traducerilor propusă de Berman pune
accentul pe critica productivă pentru că aceasta încurajează retraducerile.
Capitolul al cincilea l-am dedicat problematicii discursului religios și
cuprinde observații teoretice cu privire la distincția text-discurs, text și discurs
religios, tipuri de discurs religios, definirea discursului religios ca discurs
specializat, particularitățile discursului religios ortodox în limba franceză și
gestionarea ezitărilor în traducere. Cunoașterea și familiarizarea cu trăsăturile
specifice ale acestui tip specializat de discurs ajută traducătorul să înțeleagă și să
gestioneze mai bine realitățile lingvistice din cadrul traducerilor de texte religioase
ortodoxe.
Capitolul al șaselea reprezintă partea practică a lucrării noastre, în care
am analizat corpusul ales, adică o parte din scrierile emblematice ale celor doi mari
teologi ortodocși francezi, Părintele Arhimandrit Placide Deseille și Jean-Claude
Larchet, însoțite de traducerile acestor lucrări în limba română. După ce am făcut o
scurtă prezentare a vieții și activității acestor doi mari autori contemporani, am trecut
la analiza fiecărei lucrări în parte, realizând o selecție a fragmentelor ilustrative
pentru tematica noastră, și am încercat să evidențiem problemele ridicate de aceste
fragmente, eventualele greșeli de traducere, precum și modelele de traducere reușită
pentru fragmentele selectate.
În final, am propus câteva concluzii și reflecții personale extrase în urma
cercetării teoretice și practice a problematicii lucrării noastre de cercetare, privind
particularitățile traducerii de texte religioase ortodoxe din franceză în română.
Bineînțeles că aceste observații nu vor epuiza un subiect atât de vast și de bogat
precum cel al traducerilor în general, în schimb am încercat să identificăm
instrumentele care ne-ar putea ajuta în analiza traducerilor religioase ortodoxe,
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pentru ca astfel să oferim repere practice traducătorilor de texte religioase ortodoxe
din franceză în română.
Contribuția personală
Considerăm că partea teoretică a lucrării noastre, în care am oferit o
sinteză a principalelor teorii ale traducerii, încercând să orientăm aceste puncte de
vedere către traducerea de texte religioase ortodoxe și a terminologiei religioase,
reprezintă un element de originalitate.
În partea aplicativă am încercat să îmbinăm teoria cu practica, realizând o
analiză comparativă și critică a traducerilor în limba română a unor lucrări elocvente
pentru teologia ortodoxă de expresie franceză, lucrări aparținând Părintelui
Arhimandrit Placide Deseille și teologului Jean-Claude Larchet, prin selectarea
fragmentelor care ilustrează cel mai bine dificultățile de traducere, dar și soluțiile
unor traduceri reușite. În acest fel, propunem traducătorilor de texte religioase din
franceză în română un mic ghid al problemelor specifice acestui tip specializat de
traducere, care le poate folosi drept reper în activitatea lor, ceea ce constituie o
contribuție personală în acest domeniu.
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