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Abstract: The book authored by Titela Vîlceanu, appeared in 2017 under Universitaria Craiova, 

and offers an insight view into the intricate world of translation studies as a well-framed process 

and considered in relation to domains it interferes with. The book offers a binary perspective on 

the translation phenomenon, shedding light on the theoretical as well as practical standpoints, 

by framing translation as process and as profession. The translator is considered from the point 

of view of the competences that need to be assimilated in order to become a good professional, 

with special focus on digital skills.  
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Apărută în anul 2017 la Editura Universitaria, Craiova, cartea Dynamic Interfaces of 

Translation, Pragmatics and Intercultural Communication, semnată de doamna Titela Vîlceanu 

își propune, așa cum declară încă din Cuvânt înainte să aglutineze, într-o elegantă manieră 

sistematică, cele mai reprezentative aspecte pe care se clădește complexul proces al traducerii, 

privit dinăuntru și dinafară, precum și din perspectiva relaționărilor cu alte domenii cu care se 

intercalează ocazional, din zona de lingvistică aplicată, literatură comparativă, antropologie sau 

psihologie cognitivă, pentru a enumera câteva. Pe lângă acest periplu teoretic, cartea mai 

propune și o binevenită abordare practică, menită să întărească convingerea că traducătorul este 

cu adevărat un mediator cultural.  

Cartea este structurată binar, cel dintâi capitol fiind preocupat de o abordare teoretică, ce 

presupune o cartografiere a fenomenului traducerii și a traductologiei, percepută drept o (trans) 

disciplină, pentru ca cel de-al doilea capitol să propună o perspectivă mai ergonomică, căci 

tratează problematica competenței traducătorului.  

Prima parte cărții pornește într-o călătorie menită să ne prezinte ancadramentul teoretic ce 

se impune când analizăm fenomenul traducerii, purtându-ne prin perioadele istorice fixate de 

George Steiner în a sa „După Babel” cu aproape o jumătate de secol în urmă. Călătoria prin 

istoria traducerii este bine conturată prin o minuțioasă prezentare a celor mai importante jaloane 

istorice, pornind de la traducerea în Antichitate (Cicero, Horațiu Aullus Gellius), la epoca 

medievală (Dante Aligheri, Gerald de Cremona, Aelfric, Roger Bacon, Chaucer, Wyclif, Sf. 

Ieronim, Sf. Augustin, Boetius), la perioada Renașterii (Seyssel, Estienne, Dolet, Murmellius, 

Martin Luther, Tyndale, Wyatt, Chapman, Erasmus din Roterdam, Manetti etc.), la Neoclasicism 

(Alexander Pope, John Dryden, Huetius etc.), la secolul al XVIII-lea (A.W. Schlegel, Goethe, 

Al. Tytler, Charles Batteaux etc.), la secolul al XIX-lea (Humboldt, Shelley, Carlyle, etc.), 

mergând chiar și mai departe, la secolul al XX-lea (Venuti, Bell, Lefevre, Baker etc.), și până în 

secolul al XXI-lea, atât de marcat de globalizare și tehnologie.  

O altă mapare a traducerii are drept coordonate direcțiile și abordările asupra 

fenomenului, anume cea lingvistică (reprezentată de Mounin, Nida, House, Vinay, Darbelnet, 



Catford, Taber etc.), cea descriptivă (Chesterman, House, Toury, Schaffner), cea funcțională 

(Vermeer, Nord, Schaffner, Reiss, Honig, Kussmaul, Holz-Manttari) și cea cognitivă 

(Seleskovitch, Wilss, Dancette, Kussmaul, Delisle, Lederer, Gile, Kiraly), aducând astfel laolaltă 

cele mai mari nume care au marcat fenomenul în discuție. Fără îndoială că autoarea se asigură că 

cititorul va înțelege versatilitatea fenomenului, în sensul fericit al termenului, și că va observa 

nobila îmbinare a acestor abordări, înlesnind coordonatele unui manifest cultural și și lingvistic 

de mare eleganță. 

În cea de-a doua parte a primului capitol suntem introduși în fascinanta lume creată de 

întrepătrunderile dintre traductologie și pragmatică (cu toate stanțele care ne interesează aici: 

pragmalingvistică, pragmatică interacțională, pragmatică interculturală și pragmatică filosofică), 

pentru a ne pregăti pentru miracolul traducerii, cum este văzut fiecare act al comunicării, în 

opinia lui Ken Liu, citat de autoare ca motto al subcapitolului în care ne prezintă relația dintre 

traductologie și comunicare, comunicare interculturală și comunicare trans-culturală. Acest 

capitol se încheie cu un adevărat omagiu, putem spune, adus termenului traductologie 

(translation studies), dintr-o perspectivă metalingvistică.  

Interesant este cum pragmatismul (ca abordare, de data aceasta) se activează în capitolul 

al doilea al cărții, capitol care așa cum anticipam, se scalează pe meridianele practice ale cartei 

traducerii. Astfel, fenomenul este vizat din perspectiva industriei limbii, a tehnologiei care 

marchează lumea globalizată și internaționalizată în care trăim. Aici sunt antrenate aspectele 

profesiei traducătorului, care țin de asimilarea și asumarea de noi metode și practici de traducere 

din sfera tehnologiei, generând nevoia și necesitatea de a acumula noi abilități digitale. Se 

insistă, așadar, asupra clarificării statutului traducerii ca proces și produs și, în mod special, al 

traducătorului ca intermediar lingvistic și cultural, prin trasarea modelelor de competență care se 

impun a fi asumate de acesta, anume competența lingvistică, competența de transfer, competența 

metodologică, competența tematică și cea tehnică (după Roberts) sau cele ce presupun 

comprehensiunea textului sursă, abilitatea de a produce text în limba țintă, înțelegerea stilulu i 

limbii sursă precum și a aspectelor sociolingvistice și culturale ale acesteia, și altele (conform 

Lowe), pentru a enumera doar câteva.  

Cu o mare atenție se apleacă autoarea și asupra modelelor de instruire care pot sta la baza 

formării unui traducător, dintre care modelul PACTE (Process in the Acquisition of Translation 

Competence and Evaluation), care datează din 1997 și modelul EMT (European Master’s in 

Translation), datat 2009, sunt vizate în mod special. Primul model urmărește asimilarea de 

competențe strategice, de discurs, funcționale, tematice și culturale, lingvistice, de rezolvare de 

probleme și intenționalitate, iar, cel de-al doilea propune o „roată a competențelor”, pusă în 

mișcare de competența lingvistică, dimensiunea sociolingvistică, dimensiunea textuală, 

competența tematică, competența digitală și dimensiunea produsului.  

Așadar, cartea spre analiză își susține pe deplin ideile promovate în titlu, care ne atrag 

atenția asupra dinamismului ce marchează interfețele traducerii, de la pragmatism la calitatea de 

a asigura comunicarea interculturală.  

 


