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Rezumat

Cadru general

Indiferent de domeniul la care se raportează, traducerea
reprezintă o activitate care necesită o pregătire deosebită pentru a
asigura transmiterea corectă a mesajului dintr-o limbă sursă într-o
limbă țintă. Fiind definită de specialiști ca o formă de „mediere
lingvistică”, aceasta are în centrul său mesajul și pe traducător, ca
mediator între cele două limbi.
Atunci când ne raportăm la textele cu conținut specializat,
traducerea este o operație ce solicită cunoștințe științifice importante
atât din cadrul traductologiei, cât și din domeniul din care se traduce
pentru a asigura o alegere precisă a termenilor, fapt ce o situează în
rândul activităților specializate. Alături de acestea, atunci când are în
vedere textele literare, traducerea solicită din partea traducătorului și
abilități precum creativitatea, expresivitatea și simțul artistic pentru a
reda un text cât mai natural în limba țintă.
La fel ca alte alte tipuri de traducere specializată, traducerea
de text religios a reprezentat dintotdeauna un domeniu care necesită
o pregătire deosebită, dată fiind diferența dintre confesiunile
dominante de la o țară la alta. În cadrul fiecărei confesiuni religioase
se poate observa influența unui anumit substrat lingvistic, utilizarea
unei anumite terminologii pentru a denumi noțiuni fundamentale
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specifice cultului respectiv și modul în care acesta se desfășoară din
punct de vedere liturgic.
Lucrarea de față vizează scrierile cu caracter confesional
creștin-ortodox publicate în limba franceză și traduse în limba
română. Necesitatea traducerii unor astfel de cărți este dată de faptul
că acestea reprezintă lucrări teologice deosebit de importante pentru
creștinismul contemporan atât pentru specialiștii în domeniu, cât și
pentru credincioșii de rând. Temele tratate de cele mai multe dintre
aceste lucrări au în prim-plan pe de o parte aspecte legate de probleme
actuale ale omenirii, iar pe de altă parte acestea se raportează la
scrierile patristice vechi (texte cu o autoritate deosebită în
creștinismul răsăritean), fapt ce susține necesitatea ca acestea să fie
redate dintr-o limbă în alta pentru a facilita înțelegerea lor.
În ultimii ani, creștinismul ortodox a găsit un teren propice
pe teritoriul occidental. Răspândirea sa în această parte a Europei este
considerată a fi în principal consecința stabilirii imigranților din
Europa de Est pe aceste teritorii occidentale. La momentul actual, în
țări precum Franța și Marea Britanie se poate vorbi despre parohii a
căror limbă de cult este limba maternă, limba franceză și respectiv
limba engleză. Prin efortul susținut al celor convertiți, au fost traduse
importante cărți de cult și rânduieli de slujbe dintre care cea mai
importantă rămâne slujba Sfintei Liturghii.
Pătrunderea credinței ortodoxe pe teritoriul occidental nu a
însemnat doar înființarea de noi parohii, ci și înființarea de instituții
de învățământ și desfășurarea unei activități de publicare, traducere și
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editare de carte cu specific confesional creștin-ortodox. Astfel, în
Franța și-au desfășurat și își desfășoară activitatea didactică și
editorială nume de referință ale teologiei ortodoxe nu doar pentru
teritoriul francez, ci pentru întreaga lume ortodoxă. Dintre acestea,
putem aminti nume precum părintele Placide Deseille, considerat cel
mai important teolog de origine franceză din rândul clericilor, Olivier
Clément și Jean-Claude Larchet. Operele acestor mari teologi au fost
traduse în diverse limbi printre care și limba română.
În cadrul procesului de traducere a textelor religioase din
limba franceză în limba română, cea mai importantă problemă cu care
se poate confrunta traducătorul este cea a transpunerii canonice și
adecvate a conținutului confesional. Astfel, datorită faptului că
terminologia religioasă ortodoxă a împrumutat mulți termeni care
deja existau în limbă, dar erau consacrați terminologiei religioase
catolice, traducătorul poate transpune în mod eronat conținutul
mesajului denaturând astfel sensul acestuia și intențiile autorului.
Acest fapt este extrem de dăunător în cadrul mesajului cu tematică
religioasă, față de care au existat și vor exista mereu anumite exigențe
legate de conținut.
Dat fiind faptul că spre deosebire de România, confesiunea
majoritară în Franța este cea catolică, terminologia religioasă
ortodoxă franceză a fost confruntată cu necesitatea de a împrumuta
termeni din limbi precum greaca și slavona, dar și cu obligația de a
adapta terminologiei religioase ortodoxe termenii religioși deja
existenți în limba franceză. Acest proces a început odată cu debutul
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activității de traducere și continuă întrucât terminologia religioasă
este amplă și cuprinde noțiuni diverse, din subdomenii variate cum ar
fi dogmatica, teologia morală, liturgica, iconografia și altele.

Obiective

Demersul nostru de cercetare are ca scop general ilustrarea
necesității ca traducătorul să dețină abilități specializate care să îi
permită să asigure o redare a conținutului discursului religios cu
caracter confesional creștin-ortodox dintr-o limbă în alta în deplin
acord cu respectarea normelor canonice. Sursele specializate definesc
cuvântul „canonic” astfel: „conform canoanelor bisericești, normelor
legislației bisericești, care trebuie respectată, fiind conformă cu
doctrina de credință ortodoxă” (Braniște 2001: 86). Preluând acest
sens, în contextul de față, prin termenul „canonic” înțelegem
ancorarea acestor traduceri în paradigma oferită de celelalte scrieri cu
specific confesional creștin-ortodox existente la momentul actual în
limba română, adică referitoare la doctrina Bisericii. Pentru a
îndeplini acest obiectiv general, avem în vedere trei direcții care vor
reprezenta sprijin pentru acesta.
Prima direcție este constituită de accentuarea necesității
competențelor și pregătirii traducătorului de text religios pentru a
asigura redarea dimensiunii canonice a conținutului confesional. Prin
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aceasta ne propunem să arătăm că traducerea corectă a textului
religios nu poate fi limitată doar la cunoașterea unei terminologii
specifice acestuia, ci presupune cunoștințe complexe, atât în modul
de a asigura utilizarea vocabularului adecvat, cât și în modul de
înlănțuire a ideilor în textul țintă.
Cea de-a doua direcție este reprezentată de redactarea unor
observații de ordin teoretic și practic care să constituie fundament
pentru definirea eticii traducătorului de text religios și a canonicității
acestui tip de text. Astfel, prin aceasta ne propunem să prezentăm o
serie de cunoștințe de bază pentru domeniul traducerii și a eticii
acesteia pe care ne dorim ulterior să le transpunem pe redarea textului
religios dintr-o limbă sursă într-o limbă țintă. Alături de aceasta, vom
face și o incursiune în specificitatea terminologiilor religioase din
limbile română și franceză pentru a ilustra caracteristicile fiecăreia
dintre acestea. Urmărirea acestei direcții va demonstra faptul că textul
religios poate fi privit ca un discurs specializat care se bazează pe
anumite norme de traducere pentru a fi considerat canonic.
Ultima direcție este reprezentată de analizarea comparativă
a unor texte cu specific confesional creștin-ortodox în limba sursă și
a traducerii acestora. Redactarea acesteia va fi un sprijin pentru cele
două puncte enunțate anterior și ne va permite să înțelegem și mai
bine tipurile de dificultăți cu care se confruntă traducătorul în vederea
redării dimensiunii canonice a discursului religios creștin-ortodox.
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Structura lucrării

La modul general, lucrarea va fi alcătuită dintr-o parte
teoretică și o parte practică. Prima parte a acestei lucrări este alcătuită
din șase capitole de dimensiuni variabile, care își propun să fixeze
într-o manieră sintetică cadrul teoretic propice pentru efectuarea
analizei ulterioare. Cea de-a doua parte va fi alcătuită din analizarea
dificultăților de traducere. Având în vedere că am ales să includem în
corpusul lucrării noastre exemple din trei cărți cu tematică diferită,
acestea vor fi expuse pe rând în analiza ce va urma.

Cadru teoretic

Primul capitol al acestei lucrări este intitulat Traducerea –
cadru epistemiologic. În cadrul acestuia ne-am propus să structurăm
demersul nostru de cercetare de la general la particular și astfel
lucrarea să debuteze cu prezentarea unor noțiuni introductive cu
privire la domeniul traducerii. Astfel, obiectivele vizate sunt:
definirea traducerii, prezentarea unor tipologii ale traducerii și
expunerea unor teorii ale traducerii care ne vor permite să înțelegem
și mai bine cum a fost percepută activitatea traductivă de către
cercetători și care sunt exigențele acesteia în viziunea lor. Ultima
parte a acestui capitol va fi urmată și de o transpunere a teoriilor pe
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traducerea textului religios pentru a analiza relevanța acestora pentru
domeniul redării discursului religios cu specific confesional.
Titlul celui de-al doilea capitol al lucrării noastre este
Strategiile traducerii. La fel ca în cazul capitolului precedent, acesta
va debuta cu câteva aspecte generale legate de definirea unor termeni
cheie cum ar fi „strategie” și „procedeu”. Acesta va continua cu
prezentarea unui model teoretic oferit de Jean-Paul Vinay și Jean
Darbelnet, alături de care vor mai fi adăugate și alte precizări cu
privire la strategiile traducerii, regăsite în lucrările altor cercetători,
pentru a ne face o imagine cât mai completă cu privire la modul în
care acestea sunt abordate. Cea de-a doua parte a capitolului este
dedicată transpunerii strategiilor de traducere pe redarea discursului
religios și prezentarea modului în care acestea au aplicabilitate la
nivelul acestui tip de text.
Cel de-al treilea capitol al părții teoretice este dedicat
prezentării competențelor traducătorului. Acesta debutează cu
prezentarea unor considerații generale privind termenul de
„competențe” și a unor factori care determină formarea acestora, fiind
urmate de prezentarea unor tipologii ale abilităților de traducere,
conform modelelor oferite în mai multe studii. Partea a doua a
capitolului are drept scop expunerea competențelor traducătorului de
text religios. Pe baza reperelor teoretice evidențiate în prima parte vor
fi făcute observații cu privire la competențele traducătorului de text
religios și la modul în care acestea se reflectă în activitatea sa.
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Al

patrulea

capitol este

intitulat

Etica

traducerii.

Canonicitatea ca principiu în traducerile religioase, iar scopul
acestuia este cel de a oferi o vedere generală asupra modului în care
etica se reflectă în traducerea discursului religios și a felului în care
canonicitatea o influențează pe aceasta. Așa cum este normal,
capitolul va debuta cu prezentarea unor noțiuni generale cu privire la
definirea eticii traducerii și oferirea unor modele teoretice. Acesta va
continua cu expunerea unor idei referitoare la etica traducerii textului
religios, axată pe trei subpuncte: importanța acordată domeniului de
cercetare din care face parte textul supus traducerii, modul în care se
raportează traducătorul la text și respectul față de autor și receptorii
din limba țintă. Principiul canonicității va fi definit în finalul acestui
capitol. Astfel, vom avea în vedere să prezentăm relevanța acestui
principiu pentru scrierile confesionale creștin-ortodoxe. Alături de
aceasta, ne vom axa și pe modul în care acesta se reflectă la nivelul
textului, prin alegerile pe care le face traducătorul în demersul său.
Cel de-al cincilea capitol este dedicat prezentării unor idei
privind discursul religios cu specific confesional creștin-ortodox în
limba română și modul în care acesta s-a dezvoltat în limba română.
În acest sens, sunt vizate aspecte care caracterizează alcătuirea
acestuia, cum ar fi: caracterul arhaic, lipsa elementului neologic și
terminologia religioasă creștin-ortodoxă în limba română. În cazul
primelor elemente vom prezenta câteva considerații care stau la baza
menținerii acestora la nivelul acestui tip de text, dar și necesitatea
pentru care acestea au fost păstrate de-a lungul timpului. Legat de
terminologia religioasă creștin-ortodoxă, vom avea în vedere
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definirea acestui concept, precum și prezentarea principalelor surse
care au stat la baza acesteia: limba greacă și limba slavonă.
Ultimul capitol al părții teoretice se axează pe prezentarea
contextului în care cultul creștin-ortodox s-a răspândit în ultimii ani
pe teritoriul francez. Vom enumera câteva aspecte istorice destul de
generale care ne vor oferi o imagine despre elementele care au
favorizat acest lucru, dar și despre stadiul actual al dezvoltării
instituțiilor teologice și al editării de carte cu specific confesional
creștin-ortodox. Cea de-a doua parte a capitolului este dedicată unor
aspecte mai specializate cu privire la terminologia religioasă creștinortodoxă din limba franceză și a modului în care a fost influențată de
principalele surse externe: limba greacă și limba slavonă.

Dificultăți de traducere: analiză

Cea de-a doua parte a lucrării noastre este dedicată unei
analize a dificultăților întâlnite la nivelul traducerii textului religios.
Aceasta ne va permite să înțelegem mai bine noțiunile teoretice
enunțate anterior și va reprezenta temeiul pe baza căruia vor fi
alcătuite observațiile și concluziile finale.
Analiza practică va debuta cu prezentarea unor repere
privind viața și activitatea teologului Jean-Claude Larchet, ale cărui
scrieri au constituit corpusul lucrării noastre. Considerăm că această
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expunere este necesară pentru a accentua importanța cărților sale
pentru creștinismul ortodox contemporan, dar și pentru a evidenția
contribuția sa pentru ortodoxia de pe teritoriul francez. Dintre toate
cărțile publicate și traduse am ales următoarele titluri: Viața
Liturgică, Tradiția ortodoxă despre viața de după moarte și
Terapeutica bolilor mintale. Alături de o prezentare generală a
activității sale, vom expune pe scurt și informații legate de structura
celor trei cărți alese pentru analiză.
În vederea unei mai bune organizări a analizei dificultăților
de traducere, am ales să clasificăm termenii în trei mari categorii:
termeni liturgici, termeni teologici, termeni și cuvinte cu caracter
religios din viața de zi cu zi a credincioșilor. Prima categorie cuprinde
termeni care se referă la desfășurarea ciclului liturgic specific cultului
creștin-ortodox, dar și la elemente necesare desfășurării acestuia
(spațiul liturgic, obiecte de cult etc.) Cea de-a doua categorie cuprinde
termeni specifici cu privire la învățătura de credință, termeni din
iconografia ortodoxă, cuvinte și expresii referitoare la învățătura
morală etc. Ultima categorie cuprinde elemente care care nu pot fi
obligatoriu asociate unei terminologii specializate, dar care, cu
timpul, încep să fie utilizate în mod destul de restrâns în lexicul de zi
cu zi, menținându-și actualitatea doar în domeniul textului religios.
În cazul fiecărui exemplu ce va fi analizat vor fi citate pe
rând contextul din limba sursă și cel din limba țintă întrucât acest
lucru va permite o mai bună înțelegere a sensului pe care un anumit
cuvânt sau o expresie le dobândește într-un context dat. Ulterior
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analiza va continua cu prezentarea unor aspecte care sunt necesare
pentru a înțelege mai bine de ce un anumit element este considerat
termen specializat și canonic (definiție, contexte în care este utilizat).
De asemenea, vor fi expuse și elemente care ilustrează diferența de
adaptabilitate între cele două limbi, de unde rezultă și dificultatea în
a găsi echivalentul potrivit. În vederea întocmirii unei prezentări a
specificului fiecărui termen analizat vor fi utilizate instrumente de
lucru specializate (dicționare teologice, cărți de catehism), care ne vor
ajuta să explicăm de ce utilizarea unui anumit cuvânt sau a unei
anumite expresii este necesară.
.
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