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Abstract: The international reception of drama text is, as Hans Robert Jauss showed, not a passive 

assimilation of the foreign cultural fact but an active and selective response to what is perceived 

as exterior. The literary creation enjoys but of a relative autonomy which is to be analysed into a 

dialectic relationship with society, with its production and consumption habits over a given period 

of time. The degree of closeness to translated creation varies based on audience, and therefore 

work on a history of translation becomes not only a titanic effort but also proves to be absolutely 

necessary for a better fixation of certain literary currents and ideologies. As for drama text, the 

approach of aspects such as the part of editorial translation/retranslation, the part of texts meant 

for stage or the special profile of the translator of drama may bring a contribution to a more 

objective understanding of the Romanian theatrical movement. 
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Receptarea internaţională a creaţiei literare nu este, aşa cum a arătat Hans Robert 

Jauss1, o asimilare pasivă a fenomenului cultural străin, ci un răspuns selectiv şi activ la 

ceea ce îi este exterior. Opera literară nu are decât o autonomie relativă, şi trebuie analizată 

într-un raport dialectic cu societatea, cu producţia şi consumul acesteia într-o anumită 

perioadă. Aproprierea operei traduse variază în funcţie de public şi, în acest sens, 

conceperea unei istorii a traducerilor devine un demers nu doar titanic, dar şi absolut 

necesar pentru a situa mai precis anumite curente și ideologii ale unei ţări.  

Ca operaţiune interculturală, traducerea poate determina atât identitatea operelor 

traduse, cât şi a creaţiilor autohtone. Ea trebuie judecată şi evaluată în funcţie de contextul 

producerii, al elaborării ei, şi, după cum observă şi iniţiatoarea ambiţiosului proiect de 

Istorie a traducerilor în limba română, Muguraş Constantinescu2, cu o „neutralitate 

binevoitoare”3. Aşa cum observă cercetătoarea suceveană într-o anchetă a revistei Vatra, 

„o istorie a traducerilor înseamnă şi o istorie a contextului (social, politic, istoric, cultural, 

intelectual, diplomatic, etc.) în care ele au fost elaborate, a traducătorilor şi ideilor lor 

 
1 Hans-Robert Jauss, Pour une herméneutique littéraire, Paris, Gallimard, 1982. 

2 Muguraş Constantinescu este profesor emerit la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Este autoarea 

a numeroase studii de traductologie publicate în ţară şi străinătate şi redactor-şef al revistei Atelier de 

traduction. Proiectul privind istoria traducerilor în limba română poate fi consultat pe site-ul 

http://www.itlr.usv.ro/. 

3 Muguraş Constantinescu, „Pledoarie pentru istoria şi critica traducerilor”, in dosar „Traducere, Traducători, 

Traductologie”, Vatra, nr. 8-9 /2018, p. 132-135. 

http://www.itlr.usv.ro/
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despre actul traductiv; mai înseamnă si o istorie a genurilor şi sub-genurilor prin care 

literatura a evoluat de la o epocă la alta sub influenţa traducerilor. Nu în ultimul rând, o 

istorie a traducerilor în limba română înseamnă şi o istorie a evoluţiei limbii literare, a 

limbii ştiinţifice, a culturii şi civilizaţiei din spaţiul românesc, a mentalităţilor, evoluţie în 

care traducerile au o contribuţie semnificativă”4. Pledând  pentru o istorie şi o critica a 

traducerilor, cercetătoarea suceveană atrage atenţia asupra faptului că această practică 

foarte concretă poate conduce, sau nu, la o traducere „reuşită”, la o „mare traducere”, la o 

„traducere rară”, sau pur şi simplu la o traducere adecvată cu originalul, cu limba 

traducătoare, cu publicul căruia i se adresează. „Este vorba de o întreprindere deosebit de 

complexă, de mare amploare, care ar arăta că literatura şi cultura română au avut de multă 

vreme şi, în condiţii uneori dificile, deschidere către Celălalt, dorinţă de dialog şi de 

schimburi pe planul limbii, literaturii şi al ştiinţelor prin intermediul traducerii”5.  

Plecând de la aceste premise, Istoria va inventaria şi analiza nu doar traducerile 

literare, dar şi cele din domeniul artelor şi stiinţelor. 

Se ştie că traducerea a făcut posibilă întâlnirea, chiar compenetrarea, mai multor 

culturi, a facilitat fecunditatea schimbului de idei sau formarea unor importanţi scriitori. 

Contrar a ceea ce afirma Mihail Kogălniceanu la 1840, şi anume că „traducţiile nu fac 

literatură” şi că „omoară în noi duhul naţional”, de fapt fără traduceri nu ar fi putut exista 

literatura naţională. Deşi aceasta reprezintă nivelul creativ cel mai specific şi mai rafinat al 

unui idiom istoric oarecare, „ea nu se poate naşte doar din resurse proprii, arhetipurile 

imaginaţiei fiind, în mod necesar, universale, ca şi universaliile limbajului”, aşa cum 

susţine şi Eugen Muntean6. 

Dat fiind că un text reprezintă un sistem , „le système de son propre discours”, după 

cum afirmă Henri  Meschonnic7, traducerea nu poate fi evaluată exclusiv cu mijloace 

lingvistice, ci şi discursive sau istorice. Respectarea în traducere a anumitor consideraţii 

teoretice de natură traductivă nu asigură neapărat succesul sau calitatea traducerii, căci aşa 

cum afirma Jean Delisle, „la traduction supporte mal les corsets de règles et de principes 

théoriques trop astreignants. La réalité complexe des textes inflige souvent de cinglants 

démentis aux théories”8. 

Uneori traducerea reflectă ceea ce poate fi, sau nu, spus într-o anumită perioadă, 

societate sau civilizaţie, iar cu cât distanţa spaţio-temporală este mai mare (de exemplu un 

autor din secolul XVII care este tradus doar în secolul XIX sau XX), cu atât mai delicată 

devine recontextualizarea operei originale.  

Istoria traducerilor în limba română nu va urmări neapărat aprecierea calităţii 

traducerilor, ci dinamica limbii române în raport cu limbile străine, felul în care fenomenul 

traducerilor plasează cultura românească faţă de cea străină. Dincolo de data exactă a 

publicării şi identitatea traducătorului, vor trebui investigate o serie de aspecte, precum: 

 
4 Idem. 

5 Idem. 

6 Eugen Muntean, „Traducţiile fac o literatură. Câteva reflecţii despre traduceri, cultură şi educaţie”,  în dosar 

„Traducere, Traducatori, Traductologie”, în Vatra, nr. 8-9/2018, consultat online la data de 26 februarie 2020 

https://revistavatra.org/2018/12/07/traducere-traducatori-traductologie/#more-5972. 

7 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 247. 

8 Jean Delisle, „L’évaluation des traductions par l’historien” in Meta. Journal des traducteurs, vol. 46, no 2, 

2001, p. 214. 

https://revistavatra.org/2018/12/07/traducere-traducatori-traductologie/#more-5972
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prezentarea textului tradus, menţionarea (dacă există) textului original, prezenţa 

elementelor paratextuale, existenţa ediţiilor bilingve. Nu e sigur că un astfel de protocol de 

cercetare va putea fi respectat în toate cazurile, dar contactul direct cu operele traduse e un 

imperativ pentru fiecare cercetător implicat în acest proiect. 

În cazul operelor dramatice, subiect ce face obiectul cercetării noastre în această 

vastă Istorie, teatrul străin pare să ocupe locul principal, concurând serios repertoriul 

naţional. Deşi în secolul XX – abordat în primul volum al Istoriei –  teatrul nu mai 

reprezintă distracţia principală a elitelor, cum fusese în secolele precedente, traducerea 

textelor dramatice contribuie la educarea gustului şi formarea ideologiilor, jucând un rol 

de prim plan în procesul de diversificare a actului dramatic. La fel ca celelalte genuri 

literare, traducerea pieselor de teatru beneficiază de progresele înregistrate în domeniul 

cunoaşterii limbilor şi civilizaţiilor străine.  

În cadrul Istoriei traducerilor în limba română, analiza unor aspecte precum 

ponderea traducerilor editoriale şi a celor pentru scenă, inventarierea dramaturgilor 

canonici, reliefarea profilului special al traducătorului de teatru, pot contribui la o situare 

mai obiectivă a fenomenului teatral românesc. Analiza evoluţiei istorice a acestor aspecte 

şi a dinamicii lor se impune mai mult decât în cazul celorlalte genuri, deoarece traducerea 

discursului dramatic are nevoie de o permanentă actualizare pentru a putea menţine viu 

interesul publicului; de aceea, diversele retraduceri ale unor texte dramatice trebuie 

analizate în funcţie de epoca care le-a produs şi de gusturile publicului pe care l-au vizat, 

căci aşa cum afirmă Violeta Cristescu, „être proche du public signifie aussi le toucher, le 

faire réfléchir, l’influencer”9 . 

În secolul XX, cultura şi literatura franceză reprezintă reperul major pentru publicul 

român. În prima parte a secolului, traducerile din limba franceză nu sunt încă foarte 

numeroase deoarece, aşa cum constată şi Ecaterina Cleynen Serghiev, „le livre français 

occupe une place encore privilégiée en Roumanie [...] parce qu’un grand nombre de 

lecteurs lisent en français”10; Traducerile efectuate în prima parte a secolului cunosc adesea 

omiteri, trunchieri, făcute în general la cererea editorilor, ce propun cărţi traduse de mici 

dimensiuni, dar şi la iniţiativa traducătorilor, care aleg să evite dificultăţile, eliminându-le. 

Traducerile efectuate până în pragul Primului Război Mondial sunt adesea stângace şi 

neglijente, remarcându-se cel mai adesea tendinţa traducătorului de a imita mult prea servil 

sintaxa şi vocabularul francez. În ce priveşte traducerea pieselor de teatru publicate în 

volum, numărul lor e foarte redus. După cum constată aceeaşi Ecaterina Cleynen Serghiev, 

„cette pénurie a son explication dans le fait que les pièces que l’on représente – la scène 

roumaine est dominée par le théâtre français – ne sont pas publiées: les traductions sont 

simplement tapées à la machine et multipliées à l’intention des comédiens, ensuite 

déposées dans les archives des théâtres11. Puţinele texte dramatice publicate sunt mai 

degrabă adaptări, practică traductivă ce va dispărea după 1950, când exigenta fidelităţii 

sensului şi a efectului de sens primează. Persistă totuşi practica adaptării traductive, însă 

 
9 Violeta Cristescu, La traduction du discours dramatique – entre la traduction pour la lecture et la 

traduction pour la scène, Suceava, Editura Universităţii “Stefan cel Mare”, 2016, p. 87. 

10 Ecaterina Cleynen Serghiev,  Les belles infidèles en Roumanie, Paris, Presses Universitaires de 

Valenciennes, 1993, p. 13. 

11 Ibid., p. 35. 
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din alte considerente decât cele de natură lingvistică, şi anume cenzura politică sau 

ideologică, inclusiv „morală”, care va impune suprimarea unor pasaje cu tentă erotică.   

Numărul traducerilor creşte în a doua jumătate a secolului, iar calitatea lor e mult 

ameliorată, poate şi datorită faptului că cei care traduc sunt la rândul lor poeţi şi scriitori, 

de cele mai multe ori. Am putea aminti aici traducerile lui Tudor Arghezi din Baudelaire 

sau ale lui Gellu Naum din Char. Numărul titlurilor traduse din limba franceză sunt 

superioare celor din alte limbi, deşi spre finalul secolului se remarcă o deschidere înspre 

literatura din întreaga lume. E important de remarcat şi faptul că versiunile franţuzeşti erau 

folosite ca intermediar pentru transpunerea unor scrieri din alte limbi, pe care traducătorii 

români nu le cunoşteau. În cazul teatrului, deşi marii autori dramatici ai literaturii europene 

– Shakespeare, Goldoni, Goethe, inclusiv literatura greacă şi latină – fac obiectul 

retraducerilor, se poate constata o orientare a interesului înspre repertoriul contemporan. 

Totuşi, în ciuda intensificării activităţii traductive, unele culturi vor rămâne în 

umbră până la începutul secolului XXI. 

Dincolo de aspecte ce ţin de sociologia literaturii, precum politica editorială sau 

specificitatea cititorilor, personalitatea traducătorilor are cea mai mare incidenţă asupra 

operelor traduse. Numeroşi traducători sunt şi autori, aceste funcţii fiind exercitate 

alternativ sau simultan: traducătorii imită, parodiază, adaptează, rescriu. Frontiera între 

traducere şi creaţie devine minoră. Uneori traducătorii sunt autori mai putini importanţi, 

dar au un rol esenţial ca animatori culturali. De multe ori, cei care au asigurat traducerea 

fac şi promovarea şi critica operei respective. 

Multiplicarea traducerilor are importante consecinţe şi pentru practica teatrală unde, 

aşa cum afirma Antoine Vitez, “traduire, c’est mettre en scene”, iar „le metteur en scène, 

c’est le comble du traducteur 12”. Asemenea lui Vitez, pentru mulţi traducători de texte 

dramatice, traducere şi regie reprezintă acelaşi gen de activitate, “l’art du choix dans la 

hiérarchie des signes”13 care, deşi nu e foarte evidentă încă la sfârşitul secolului, va fi tot 

mai pregnantă în secolul următor, după cum o arată proliferarea colaborării strânse între 

traducători şi regizori. Vom asista la o ruptură între traducerile pentru reprezentare, supuse 

adesea adaptării, şi cele destinate lecturii, care nu sunt supuse constrângerilor. Traducerea 

textelor dramatice devine tot mai reflexivă şi orientată înspre constrângerile specifice 

genului. Se constată o preocupare crescândă pentru performativitatea traducerii, a 

reprezentării care îi urmează, astfel că traducerea textului dramatic devine treptat 

indisociabil legată de o conştiinţă a artei spectacolului. 

În acest sens, sunt de semnalat  în a doua parte a secolului XX şi traducerile unor 

importante scrieri teoretice despre teatru, provenind din diverse spaţii europene.  

Desigur, imaginea pe care o dau traducerile, mai ales cele publicate, este uneori 

deformantă, având drept cauză politica editorială, făcută de multe ori după considerente 

comerciale, şi nu estetice sau de valoare.  

Dacă revistele literare au avut un anumit rol în difuzarea şi valorizarea dramaturgiei 

internaţionale, cadrul editorial nu a fost prea favorabil traducerilor de texte dramatice. 

 
12 Antoine Vitez, Notes et journaux de travail, mercredi 6 juillet 1966, Maïakovski, « Les Bains », in Le 

Théâtre des idées, Anthologie proposée par Danièle Sallenave et Georges Banu, Gallimard, Paris, 1991, 

p. 329. 

13 Ibid., p. 296. 
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Chiar şi spaţiul editorial actual frânează oarecum difuzarea repertoriului străin, după cum 

arată într-un studiu sugestiv Diana Nechit: nu avem edituri specializate exclusiv pe 

difuzarea de traduceri din dramaturgiile străine, chiar dacă putem găsi această componentă 

în politicile editoriale ale unor edituri mari ca Paralela 45, Curtea Veche, Tracus Arte. 

Cercetătoarea sibiană constată că multe edituri româneşti actuale privilegiază traducerea 

de carte despre teatru, în detrimentul dramaturgiei propriu-zise. „O mult mai bună 

reprezentare o cunoaşte dramaturgia canonică, iar numeroase edituri au propus colecţii de 

autor, în reeditări succesive, ale marilor dramaturgi universali. Editurile Rao, Paralela 45, 

Corint, Humanitas sunt doar câteva dintre cele care au prezentat selectiv operele dramatice 

consacrate, începând cu Shakespeare şi terminând cu Camus, Sartre sau Ionesco14. 

Capitolului dedicat teatrului din cadrul Istoriei traducerilor în limba română va 

inventaria şi piesele traduse care nu au fost jucate, precum şi cele jucate, dar care nu au 

fost traduse. Acestea din urmă pun în evidenţă un nou tip de contact cu culturile străine, 

facilitat de o formă de internaţionalizare a schimburilor, şi anume turneele companiilor 

teatrale. 

Contribuţie esenţială la patrimoniul cultural şi intelectual al limbii române, Istoria 

traducerilor în limba română are ambiţia să acopere o importantă lacună existentă în 

cercetarea românească. De la operele traduse şi traducătorii care le-au realizat, la 

principalele reflecţii teoretice şi metodologice care le-au însoţit, monumentalul proiect îşi 

propune să reunească într-o formă structurată şi coerentă informaţii prezentate fragmentar 

în numeroase alte lucrări: bibliografii, citate relevante despre traducere, portrete de 

traducători. 

În mod evident, va fi imposibilă inventarierea exhaustivă a tuturor traducerilor 

publicate în limba română, dar această Istorie va fixa principalele problemele metodologice 

privind abordarea istoricistă a traducerilor şi eventuale perspective de lucru ulterioare. 

 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

 

CONSTANTINESCU Muguraş, „Pledoarie pentru istoria şi critica traducerilor”, in 

dosar „Traducere, Traducători, Traductologie”, Vatra, nr. 8-9 /2018, p. 132-135; 

CHEVREL Yves, d’Hulst Lieven, Lombez Christine (dir), Histoire des traductions 

en langue francaise, XVIIe- XXe siecles,  Paris, Verdier, 2014-2018; 

CLEYNEN SERGHIEV Ecaterina,  Les belles infidèles en Roumanie, Paris, 

Presses Universitaires de Valenciennes, 1993; 

CRISTESCU Violeta, La traduction du discours dramatique – entre la traduction 

pour la lecture et la traduction pour la scène, Suceava, Editura Universităţii “Stefan cel 

Mare”, 2016, p. 87; 

DELISLE Jean, „L’évaluation des traductions par l’historien” in Meta. Journal des 

traducteurs, vol. 46, no. 2, 2001; 

JAUSS Hans-Robert, Pour une herméneutique littéraire, Paris, Gallimard, 1982. 

 
14 Diana Magdalena Nechit, „Theatrical text translation. From text to performance” in Literature and 

Discourse as Forms of Dialogue, Arhipelag XXI Press, 2016, p. 138-144.  



70 

 

MESCONNIC Henri, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999; 

MUNTEAN Eugen, „Traducţiile fac o literatură. Câteva reflecţii despre traduceri, 

cultură şi educaţie”,  in dosar „Traducere, Traducători, Traductologie”, Vatra, nr. 8-9/2018; 

NECHIT Diana Magdalena, „Theatrical text translation. From text to performance” 

in Literature and Discourse as Forms of Dialogue, Arhipelag XXI Press, 2016, p. 138-

144; 

VITEZ Antoine, Notes et journaux de travail, mercredi 6 juillet 1966, Maïakovski, 

« Les Bains », in Le Théâtre des idées, Anthologie proposée par Danièle Sallenave et 

Georges Banu, Gallimard, Paris, 1991. 

 


