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Plasată în cadrul unei „abordări ştiinŃifice şi realiste a traducerii, autonomă, dar în 

acelaşi timp în strânsă legătură cu disciplinele care privesc traducerea sau care pot să-i 

clarifice modul de funcŃionare”1, cercetarea noastră analizează cazul basmelor, în măsură să 

ilustreze impactul unui aspect contextual particular – raportul dintre cultura sursă şi cultura 

Ńintă – asupra produsului traducerii, înŃeles nu doar ca text propriu-zis, ci şi ca obiect, carte 

care ajunge în mâinile cititorului: cu sau fără ilustraŃii, cu sau fără paratexte, în format mic 

sau mare, în ediŃie de lux sau de buzunar, etc. Genul basmelor este atât de bogat încât se 

pretează la abordări din cele mai diverse. 

Întrebarea la care ne-am propus să răspundem este următoarea: cum se manifestă 

asimetria raporturilor dintre cele două culturi la nivelul traducerilor într-un sens sau în altul? 

Prin asimetrie2 înŃelegem aici tipul de legătură care uneşte o literatură/cultură „mare”, 

i.e. din centrul canonului internaŃional, sursă universală de mari modele şi o literatură/cultură 

„mică”, i.e. relativ nouă, ce dispune de o limbă cu relativ puŃini locutori şi este puŃin 

reprezentată la nivel mondial (în original sau în traducere). 

Având în vedere distanŃa dintre cele două limbi-culturi considerate aici – franceză şi 

română – această cercetare stă sub semnul unei asimetrii globale: la nivelul relaŃiilor 

culturale, literare în particular, al specificităŃilor genului, al abordării editoriale şi, în sfârşit, 

al strategiilor de traducere şi al impactului acestora. 

                                                 
1 Michel Ballard, « La traductologie, science d’observation », in Michel Ballard (éd.), Qu’est-ce que la 
traductologie ?, Arras, Artois Presses Université, 2006, p. 180. 
2 Termenul « asymétrie » este utilizat cu acelaşi sens de către Yves Gambier în „Entre littérature populaire et 
belles-lettres : asymétrie des rapports franco-finlandais (1951-2000)”, in Gisèle Sapiro (dir.), Translatio. Le 
marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS Éditions, 2008, pp. 333-346. 
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După cum s-a arătat adesea, această situaŃie influenŃează modul de a traducere pentru 

că traducerea este un act social, cu implicaŃii instituŃionale; ea este rezultatul muncii unui om 

cu toate instabilităŃile pe care aceasta le implică şi, în sfârşit, este un text şi o carte care 

vizează categorii de cititori mai mult sau mai puŃin clar definite, dar care au cu siguranŃă în 

comun lipsa accesului la original şi recurgerea la o „oglindă” (uneori deformantă) întinsă 

culturii sursă. 

Pentru a aprofunda aceste constatări generale, ne-a interesat să vedem cum anume se 

concretizează aceste aspecte în opŃiunile traducătorilor şi editorilor. Diversitatea situaŃiilor 

posibile în realitate fiind aproape infinită, orice demers care îşi propune să ofere un răspuns 

trebuie să-şi limiteze cadrul. De aceea ne limităm aici la un singur gen literar, la o singură 

pereche de limbi şi, prin forŃa lucrurilor (nu există traducere directă de poveşti publicată în 

volum înainte de anul 1894 pentru această pereche de limbi), la un interval de o sută 

cincisprezece ani (1894-2009). În plus, pentru a evita ca analiza noastră să se disperseze în 

prea multe direcŃii, am articulat această cercetare în jurul prezenŃei Străinului în textul tradus. 

Întrebarea centrală pe care ne-o punem este aşadar următoarea: cum se manifestă 

asimetria raporturilor dintre cele două culturi la nivelul producŃiei şi al încadrării editoriale  a 

basmelor traduse şi la nivelul tratării referinŃelor culturale şi a elementelor stilistice în 

traducere? 

OpŃiunea noastră de a analiza acest gen şi această pereche de limbi se datorează unui 

număr de cel puŃin cinci particularităŃi concrete ale basmului tradus, deosebit de interesante 

pentru cercetarea traductologică: funcŃia complexă a basmului în culturile de origine 

considerate (memorie colectivă şi mijloc de cunoaştere a propriei culturi şi limbi materne); 

rolul diferit pe care basmul, odată tradus, trebuie să-l îndeplinească (sursă de informaŃie 

asupra Celuilalt şi/sau povestire amuzantă şi mai ales educativă pentru copii); numărul 

semnificativ de referinŃe culturale, care reprezintă atâtea dificultăŃi de depăşit; specificităŃile 

stilistice şi morfologice ale genului în cele două culturi (nouă sursă de asimetrie); şi poziŃiile 

în mod clar diferite pe care acestea din urmă le ocupă în cadrul literaturii mondiale. 

Suntem de părere că basmele oferă o ocazie privilegiată de a se plasa, atât ca 

traductolog, „la răscrucea unor paradigme: aceea a opoziŃiei între ceea ce este universal şi 

ceea ce este specific, aceea a relaŃiei limbii cu lumea, şi bineînŃeles aceea a transpunerii (şi 
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deci a traducerii) specificului”.3 Cu atât mai mult cu cât, în cazul de faŃă, este deosebit de 

adevărat că „nu este necesar ca traducerea să se prezinte sub forma unui original”4 (acesta 

este, de pildă, cazul ediŃiilor erudite). Mai exact, opŃiunile traducătorilor ar trebui să indice 

foarte clar scopul (i.e. funcŃia şi publicul) textului în limba Ńintă. 

Corpusul selectat este analizat dintr-o perspectivă socioculturală fiindcă astfel 

consecinŃele asimetriei – care se defineşte înainte de toate la nivelul raporturilor dintre cele 

două societăŃi şi cele două culturi, ceea ce are consecinŃe asupra particularităŃilor genului – 

pot fi puse mai clar în evidenŃă. 

Adoptând o abordare comparatistă care pune în oglindă cele două sensuri ale 

traducerii din cadrul unei perechi de limbi, am dorit să accentuăm importanŃa raporturilor 

dintre culturi în ceea ce priveşte deciziile traducătorilor şi editorilor. Traducerea este văzută 

aici ca şi fapt social al culturilor sursă şi Ńintă, fapt social a cărui existenŃă şi formă sunt 

determinate în mare măsură de factori obiectivi şi subiectivi (simbolici, ideologici şi alŃii) ce 

Ńin de contactele între respectivele limbi-culturi. 

Iar atâta timp cât traducerea se află chiar în centrul schimburilor, aceasta trebuie să fie 

prima vizată (chiar influenŃată) de aceste raporturi. 

* 

Lucrarea este structurată în cinci capitole care merg dinspre general înspre particular 

şi care propun abordări complementare ale subiectului tratat. Dorim astfel să ne situăm în 

cadrul unei traductologii realiste care percepe obiectul său de studiu ca pe un punct de 

întâlnire al unei multitudini de factori de naturi diferite. 

 

Astfel, primul capitol Ńine cont de mai multe abordări sociologice care ne-au inspirat 

în formularea întrebării noastre centrale şi care ne-au furnizat repere esenŃiale pentru 

definirea direcŃiile generale ale studiului de faŃă. Departe de a se exclude, reflecŃiile teoretice 

reŃinute se dovedesc a fi complementare; acestea propun principii şi concepte diferite, au 

finalităŃi uneori divergente, însă toate acestea nu fac decât să scoată în evidenŃă şi mai clar 

realitatea complexă a traducerii şi implicit, limitele inerente oricărei cercetări. Este vorba, în 

                                                 
3 Michel Ballard, „Les stratégies de traduction des désignateurs de référents culturels”, Michel Ballard (éd.), La 
Traduction, contact de langues et de cultures (1), Arras, Artois Presses Université, 2005, p. 125. Traducerea 
noastră. 
4 Ibid., p. 148. 
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special, despre teoria polisistemelor a lui Itamar Evan-Yohar, despre normele lui Gideon 

Toury, despre abordarea „patronajului” a lui André Lefevere, despre teoria bunurilor 

culturale a lui Pierre Bourdieu şi despre teoria receptării a lui Hans Robert Jauss. 

Acest capitol prezintă bazele teoretice de la care am împrumutat principii, metode, 

instrumente conceptuale şi terminologice. Chiar dacă analiza de detaliu pe care o efectuăm în 

al cincilea capitol este un studiu de traductologie descriptivă, căci aceasta se concentrează 

asupra nivelului textual al tratării referinŃelor culturale, acest demers se înscrie definim într-

un cadru general care trebuie definit. Un astfel de cadru îl oferă sociologia traducerii, parte 

integrantă a studiilor descriptive (Descriptive Translation Studies) al căror scop ar fi să 

explice de ce există şi cum se prezintă traducerile. 

Complementaritatea teoriilor prezentate decurge în primul rând din faptul că aspectele 

centrale diferă de la un caz la altul: relaŃiile din interiorul polisistemelor şi dintre polisisteme, 

cu lupta pentru poziŃia centrală ca şi motor principal; normele, textuale şi nu numai, care 

determină munca traducătorului şi poziŃia produsului său în polisistem; agenŃii şi factorii care 

„manipulează” textul în funcŃie de interesele lor şi în sfârşit, capitalurile culturale cu puterea 

lor simbolică şi tot ceea ce implică aceasta în materie de producŃie şi/sau transfer de texte. 

Această complementaritate reiese şi din punctele de vedere şi din instrumentele 

diferite pe care le utilizează principalii teoreticieni, aceştia venind din orizonturi diferite: 

Itaman Evan-Yohar este specialist în studii culturale; Gideon Toury este traductolog; André 

Lefevere este un literat şi un traducător care priveşte traducerea ca pe o rescriere supusă 

constrângerilor mai mult sau mai puŃin explicite; Pierre Bourdieu este sociolog şi propune o 

abordare care se poate aplica şi traducerii. 

 

După această trecere în revistă prin excelenŃă teoretică, al doilea capitol vine să 

furnizeze reperele necesare înŃelegerii contextului general în care se înscrie acest corpus. Mai 

exact, aici trasăm în linii mari dezvoltarea celor două limbi şi literaturi şi punem în evidenŃă 

prima componentă a unei asimetrii cu incidenŃă directă asupra locului traducerii în culturile 

respective şi implicit, asupra deciziilor traducătorilor. 

Periodizarea pe care o propunem Ńine cont de toate momentele cheie din punct de 

vedere al relaŃiilor dintre cele două spaŃii studiate aici, francez şi român, dar nu are nicio 

pretenŃie de exhaustivitate, pentru că aceasta ar însemna depăşirea scopului acestei cercetări. 
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Punem aşadar în evidenŃă doar câteva mari intervale istorice delimitate prin repere legate cu 

precădere de istoria României pentru că aici intervin evenimentele sau circumstanŃele care 

împiedică existenŃa raporturilor „simetrice” dintre cele două culturi şi care marchează uneori 

rupturi/reluări subite. 

Totuşi, nu este vorba aici de un caz extrem, de diferenŃe fundamentale între 

mentalităŃi şi spaŃii geografice, cu toate obstacolele pe care aceasta le-ar implica pe planul 

cunoaşterii reciproce. Acesta este de altfel motivul pentru care am ales să vorbim despre 

asimetrie, termen care presupune totuşi un punct comun de referinŃă. SituaŃia este dealtfel 

mai interesantă, raporturile stabilite fiind mai subtile. 

Această vedere de ansamblu asupra relaŃiilor între cele două culturi ne permite să 

nuanŃăm conceptul de asimetrie şi demonstrează cât de util este pentru traductolog să 

integreze orice analiză de text într-o perspectivă istorică mai vastă. Aceasta din urmă poate 

clarifica natura normelor (şi chiar a constrângerilor) care justifică opŃiunile traducătorilor 

individuali. Chiar dacă, în linii mari, asimetria care guvernează raporturile dintre cele două 

spaŃii considerate este vizibilă „cu ochiul liber”, o privire în detaliu pune în evidenŃă 

existenŃa unor grade de intensitate diferite, strâns legate de circumstanŃe sociale şi politice 

care îşi pun amprenta pe statutul traducerii în general, dar şi pe strategiile de traducere. 

Ceea ce trebuie reŃinut din acest excurs istoric este că relaŃiile culturale dintre cele 

două spaŃii s-au derulat fără fracturi totale, uneori în ciuda interdicŃiilor oficiale, de-a lungul 

ultimilor trei sute de ani, traducerile fiind când una din consecinŃele lor directe sau indirecte, 

când un motor în procesul de deschidere şi de dezvoltare. Se constată de asemenea o anumită 

constanŃă în aceste raporturi. Separate prin situaŃia geografică şi respectiv prin evoluŃia 

istorică, spaŃiul român şi spaŃiul francez au ocupat şi ocupă poziŃii net diferite la nivel 

european şi mondial, ceea ce justifică abordarea noastră în termeni de „centru” şi „periferie”. 

Au existat desigur fluctuaŃii de intensitate, dar ele nu au pus în cauză o situaŃie de fapt: FranŃa 

şi francezul s-au bucurat de prestigiu în regiunea CarpaŃilor de-a lungul întregului interval, în 

timp ce spaŃiul cultural român a rămas mereu puŃin cunoscut, chiar exotic, cititorilor din 

Hexagon. 

Iată deci premisele unei asimetrii constante, dar aceasta nu este doar permanentă, este 

de asemenea multiplă, fiindcă atinge, după cum am arătat-o deja, sferele cele mai diverse, 

dintre care şi cele care ne interesează îndeaproape. 
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Uneori se vorbeşte de relaŃii „privilegiate” între cele două culturi, dar sensul acestui 

calificativ trebuie bine definit. Dacă există într-adevăr un  „privilegiu”, este vorba fără 

îndoială de perspectiva română asupra situaŃiei, căci în acest spaŃiu se atribuie o poziŃie 

deosebită limbii şi culturii franceze. Totuşi, prin promovarea propriilor sale valori FranŃa nu 

se adresează României ca şi destinatar favorizat. Deşi înrudită prin originea sa latină, aceasta 

rămâne de-a lungul întregii perioade considerate, doar una din numeroasele Ńări francofone 

vizate de popularizarea culturii franceze. Un motiv în plus de a vorbi de un „schimb inegal” 

în materie de traduceri. 

 

Asimetria dintre cele două culturi se regăseşte şi  în cel de-al treilea capitol. Pornind 

de la căutarea unei definiŃii a genului, acesta scoate în evidenŃă punctele de convergenŃă şi 

mai ales, de divergenŃă dintre basmele române şi cele franceze şi stabileşte corpusul în baza 

criteriilor generice şi traductologice. Tot aici abordăm chestiunea textelor sursă – articulată în 

jurul poziŃiei autorilor de basme în culturile lor de origine şi în literatura mondială, precum şi 

în jurul prezenŃei şi a vizibilităŃii lor în cultura Ńintă – şi chestiunea cititorului, majoră pentru 

studiul nostru de caz, şi a orizontului de aşteptare, care dobândeşte nuanŃe particulare atunci 

când este vorba despre basme, în special traduse. DiferenŃele constatate între categoriile de 

cititori şi constrângerile (din punctul de vedere al traducătorului) aferente arată că analizarea 

abstractă a soluŃiilor de traducere fără a reflecta la resorturile care le-au determinat ar putea 

determina judecăŃi de valoare nefondate şi scoate în evidenŃă o diversitate de abordări cu 

totul imposibil de explicat. 

Capitolul al treilea stabileşte deci limitele şi conŃinutul corpusului nostru în funcŃie de 

definiŃia de gen a basmelor şi a tipurilor diferite de transferuri interlinguale, i.e. traducere 

directă, traducere indirectă şi adaptare. Tot aici, justificăm deopotrivă alegerea de a ne opri 

doar asupra traducerilor directe apărute în volume de autor sau în culegeri de basme 

aparŃinând aceleiaşi culturi sursă; am considerat că luarea în calcul a altor situaŃii de 

traducere sau de editare ar fi dus la creşterea numărului iniŃial de variabile şi ar fi putut, în 

consecinŃă, să îngreuneze interpretarea rezultatelor, în ceea ce priveşte tratarea referinŃelor 

culturale. 

Al patrulea capitol abordează traducerea dacă nu în calitatea sa de produs ce face 

obiectul vânzării, cel puŃin în calitate de produs ce face obiectul unei oferte şi al unei cereri. 
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łinem cont aici de aspecte legate de agenŃii implicaŃi în proces – editorii, autorii paratextelor, 

traducătorii – de retraduceri şi de reeditări şi astfel completăm excursul istoric de la începutul 

demersului nostru. Ne aflăm astfel între sociologia externă a traducerii şi studiul propriu-zis 

traductologic al corpusului. Din diversitatea de paratexte, ne vom opri asupra celor pe care le 

considerăm reprezentative pentru un corpus de traduceri ale genului (colecŃii, nume de autori, 

titluri de volume şi de basme, prefeŃe şi note). 

Fără a proceda la ceea ce ar constitui o descriere detaliată a strategiilor de editare, ne 

vom situa mai degrabă în perspectiva „consumatorului”, al cărui acces la Străin este 

favorizată sau împiedicată de prezenŃa notelor şi a paratextelor, şi din perspectiva 

traductologului care încearcă să îşi studieze corpusul din perspectiva contextului cel mai 

apropiat traducerii – cartea în sine – şi a habitusui-ul traducătorilor. Prin includerea în peisaj 

a adaptărilor şi a traducerilor indirecte care nu sunt abordate în studiul de caz, dar a căror 

volum este un indicator al atitudinilor traductive în general, acest capitol îşi propune de 

asemenea să întocmească un tablou realist în ceea ce priveşte transferurile de basme între 

cele două spaŃii culturale. 

Trecerea în revistă a corpusului constituit pune în evidenŃă decalaje la mai multe 

niveluri: numărul, statutul social şi motivaŃia autorilor, particularităŃile basmelor în cele două 

culturi, numărul de traduceri şi reeditări ale basmelor aceluiaşi autor, epoca primelor 

traduceri, orizonturile de aşteptare ale cititorilor. Trebuie subliniat că retraducerile sunt mai 

puŃin frecvente pentru autorii români, iar reeditările sunt cu atât mai puŃin numeroase. 

Această discrepanŃă este fără îndoială accentuată de versiunile în română ale lui Perrault. 

SituaŃia acestuia este cu totul disproporŃionată prin comparaŃie cu toŃi ceilalŃi autori. Este 

vorba fără îndoială de una din consecinŃele poziŃiei pe care acest autor o ocupă în literatura 

mondială. 

Odată cu al cincilea capitol ajungem la punctul central al cercetării noastre. Până aici 

am creionat fundalul pe care vom proiecta deciziile concrete ale traducătorilor în ceea ce 

priveşte transferul referinŃelor culturale. Omiterea acestei analize textuale ar însemna 

limitarea la nivelul unei sociologii superficiale, deci devierea de la obiectivele traductologiei 

în general şi ale „teoretizării realiste”  concepute de Michel Ballard. 

Pentru a răspunde la întrebarea centrală a cercetării noastre, analizăm două tipuri de 

elemente considerate aici ca fiind unităŃi de traducere: punctuale (referinŃe culturale) şi 
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stilistice. După părerea noastră, acestea sunt cele mai susceptibile de a coate în evidenŃă, a 

sugera sau a ascunde Străinul: primele pentru că sunt referinŃa directă a unei alte realităŃi, 

uneori fără echivalent „perfect” în cultura Ńintă, ultimele, fiindcă, mai ales în cazul basmelor, 

modalităŃile de a povesti contează mai mult decât naraŃiunea, care este uneori banală şi în 

plus, disponibilă în versiunile locale/naŃionale, lucru care ar putea bloca însăşi iniŃiativa de 

traducere. 

Această analiză este centrală pentru abordarea noastră pentru că ne permite să 

observăm diferenŃele în ceea ce priveşte strategiile de traducere între cele două sensuri ale 

traducerii. Chiar dacă este evident că toate textele din corpusul nostru păstrează o urmă, chiar 

şi discretă, a Străinului, este totuşi interesant şi revelator să măsurăm ponderea acestuia în 

ansamblul textelor, aceasta cu atât mai mult cu cât am adoptat o perspectivă comparativă. În 

al doilea rând, în acest mod, putem pune în evidenŃă legătura dintre eventualele divergenŃe şi 

factorii extratextuali (din care, printre cei mai puternici, alegerea unei anumite tranşe de 

vârstă ca şi public Ńintă). 

Analiza în trei timpi a corpusului este articulată în jurul prezenŃei Străinului în textele 

traduse. Mai întâi, pentru a avea o impresie de ansamblu mai mult sau mai puŃin „inocentă”, 

am citit basmele traduse notând ceea ce ar putea trimite un cititor atent la un spaŃiu străin 

indefinit sau, în mod specific, la spaŃiul străin sursă, continuând printr-o confruntare cu 

originalele şi o sintetizare a observaŃiilor, 

RegularităŃile observate ne-au permis să evidenŃiem evoluŃia diacronică şi diferenŃele 

dintre traducerea din română în franceză şi cea din franceză în română în scopul obŃinerii 

unei imagini de ansamblu realiste. Atâta timp cât nu există traducere total omogenă, 

traductologul nu poate decât să repereze tendinŃele şi astfel să constate normele generale. 

Acest studiu pe corpus oferă două tendinŃe generale: basmele române traduse în 

franceză pun mai mult tare accentul pe elementul străin, în timp ce în basmele franceze 

traduse în română, acesta este mai puŃin vizibil, în parte datorită strategiilor de aclimatizare 

(„în parte” pentru că nu trebuie totuşi să subestimăm partea de specificităŃi a textelor-sursă). 

Ceea ce este cel mai interesant este că această situaŃie nu este doar rodul opŃiunilor 

traductive. După cum o arată cazul poreclelor, o aceeaşi strategie are un impact diferit de la o 

limbă Ńintă la alta. Astfel, traducerea (cvasi)literală va fi sinonimul unei ştergeri a străinătăŃii 

pentru basmele franceze (mai ales cele de Perrault) şi o altă faŃă a Străinului în cazul 
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basmelor române traduse (strategiile adoptate pentru alte referinŃe culturale şi bineînŃeles 

prezentare editorială vin să accentueze această prezenŃă). Dată fiind existenŃa unor soluŃii 

consacrate în traducerea română, acestea nu mai denotă Străinul. În franceză, stranietatea nu 

este decât umbra Străinului care se face simŃit în ansamblul textelor traduse. 

Considerăm că este posibil să începem să explicăm divergenŃele constatate în ceea ce 

priveşte strategiilor de traducere pornind de la tranşele de vârstă vizate de către traducători: 

adulŃi cu un viu interes pentru elementul străin în cazul traducerilor în franceză (tirajele şi/sau 

paratextele erudite fac dovada), copii sau, cel mult, public general în cazul traducerilor în 

română (tirajele şi apartenenŃa la colecŃii specializate în literatura pentru copii). ImplicaŃiile 

sunt complexe. În primul caz, traducătorul mizează pe un cititor de nişă şi implicit, mai 

deschis şi mai motivat de originea străină a textelor decât de istorie, în timp ce în al doilea 

caz, el trebuie să se facă înŃeles (şi acceptat, deci „cumpărat”) de un număr cât mai mare de 

persoane, inclusiv de cei mici, aceşti cititori de prim grad pentru care naraŃiunea este mai 

importantă decât orice. 

Dar mai există un aspect care explică situaŃia constatată: naŃionalitatea traducătorilor. 

Oricare ar fi aceasta, limba maternă este de neînlocuit şi nu există un loc mai bun pentru a-Ńi 

manifesta prejudecăŃile inconştiente ca în traducere. Cu câteva mici excepŃii, traducătorii din 

corpus sunt români. 

Nu ar fi nerealist să considerăm că acest lucru adaugă o nuanŃă în plus asimetriei care 

ne preocupă şi justifică totodată faptul că elementul român este „privilegiat” în ambele 

sensuri ale traducerii. Cu atât mai mult cu cât o mare parte din aceşti traducători sunt şi 

scriitori aflându-se deci în serviciul limbii române, cu toate libertăŃile şi fanteziile inerente, 

aşa cum am putut vedea în al doilea studiu de caz. 

CondiŃiile istorice au şi ele influenŃa lor asupra strategiilor traductive, iar traducerile 

făcute în timpul perioadei comuniste – publicate exclusiv în România – o demonstrează pe 

deplin. Fie că au fost concepute ca tot atâtea modalităŃi de promovare inofensivă în 

străinătate ( a se vedea basmele române traduse în franceză) sau ca instrumente în procesul 

de „educare a maselor” (a se vedea basmele lui Perrault traduse în română), basmele reflectă, 

printre atâtea alte aspecte, contemporaneitatea traducătorilor şi a editorilor lor. 

 

* 
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În concluzie, asimetria dintre cele două culturi se observă la cel puŃin cinci niveluri în 

ceea ce priveşte transferul basmelor traduse în cel două sensuri. Dacă decupajul de mai jos 

poate părea puŃin rigid, aceasta este din cauză că realitatea faptelor este prea complexă pentru 

a se lăsa ordonată perfect conform rigorilor unei categorizări. Legăturile cauză-efect nu sunt 

întotdeauna univoce, factorii de influenŃă nu pot fi mereu evaluaŃi în totalitate, iar aproape 

fiecare „regulă” are şi excepŃii. „Nivelurile de asimetrie” constatate trebuie deci văzute ca 

elemente ale unui întreg a cărui compelxitate reală nu fac decât să o sugereze. 

Ca o consecinŃă directă a circumstanŃelor istorice specifice, basmele nu au aceeaşi 

semnificaŃie în cele două culturi considerate. Un prim nivel de asimetrie se conturează astfel 

faŃă de particularităŃile de gen. Contextul publicării face ca basmele franceze să fie texte 

scrise pentru o lectură tăcută în cadrul claselor înstărite, cu un scop de amuzament şi/sau 

moralizant (şi chiar subversif uneori), în timp ce basmele româneşti sunt în esenŃă un mod de 

a recupera, în cel mai bun sens al cuvântului, bogăŃia tradiŃiei orale într-un moment în care 

identitatea naŃională era o miză fundamentală. Rezultă de aici diferenŃe în ceea ce priveşte 

forma: gradul de oralitate (sub toate formele sale, de la registru la vocea auctorială), ponderea 

stereotipiilor, tipurile de relaŃii interumane, recurenŃa personajelor, existenŃa sau absenŃa unui 

limbaj tipic feeriei. 

Date fiind poziŃiile diferite ale celor două literaturi în literatura mondială (poziŃii care 

sunt în cele din urmă un corolar evoluŃiilor istorice ale celor două limbi, literaturi şi 

societăŃi), al doilea nivel de asimetrie priveşte cantitatea transferurilor (vizibile în numărul de 

traduceri directe şi indirecte, adaptări, reeditări). BalanŃa înclină bineînŃeles în favoarea 

traducerilor din franceză în română, ceea ce era previzibil din motive ce decurg din această 

poziŃionare pe scara internaŃională şi din relaŃiile specifice între cele două culturi. Acest 

decalaj cantitativ este dublat de un altul, calitativ (pe care l-am putea probabil aborda ca pe 

un nou nivel de asimetrie): nu doar că se publică relativ puŃine basme române traduse în 

franceză, dar şi publicaŃiile înregistrate sunt în majoritatea cazurilor mai degrabă un fel de 

„ofertă” spontană decât răspunsul la o cerere reală şi entuziastă. După părerea noastră, astfel 

se explică faptul că aproape toŃi traducătorii sunt români, că majoritatea traducerilor din 

secolul XX apar în România şi că multe adaptări apărute după 1989 în FranŃa sunt semnate 

de cutare sau cutare „autor” român. 
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Am observat un al treilea nivel de asimetrie în ceea ce priveşte numărul de scriitori 

traduşi. Pentru o interpretare corectă, acest aspect trebuie neapărat pus în legătură cu ceea ce 

noi am numi gradul de individualizare al autorilor. Sutn traduşi nouăsprezece 

scriitori/folclorişti români, dar cu excepŃia lui Ion Creangă şi a lui Petre Ispirescu (care 

beneficiază şi de volume de autori), numele lor nu sunt menŃionate decât în poziŃie secundară 

sau chiar deloc. Dintre autorii francezi, Charles Perrault – tradus, retradus şi reeditat în 

permanenŃă de aproape o sută de ani – contesa de Ségur, doamna d’Aulnoy şi Édouard 

Laboulaye sunt traduşi cu regularitate în ultimul timp, în timp ce Jeanne Marie Leprince de 

Beaumont figurează cu două traduceri ale aceluiaşi basm şi cu numeroase adaptări, şi alŃi 

şase scriitori sunt traduşi o singură dată. 

Altfel spus, tablou general permite constatarea faptului că traducerile în franceză 

vizează mai degrabă crearea unei imagini a genului şi a spaŃiului de origine. O indică selecŃia 

textelor, organizarea lor în volume precum şi majoritatea titlurilor de culegeri. Dimpotrivă, în 

cazul traducerilor în română, cel mai adesea autorul este acela polarizează atenŃia. În 

majoritatea cazurilor, titlurile menŃionează genul, dar fără a specifica originea (de recunoscut 

fiind, de altfel, prin sonoritatea numelui scriitorului), şi este simptomatic alegerea unui titlu 

de basm ca titlu al volumului, marcă a acestei individualizări a autorilor francezi şi a 

basmelor în ochii publicului român. 

Versiunea română a poreclelor personajelor principale franceze, fiind obiectul unei 

adevărate norme vizibilă şi la nivelul titlurilor basmelor, nu fac decât să ne întărească 

constatarea. Totuşi, nu trebuie să punem totul în seama poziŃiei centrale a literaturii franceze 

în câmpul internaŃional. H. C. Andersen este la fel de popular în România în ciuda faptului că 

poveştile sale sunt scrise într-o limbă minoră. În acest caz, intervine poziŃia autorilor la nivel 

mondial : amândoi au dobândit statutul de scriitori „universali”, depăşind-şi apartenenŃa 

naŃională. 

Cauzele sunt, cel puŃin în parte, legate de versiunile cinematografice ale acestor 

basme, propuse în special de compania Disney, dar considerăm în acelaşi timp că Basmele lui 

Perrault se pretează mai uşor la o interpretare conformă normelor din prezent, având în plus 

avantajul de a fi mai scurte decât cele ale povestitoarelor franceze şi implicit, necesitând mai 

puŃine intervenŃii pentru a fi pe gustul publicului contemporan. În mod paradoxal, basmele 



 12 

lui Perrault sunt şi cel mai des adaptate, fără prea multă consideraŃie pentru fidelitate faŃă de 

autor. Acesta este un efect pervers al propriei lor popularităŃi. 

Un al patrulea nivel de asimetrie, ce decurge parŃial din cel de-al treilea, intervine 

atunci când este vorba de prezentarea editorială în sens larg. ConsecinŃă directă a aspiraŃiei 

traducerilor, basmele traduse din română apar în general în ediŃii erudite, uneori bibliofile, 

fără ilustraŃii sau cu ilustraŃii care nu au fost concepute exclusiv pentru copii, dar apar şi ca 

modalitate de transmitere a informaŃiilor culturale pierdute în timpul transferului lingvistic. 

Basmele franceze traduse în română nu sunt niciodată prezentate în ediŃie bibliofilă, ci în 

ediŃii pentru copii: de la cele mai frumoase şi colorate până la cele mai ieftine, pe hârtie de 

calitate proastă şi având eventual câteva ilustraŃii alb-negru. Cât despre ediŃiile critice, 

amintim că nu există decât două: prima şi a doua ediŃie a traducerii Basmelor lui Perrault de 

Teodora Popa-Mazilu. 

Această diferenŃă reflectă decalajul dintre cititorii vizaŃi din ambele părŃi: un public 

de nişă având din diverse motive dorinŃa de a se informa asupra României (având în vedere 

că traducerile franceze apărute în România sunt uşor de accesat în bibliotecile româneşti, nu 

putem exclude încă o categorie de nişă: persoanele interesate de soluŃiile găsite numeroaselor 

probleme de traducere pe care le pun basmele originale) pe de o parte, şi un public general, 

definit mai degrabă de vârstă decât de interesele culturale sau literare propriu-zise, pe de altă 

parte. Basmele româneşti scrise pentru a valorifica un patrimoniu abundent ajung ca prin 

traducere să ofere o imagine despre cultura şi literatura de origine. Basmele franceze, 

concepute pentru un public dublu, adult şi tânăr, servesc, în traducere română, mai ales la 

distrarea copiilor. După cum am anticipat în cele două cazuri studiate, traducerea nu este 

realizată pentru a acoperi o lacună în repertoriul Ńintă, ci mai degrabă pentru a-l îmbogăŃi. 

În sfârşit, şi atingem aici obiectul principal al cercetării noastre, al cincilea nivel de 

asimetrie, vizibil în marile tendinŃe ale strategiilor de traducere. După cum a încercat să o 

arate analiza corpusului – bazată pe instrumentele puse la dispoziŃia traductologului de către 

teoretizarea realistă a lui Michel Ballard –, traducerile din română în franceză pun în mai 

mare măsură în evidenŃă elementul străin (publicul vizat justifică de altfel abordarea), în timp 

ce adaptarea este frecventă mai ales în traducerile din franceză în română (ca o consecinŃă, 

printre altele, a aşteptărilor, nevoilor şi exigenŃelor micilor cititori). 
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BineînŃeles, nu trebuie pus totul pe seama asimetriei pure şi stricte dintre cele două 

culturi, deoarece textele sursă româneşti diferă foarte mult de textele sursă franceze. Dar 

aceasta nu contrazice concluzia noastră asupra strategiilor de traducere: exemplele citate o 

ilustrează, iar chestiunea prezentării editoriale vine să ne consolideze opinia. 

Nu am putea termina altfel decât subliniind punctul cel mai important pe care aceasta 

iniŃiativă ne-a făcut să îl (re)descoperim: traducerea basmelor este, în sine, o ocazie de 

îmbogăŃire intelectuală şi culturală incomparabilă pentru individ şi pentru societate. 

Imposibilitatea de a găsi soluŃia perfectă nu trebuie desigur să descurajeze nici traducătorii, 

nici cititorii. A reda/a suprinde măcar o parte din frumuseŃea originalului, a reflecta măcar o 

parte din elementul străin este deja un câştig. 

De asemenea, cercetarea asupra traducerii basmelor se dovedeşte un mijloc privilegiat 

de descoperire a propriei culturi şi a culturii străine, precum şi a miilor de legături care se 

întreŃes. Chiar dacă studiul nostru nu este decât reflexia slabă a abundenŃei faptelor, el ne-a 

fost foarte util pentru a întrevedea spaŃiul unei înŃelepciuni infinite. Rezultatele obŃinute sunt, 

fără îndoială, departe de a fi definitive în ceea ce priveşte obiectul de studiu limitat al 

corpusului nostru, însă aceasta este soarta tuturor încercărilor de a observa viaŃa, mereu 

schimbătoare, surprinzătoare, mereu gata să principiile teoretice şi previziunile ştiinŃifice. 
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