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Abstract: Exercises and Reflections on Translation by Corina Bozedean is the product of twenty years of 

academic experience as translator, critic and teacher of Translation Studies which addresses translation 

from a very practical – and therefore useful – perspective. Meant as a tool for both students and those 
interested in the field, it brings together operational concepts and illustrations drawn from own 

experience, unfolded in a very logical and systematic structure. A book not only appealing but also easy-

to-read whilst still a serious, well documented academic work. 
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Concepută ca un îndrumar adresat în egală măsură studenţilor filologi, specialiştilor şi 

publicului larg cu interese în domeniul traducerii, lucrarea Corinei Bozedean este, înainte de 

toate, un exerciţiu de sinceritate a universitarului cu o experienţă de douăzeci de ani în domeniu, 

ca traducător, critic şi didactician al traducerii.  

Într-o desfăşurare cvadripartită, logică şi uşor de urmărit, pornind de la concepte teoretice 

redate sintetic, deopotrivă fundamentale şi fundamentate pe practica de traducere, cartea 

deschide dezbaterea asupra traducerii abordând ideea de subiectivitate, intrinsecă actului 

traductiv. Văzută ca o confluenţă a trei tipuri de afectivitate – cea a autorului care întâlneşte 

sensibilitatea traducătorului şi cu care rezonează înainte de a o trezi pe cea a receptorului – 

subiectivitatea stă la baza noţiunii de intraductibilitate (a numelor proprii, de pildă, care suportă, 

cel mult, alterări fonematice, a culturemelor, a jocurilor de cuvinte, etc.), pe care autoarea o 

descrie ca pe „un loc privilegiat pentru emergenţa vocii traducătorului” (p. 22).  

Redarea sensului în dinamica sa interioară, axioma oricărui demers traductiv, rezidă în 

instanţierea câtorva perspective de traducere care vizează crearea şi recreacrea sensului în 

procesul transferului interlingvistic. Partea a doua a lucrării fixează două astfel de ipostaze, 

specifice traducerii literare: cea a scriitorului-traducător Gellu Naum, a cărui activitate, dublu 

determinată, este în acelaşi timp reciproc condiţionată şi cea a autotraducătoarei Lyana Galiş, al 

cărei efort traductiv vizează tribulaţiile înspre şi dinspre limba maternă, într-o dinamică extrem 

de interesantă şi care presupune în acelaşi timp bilingvism şi biculturalitate, o „dualitate 

interioară” şi o „punere în oglindă a reprezentării interioare” (p. 60). Un tip aparte de instanţiere 

priveşte critica traducerii, cu referire concretă la traducerea autorului belgian Henry Bauchau în 

limba română. După cum subliniază autoarea, propunând un examen critic al traducerilor 

Rodicăi Lascu-Pop şi a lui Gabriel Marian, dealtfel singurele traduceri din H. Bauchau în 

peisajul nostru literar, ultimii ani vădesc nevoia unui aparat critic propriu traducerii, cu focalizare 

pe traducător ca agent al demersului traductiv, a cărui importanţă derivă din însuşi procesul de 

receptare a operei traduse. În cadrul  „reprezentărilor interioare” despre care cartea face vorbire, 

Exerciţiile de traducere la care invită Corina Bozedean explicitează punctual şi argumentat 

poziţiile traducătorului experimentat în legătură cu situaţii traductive dintre cele mai diverse, 

întâlnite în traducerea de proză şi care sunt întotdeauna asumate din perspectiva empatiei cu 



opera, căci empatia „apare atunci când textul e tràit înainte de a fi repovestit” (p. 108). Cât 

despre traducerea poeziei şi a piesei de teatru, acestea pun la rândul lor probleme specifice: 

evitarea prozaismului adesea cauzat de versificaţia modernă şi, de multe ori, de lipsa rimei, 

traducerea unor referinţe geografice transparente cititorului doar în limba sursă (cu ilustrări din 

procesul de traducere a volumului de debut al lui Gabriel Dinu, Câinele cu ochii albaştri) sau, în 

cazul textului dramatic, imperativul maximei condensări dublat de potenţializarea la nivel vizual 

a cuvântului menit să trezească imagini concrete în spiritul cititorului. Atât în traducerea poeziei 

cât şi a piesei de teatru, autoarea optează pentru poziţia interpretativă, fără să treacă cu vederea 

rolul activ al receptorului traducerii. 

Cu focalizare asupra traducerii din domenii divergente, precum cel filosofic şi cel 

economic, traducerea specializată, făcând obiectul părţii a treia a volumului, întregeşte reflecţia 

asupra câmpului traducerii. Trecând prin multiplele sale faţete, cartea devine un periplu complet, 

care nu se încheie înainte de a aborda perspective didactice, extrase din experienţa de predare a 

cursurilor de traducere. Este experienţa didacticianului, care observă, explică, deverbalizează, 

critică pozitiv şi argumentat şi reflectează nu numai asupra alegerilor studenţilor săi, dar şi 

asupra propriilor decizii şi reflexe traductive, căci, precum spuneam mai sus, cartea reprezintă 

exerciţiul de onestitate al celei care nu pierde din vedere nevoile publicului ţintă -  ale tuturor 

celor dornici să arunce o privire în şi din interiorul spaţiului traducerii. Aceasta o face un 

instrument cu atât mai preţios cu cât prezintă un puternic caracter aplicativ, cu referire 

permanentă la mecanica internă şi la practica traducerii, pe toate palierele sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
i CECR, în continuare. 
ii
 Vezi și Kohn 2021. 

iii
 „calculat potrivit unei formule în care intră ca elemente frecvența și dispersia” (Manea 1969: 119). 

iv
 Vezi și Dietea începătorului (Kohn 2020: 25). 


