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REZUMAT 

 

Cuvinte-cheie: sens semantic, sens pragmatic, transfer de sens, transformare de sens, 

malformare de sens, traducere de tip semantic, traducere de tip pragmatic, proces de 

traducere, predarea traducerii. 

 

 

Prezenta teză este structurată după cum urmează: introducere, patru capitole, concluzii, o 

anexă şi referinţe bibliografice. Introducerea prezintă câteva aspecte esenţiale: în primul 

rând, scopul tezei prezentat în contextul unei nevoi mereu crescânde de traducători 

profesionişti care să faciliteze comunicarea între persoane aparţinând unor spaţii lingvistice şi 

culturale diferite; în al doilea rând, motivaţia profesională care a stat la baza acestui demers 

ştiinţific; în al treilea rând, o descriere a scopului fiecărui capitol în parte precum şi a 

metodelor de studiu folosite.  

 

Traductologia ca ştiinţă a devenit disciplină independentă studiată la nivel universitar de 

câteva decenii, susţinută fiind de o întreagă varietate de alte discipline, mai mult sau mai puţin 

înrudite: studii culturale şi comparative, lingvistică, antropologie şi chiar informatică. De fapt, 

atât de numeroase sunt domeniile care au contribuit la un moment dat la apariţia 

traductologiei ca ştiinţă independentă, încât la sfârşitul anilor ‟80 i s-a atribuit termenul de 

„interdisciplină”. Dintre toate aceste ştiinţe, lingvistica – în special semantica şi pragmatica, 

ramuri care se ocupă în mod direct cu studiul sensului – continuă să-i inspire pe cei direct 

implicaţi în studierea fenomenelor care au loc în procesul de traducere, adică cercetători în 

domeniu, traducători şi profesori. 

 

O astfel de perspectivă inspirată de lingvistică este mai mult decât binevenită în contextul 

creşterii nevoii de traducători profesionişti, context în care universităţile din toată lumea 

încearcă să ţină pasul cu cerinţele de pe piaţa muncii. Astfel, în locul cursurilor şi seminariilor 

de traducere oferite în cadrul specializărilor de tipul „limba şi literatura engleză” în care se 

verificau practic competenţele studenţilor în limba străină respectivă, au apărut specializările 

în traducere la nivel de licenţă – aşa-numitele „limbi moderne aplicate”- în cadrul carora 

studenţii nu doar îşi dezvoltă competenţele lingvistice ci şi pe cele de traducere propriu-zise.  
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Lucrarea de faţă încearcă pe de o parte să redefinească şi să reconfigureze aspectele de ordin 

terminologic care operează la nivel de traducere, iar pe de altă parte să analizeze anumite 

fenomene care au loc în traducere la graniţa dintre sensul semantic şi cel pragmatic şi care 

sunt descrise fie ca transformare, fie ca malformare de sens. În ceea ce priveşte cadrul 

conceptual al lucrării trebuie spus că teoria traducerii operează cu un număr mare de termeni 

care, în contextul descris mai sus fie îşi pierd legitimitatea, fie devin mult prea limitaţi pentru 

a putea servi scopului lucrării. Astfel conceptele de transformare şi respectiv malformare de 

sens pot fi folosite pentru a reflecta într-un mod mult mai adecvat şi precis din punct de 

vedere ştiinţific fenomenele care au loc la nivelul procesului de traducere. Dincolo de cadrul 

terminologic, lucrarea încearcă să identifice şi să exemplifice modul în care malformările de 

sens pot apărea în traducerile din limba engleză în limba română ale unor studenţi – atât la 

nivel de licenţă cât şi de masterat. Mai mult decât atât, lucrarea sugerează folosirea unor 

anumite metode şi tehnici de predare a traducerii menite sa prevină asemenea situaţii şi să 

ajute studenţii să-şi însuşească acele deprinderi esenţiale de care depinde întregul proces de 

traducere privit ca transformare mai degrabă decât malformare de sens. La toate acestea se 

adaugă câteva sugestii şi comentarii referitoare la conţinutul programei analitice la nivel de 

licenţă şi la metodele şi tehnicile de predare care sunt esenţiale în procesul de predare-învăţare 

în cazul cursurilor şi mai ales al seminariilor de traducere. 

 

Primul capitol (“The Translation Process and the Relevance of Linguistics”) este o analiză 

a evoluţiei teoriei traducerii de-a lungul timpului care a stat sub semnul dualităţii în sensul că 

se remarcă o oscilaţie permanentă între teoriile inspirate de lingvistică pe de o parte, şi cele 

inspirate de traducerea textelor literare pe de altă parte. Aceasta se datorează în mare măsură 

faptului că, deşi lingvistica s-a dovedit a avea instrumentele necesare descrierii procesului de 

traducere, acestea se limitau la aspectele cu caracter prescriptiv şi tindeau să neglijeze sau 

chiar să ignore mare parte din problemele legate de folosirea limbii într-un context lingvistic 

bine definit. 

 

Pe la mijlocul secolului trecut, această stare de lucruri avea să se schimbe radical odată cu 

apariţia pragmaticii a cărei perspectivă asupra comunicării prin intermediul limbii deschide 

noi orizonturi în abordarea traducerii. Astfel, varietatea fenomenelor descrise de noile teorii 

ale traducerii a crescut simţitor la fel ca şi varietatea perspectivelor teoretice asupra procesului 

de traducere în sine. În ceea ce priveşte lucrarea de faţă, deşi abordarea este în esenţă 

comunicativă – întrucât traducerea este o îndeletnicire care vizează comunicarea 
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interlingvistică şi interculturală – ea nu exclude şi alte perspective care să completeze acest 

uriaş puzzle care este procesul de traducere. În acest context, relevanţa lingvisticii – în special 

a ramurilor care se ocupă cu studiul sensului – se reflectă în însăşi contribuţia sa nu numai la 

dezvoltarea teoriei şi practicii traducerii dar şi la apariţia unei discipline independente 

recunoscută la nivel academic. 

 

Al doilea capitol (Meaning and Meaning Transfer) este dedicat studiului sensului pe de o 

parte la nivel teoretic, iar pe de altă parte la nivelul trasferului de sens din limba sursă în limba 

ţintă. În ceea ce priveşte primul subcapitol, acesta reanalizează conceptul de sens din două 

perspective: cea semantică şi cea pragmatică. Având în vedere imensa varietate de teorii 

semantice în acest sens, dintre care majoritatea s-au concentrat asupra sensului cuvîntului şi 

doar o mică parte asupra sensului propoziţiei, frazei, ş.a.m.d., devine limpede ca nicio teorie 

semantică nu poate explica toate fenomenele legate de sens, indiferent dacă luăm în 

considerare un act de comunicare prin intermediul unei singure limbi sau al mai multor limbi 

ceea ce implică traducerea mesajului dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă. Mai mult decît atît, 

marea majoritate a teoriilor asupra sensului (teoria lui Saussure, principiul compoziţionalităţii, 

teoria prototipului, etc.) derivă în ultimă instanţă de la teoriile lui Aristotel şi Platon, 

nereuşind să se desprindă întrutotul de cadrul tradiţionalist de abordare al subiectului. În urma 

reanalizării celor mai semnificative teorii asupra sensului se constată că singura teorie care 

analizează sensul dincolo de suma sensurilor fiecărui cuvânt în parte este cea a lui Alfred 

Tarski şi are la bază valoarea logică a propoziţiei, respectiv adevărat sau fals, în raport cu 

realitatea extra-lingvistică. Totuşi, nici chiar această abordare nu reuşeşte să acopere întreaga 

arie problematică referitoare la fenomenele care au loc într-un act de comunicare autentică.  

 

În ce priveşte perspectiva pragmatică asupra sensului, aceasta are la bază faptul că un act de 

comunicare nu se realizează exclusiv prin intermediul propoziţiilor sau frazelor corect 

construite din punct de vedere semantic şi gramatical, ci şi prin intermediul unor cuvinte 

izolate, a unor mesaje scurt-circuitate care pot fi decodate doar cu ajutorul procedeelor 

pragmatice, în funcţie de intenţia vorbitorului şi de particularităţile contextuale în care se 

realizează respectivul act de comunicare. În acest sens, aspecte pragmatice ca de exemplu: 

cuvintele deictice, referinţa, implicaturile, presupoziţiile ş.a.m.d., depind în mare măsură de 

contextul actului de comunicare în care au fost utilizate.  
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Totuşi, indiferent cât am încerca să facem o distincţie clară între ceea ce unii lingvişti au 

numit „sens semantic” şi „sens pragmatic”, există unele aspecte în comunicare care sunt de 

fapt inseparabile. Acest lucru i-a determinat pe unii lingvişti să presupună faptul că, la nivel 

teoretic, între cele două ramuri ale lingvisticii există o relaţie de subordonare interpretată fie 

în favoarea semanticii fie a pragmaticii, în funcţie de domeniul de studiu sau de scopul actului 

de cercetare în sine. În ciuda faptului că astfel de perspective – mai mult sau mai puţin 

radicale – se caracterizează printr-o oarecare lipsă de coerenţă la nivel teoretic, aceste 

divergenţe au dus la ceea ce se numeşte în literatura de specialitate „the boundary issue” – în 

traducere liberă: „problema delimitării sensului semantic de cel pragmatic”. Această problemă 

se reflectă într-o suită de termeni dicotomici ca de exemplu competenţă-performanţă 

(Chomsky), competenţă semantică – performanţă pragmatică, sau chiar „ce se spune”- „ce 

este implicit” (Grice). În acest context, în literatura de specialitate există două grupuri disticte: 

unul care se declară în favoarea separării sensului semantic de cel pragmatic reprezentat în 

lucrarea de faţă prin teza lui Kent Bach, iar altul mai moderat care scoate la iveală gradul de 

complexitate al acestei probleme şi implicit imposibilitatea de a separa nivelul semantic de cel 

pragmatic al sensului, ele fiind de fapt interdependente (Jaszcolt, Recanati, Malmkjaer). 

Aceştia din urmă susţin că atât „ce se spune” cât şi „ceea ce este implicit” nu sunt concepte 

pure ci sunt folosite la nivel conceptual pentru a desemna o suită de procese – atât semantice 

cât şi pragmatice – care se folosesc în mod alternativ şi nu într-o ordine prestabilită pentru a 

determina pe de o parte conţinutul logic al propoziţiei respective – adică cel descris ca fiind 

adevărat sau fals în raport cu realitatea extralingvistică – şi pe de altă parte aspectele sensului 

care depind de contextul comunicării. Se poate concluziona că într-un act de comunicare 

autentică procesele semantice şi cele pragmatice sunt de fapt interdependente şi inseparabile, 

ceea ce face ca termenii „sens semantic” şi „sens pragmatic” să nu fie justificaţi de realităţile 

unui act de comunicare autentic. 

 

Ultimul subcapitol intitulat „Transfer de sens” preia problematica distincţiei dintre sensul 

semantic şi cel pragmatic şi analizează modul în care aceasta se reflectă în traducere. Din 

moment ce traducerea poate fi definită ca un tip de comunicare ce transcede graniţele impuse 

de o singură limbă şi cultură, se poate presupune că aceasta, la fel ca şi comunicarea 

monolingvă, se desfăşoară după tipare similare, adică prin intermediul unor procese semantice 

şi pragmatice alternative. Întrucât subcapitolul încearcă să determine natura procesului de 

traducere care poate fi mai mult sau mai puţin semantică sau pragmatică, la nivel terminologic 

se evită folosirea termenului „echivalenţă” – introdus de Catford la începutul anilor ‟60 şi 
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definit ca fiind „un fenomen empiric” – şi introducerea unui termen care să nu facă referinţă 

la dicotomiile saussuriene, adică „transfer de sens”. Astfel devine posibilă urmărirea unui 

întreg proces de traducere în toată complexitatea sa, ca şi a proceselor lingvistice care au loc 

la nivel semantic şi pragmatic.  

 

Pentru exemplificare, s-a ales discutarea transferului implicaturilor conversaţionale din limba 

sursa în limba ţintă întrucât acestea reprezintă un caz tipic al modului în care conţinutul logic 

al unei propoziţii interacţionează cu intenţia vorbitorului într-un anumit context de 

comunicare. În urma analizei se constată că, de regulă, cu cât „ceea ce este implicit” se 

bazează mai mult pe procesele semantice pentru a putea fi decodat, cu atât transferul va avea 

un caracter mai semantic. Pe de altă parte, dacă interpretarea implicaturii depinde în mare 

măsură de procesele pragmatice, atunci transferul va avea un caracter pragmatic mai 

pronunţat. Astfel propoziţia „You are not going to die, Peter” poate fi descrisă ca având un 

caracter mai mult sau mai puţin semantic sau pragmatic în funcţie de contextul în care ea a 

fost folosită. Dacă ea este adresată de o mamă fiului ei care tocmai şi-a julit genunchii, atunci 

conţinutul logic al propoziţiei este fals iar decodarea mesajului se va face cu ajutorul 

proceselor pragmatice. Pe de altă parte, dacă ea este adresată unui adult care tocmai a suferit 

un accident grav, atunci conţinutul semantic al propoziţiei devine dominant iar transferul are 

caracter semantic mai pronunţat.  

 

În ciuda faptului că analiza propoziţiilor din capitolul doi sunt exemple tipice în ceea ce 

priveşte interacţiunea dintre cele două aspecte ale sensului, respectiv dintre „ce se spune” şi 

„ceea ce este implicit”, ele nu trebuie privite ca reguli de urmat în absolut toate contextele de 

comunicare în care traducerea este necesară. Scopul principal al celui de-al treilea capitol 

(Transformation and Malformation in the Translation Process – Transformare şi 

malformare în procesul traducerii) este acela de a afla în ce măsură sensul transferat din limba 

sursă în limba ţintă este conservat, alterat sau pierdut. Acest capitol are o componentă 

terminologică - ce defineşte conceptele de transformare respectiv malformare - şi una practică 

urmărind transferul presupoziţiilor din limba engleză în limba română şi fenomenele ce au loc 

în timpul acestui proces. Introducerea conceptelor mai sus-menţionate este absolut necesară 

datorită numărului mare de termeni folosiţi în literatura de specialitate pentru a face referire la 

schimbările care au loc la nivelul sensului în timpul procesului de traducere („eroare”, 

„deviere”, „alterare de sens”, „distorsiune”, „pierdere de sens”, etc.) şi care sunt adesea 

folosiţi în mod neadecvat dând naştere unor ambiguităţi sau chiar suprapunându-se cu alţi 
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termeni. Pe de altă parte însă, remarca lui Neubert şi a lui Shreve conform căreia traducerea 

ca act de comunicare este de fapt „un paradox” întrucât implică existenţa pierderilor şi a 

distorsiunilor de sens pune la îndoială însăşi posibilitatea de traducere a unei propoziţii, a unui 

text ş.a.m.d. Aceeaşi idee exprimată de Hervey şi Higgins ne oferă o altă perspectivă asupra 

traducerii. Aceştia compară traducerea cu un motor a cărui funcţionare implică în mod 

inevitabil o oarecare pierdere de energie.  

 

În acest context, conceptele de „transformare” respectiv „malformare de sens” pot fi definite 

ca fenomene ce  au loc în timpul procesului de traducere, primul fiind descris ca un aspect 

inevitabil existent în orice act de comunicare realizat prin intermediul traducerii, iar al doilea 

denumind acele disfuncţii care au uneori loc în traducere şi care distorsionează în mare 

măsură sensul mesajului original. Deşi cei doi termeni sunt în aparenţă antinomici, 

fenomenele respective sunt în esenţă manifestări ale aceluiaşi proces de traducere. Pentru a 

conferi legitimitate acestor termeni nou-introduşi, ei au fost descrişi în raport cu noţiunea de 

normă introdusă de Gideon Toury care acceptă anumite variaţiuni de comportament în 

traducere ce se pot manifesta între anumite limite. Astfel, transformarea de sens în procesul de 

traducere ca proces decizional are loc ca urmare a manifestării acestei variaţii.  

  

Subcapitolul intitulat „Traducere de tip semantic sau pragmatic?” este o proiecţie a 

problematicii distincţiei dintre sensul semantic şi cel pragmatic la nivelul procesului de 

traducere. Această perspectivă este inspirată de distincţia pe care Peter Newmark o face între 

„traducerea de tip semantic” şi „traducerea de tip comunicativ” care pot fi privite pe de o 

parte ca o proiecţie a celor două ramuri ale lingvisticii care se ocupă cu studiul sensului la 

nivel de traducere, iar pe de altă parte ca o proiecţie a dicotomiei „traducere literală” – 

„traducere liberă”. Spre deosebire de abordarea lui Peter Newmark, această analiza urmăreşte 

nu atât sa facă distincţia dintre cele două tipuri de traducere – semantică şi comunicativă – cât 

să le unifice din punct de vedere teoretic. Însuşi Newmark a recunoscut mai târziu faptul că a 

încerca să distingem între aceste două tipuri de traducere nu poate fi o abordare foarte 

productivă şi a introdus conceptul de „traducere corelativă” în care aspectul semantic şi cel 

comunicativ nu se exclud ci, dimpotrivă, se completează reciproc. O astfel de abordare este 

mai constructivă întrucât poate ajuta studenţii şi în general începătorii în ale traducerii să 

conştientizeze complexitatea proceselor pe care le presupune transferul sensului din limba 

sursă în limba ţintă.  
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Modul în care aspectele semantice interactionează cu cele pragmatice în procesul de traducere 

se reflectă în partea practică a acestui capitol care se concentrează asupra traducerii 

presupoziţiilor. În capitolul al doilea presupoziţia a fost descrisă ca fiind un anumit tip de 

implicaţie pragmatică ce derivă din relaţia dintre vorbitor şi utilizarea corectă a unei propoziţii 

sau fraze într-un anumit context, şi care se reflectă la nivelul percepţiei receptorului sub forma 

unei deducţii pragmatice. Partea semantică a presupoziţiei, adică partea ce poate fi descrisă ca 

fiind adevărată sau falsă în raport cu realitatea extra-lingvistică, se reflectă în limba engleză  

sub forma unor structuri bine delimitate. Pe de altă parte, partea pragmatică devine evidentă 

prin implicaţiile pe care le are asupra actului de comunicare în toată subtilitatea sa.  

 

Pentru a face o analiză a gradului de transformare de sens care poate să aibă loc la un moment 

dat în procesul traducerii, a fost organizat un experiment de traducere la care au luat parte 

zece persoane – un expert şi nouă studenţi dintre care cinci sunt înscrişi într-un program de tip 

LMA la nivel de licenţă, şi patru masteranzi înscrişi într-un program de Teoria si Practica 

Traducerii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Toţi participanţii la experiment au fost 

rugaţi să traducă un număr de propoziţii, toate prezentate în contextul original aşa cum a fost 

identificat în articolele din limba engleză. În urma analizei traducerilor câteva aspecte au 

devenit evidente. În primul rand, unele dintre presupoziţiile transferate din limba engleză în 

limba română sunt conservate datorită unei oarecare corespondenţe la nivel formal şi semantic 

dintre limba sursă şi limba ţintă. În al doilea rând, se remarcă existenţa unor transformări mai 

mult sau mai puţin subtile la nivelul unor presupoziţii care se datorează mai multor factori 

care pot varia de la lipsa conştientizării de către studenţi a varietăţii de factori semantici şi 

pragmatici care operează în limbaj (malformare), până la simpla alegere a uneia dintre 

posibilităţile de traducere ca în cazul expertului şi chiar al unor studenţi (transformare 

propriu-zisă). În al treilea rând, se remarcă o clasă de presupoziţii – în special cele numite 

„presupoziţii implicite” – care au un caracter cultural mai pronunţat şi care tind să nu 

supravieţuiască transferului din limba engleză în limba română. De aceea devine necesară 

introducerea unei tehnici de compensare folosită în mod curent de traducători şi anume 

explicitarea. Se remarcă faptul că, în timp ce traducătorul profesionist foloseşte această 

tehnică în mod curent, unii studenţi nu o folosesc, rezultatul fiind un caz tipic de malformare 

de sens în limba ţintă.  

 

În acest context devine evident faptul că pregătirea studenţilor este o problemă deosebit de 

complexă care are nevoie de tot sprijinul teoretic şi practic din partea cercetătorilor în 
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domeniu şi a traducătorilor profesionişti. Ultimul capitol (Teaching Translation at 

Undergraduate Level – Predarea traducerii la nivel de studii de licenţă) analizează problema 

predării traducerii la nivel de studii de licenţă şi este compus din cinci subcapitole în care se 

discută aspecte-cheie ca statutul disciplinei în mediul universitar, dezvoltarea competenţelor 

de traducere, conceperea programei analitice, unele aspecte metodologice şi pedagogice, şi, 

nu în ultimul rând unele aspecte referitoare la folosirea tehnicilor de traducere în general şi a 

explicitării în special. Primul subcapitol analizează aspecte legate de statutul disciplinei în 

mediul academic între care cel mai important este distincţia dintre educarea traducătorului 

(„translator education”) şi formarea profesională a traducătorului („translator training”). 

Conform studiului Sylviei Bernardini, educarea se realizează la nivel de licenţă şi urmăreşte 

dezvoltarea unui set de competenţe de traducere de bază, iar formarea profesională se 

realizează la nivel postuniversitar, ca parte a unui program specializat. Astfel, la nivel 

instituţional, această combinaţie între un program la nivel de licenţă şi unul la nivel 

postuniversitar pe de o parte, şi o abordare echilibrată care să combine studiul teoretic şi 

practica în traducere, are cele mai mari şanse să raspundă asteptărilor studenţilor care optează 

pentru această profesie.  

 

În ceea ce priveşte deprinderile pe care un student înscris într-un program de licenţa trebuie să 

şi le dezvolte, Bernardini distinge trei competenţe de bază: conştientizare (awareness), spirit 

critic (reflectiveness), şi ingeniozitate (resourcefulness). Deşi la nivel teoretic aceste trei 

categorii sunt bine definite şi argumentate, autoarea acestei teze optează pentru o abordare 

mai transparentă din punctul de vedere al studenţilor care în mod inconştient asociază 

compentenţele de traducere cu cele trei etape principale ale procesului de traducere. Astfel, 

competenţa de întelegere unui text scris, de exemplu, este asociată cu receptarea mesajului în 

limba sursă, transferul propriu-zis este realizat prin intermediul unor procese cognitive 

specifice acestei etape, iar producerea mesajului în limba ţintă este realizat cu ajutorul unor 

deprinderi de exprimare corectă în limba ţintă precum şi de folosirea adecvată a unor tehnici 

de traducere. Această abordare are avantajul că permite profesorului să identifice rapid nivelul 

la care au loc disfunctionalităţile în procesul de traducere şi să le remedieze prin activităţi 

specifice destinate dezvoltării competenţei respective.  

 

Următoarele două subcapitole discută aspecte referitoare la conţinutul programei analitice pe 

de o parte, şi la modul în care trebuie să se desfăşoare procesul de predare al traducerii la 

nivel de licenţă. Conceperea programei analitice depinde anumiţi factori care variază de la un 
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context de predare la altul, ca de exemplu: tipul de program academic în cadrul căruia este 

oferit cursul sau seminarul de traducere, obiectivele cursului/seminarului respectiv, acordarea 

consultaţiilor în cazul studenţilor ale căror competenţe în limba străină nu sunt suficient 

dezvoltate şi chiar problema limbii în care se face (sau ar fi etic să se facă) traducerea. Toate 

aceste aspecte se află într-o relaţie strânsă şi pot influenţa conţinutul programei analitice a 

cursului/seminarului oferit la nivel de licenţă. Pe de altă parte, nici aspectele metodologice şi 

pedagogice nu pot fi neglijate întrucât numai printr-o bună aplicare a acestor principii cresc 

şansele studenţilor atât de a cunoaşte şi a folosi una sau mai multe limbi străine, cât şi de a 

dobândi un set de deprinderi de traducere de bază. Prin urmare, profesorul, prin însăşi natura 

activităţii sale, devine veriga de legătură dintre mediul academic şi cel al traducătorilor 

profesionişti. Deşi absolvenţii unui program de licenţă de trei ani nu pot fi consideraţi 

traducători profesionişti în toată puterea cuvântului, ei sunt totuşi traducători competenţi.  

 

Ultimul subcapitol este o încercare de a corela problema traducerii presupoziţiilor cu 

învăţarea unor tehnici de traducere, în special a explicitării. Ca şi în cazul altor termeni 

folosiţi în teoria traducerii ca de exemplu „ce se pierde” şi „ce se câştigă”, conceptele folosite 

pentru a face referire la diferitele tehnici de traducere reflectă o oarecare lipsă de coerenţă la 

nivel teoretic. În ceea ce priveşte explicitarea ca tehnică esenţială folosită în special în 

traducerea presupoziţiilor, contrastul exprimat prin noţiunile de „explicitare opţională” 

respectiv „explicitare obligatorie” par a fi lipsite de substanţă. Cu alte cuvinte, deşi o astfel de 

distincţie pare a fi posibila la nivel teoretic, traducerea unor presupoziţii din limba engleză în 

limba română a scos la iveală faptul că acest contrast nu este atât de clar pe cât am fi dorit să 

fie ci depinde în mare măsură de fiecare context de traducere în parte. În practică, folosirea 

adecvată a diferitelor tehnici de traducere reprezintă o caracteristică esenţială a 

comportamentului traducătorilor profesionişti care trebuie cultivată în orice context de 

predare a traducerii.  

 

În concluzie se poate spune că graniţa dintre noţiunile de „transformare de sens” şi 

„malformare de sens” aşa cum au fost ele definite în lucrare poate fi adesea imperceptibilă. 

Procesul decizional ca atare depinde de o varietate atât de largă de factori încât este practic 

imposibil ca aceştia să fie toţi incluşi într-o lucrare ca cea de faţă. Mai mult decât atât, însăşi 

ideea ca cineva ar putea încerca o inventariere a acestor factori devine puţin probabilă. Totuşi, 

câteva dintre aspectele care fac adesea diferenţa dintre „transformare” şi respectiv 

„malformare de sens” au fost identificate şi pot constitui un punct de plecare în îmbunătăţirea 



 13 

tehnicilor de predare a traducerii şi dezvoltarea deprinderilor de traducere ale studenţilor. 

Cazurile extreme de „transformare de sens” – aşa cum a fost de fapt definită malformarea – 

pot fi corectate pe de o parte prin simpla conştientizarea de către studenţi a faptului că aceste 

fenomene există şi prin folosirea adecvată a unor tehnici de traducere pentru a le preveni, iar 

pe de altă parte prin includerea în programă a acelor componente care să contribuie la 

dezvoltarea spiritului critic al studenţilor.  
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