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REZUMAT 

 

 

Teza intitulată Alexander Pope Essay on Man - recepţie timpurie maghiară – are ca 

scop cercetarea modului în care această poezie a lui Alexander Pope a fost receptată în mediul 

literar, în special cel maghiar, cât şi influenţa traducerii acestei poezii asupra dezvoltării 

literaturii naţionale şi a gândirii iluministe în secolul 18.  

În acest sens lucrarea prezintă curentul iluminist cu numeroasele sale valenţe şi 

manifestări în diversele medii naţionale şi culturale europene, arătând faptul că în secolul 18. 

literatura devine cel mai important mijloc al propagării acestui curent filozofic. Astfel 

traducerile operelor literare din limba engleză în limba franceză, si mai apoi în limba germană, 

primesc un rol deosebit în transmiterea ideilor iluministe către naţiunile est-europene, care – 

având în vedere distanţa geografică şi lipsa contactului direct cu Anglia – asimilează gândirea 

iluministă mai ales pe filiera franceză. Selectarea pentru traducere a operelor literare, cât şi  

modul în care acestea au fost traduse (majoritatea după traduceri în franceză, dând naştere la 

traduceri eronate în versuri sau proză, adaptări, şi chiar imitaţii) aduc în discuţie probleme atât 

de ordin socio-politic, cât şi de nivel de dezvoltare a limbii naţiunilor din estul Europei aflate 

în majoritate sub dominanţa curţii de la Viena. Pentru aceste naţiuni, iluminismul a reprezentat 

nu numai speranţa unei schimbări sociale, ci, mai mult de atât, conştientizarea faptului că 

limba este elementul definitoriu al naţiunii, făcând imperios necesară utilizarea şi dezvoltarea 

acesteia în vederea dezvoltării sociale. 

Poezia Essay on Man a lui Alexander Pope, considerată cvintesenţa gândirii iluministe 

şi capodoperă a versificaţiei, a generat nenumărate traduceri.  



Teza de faţă demonstrează faptul că traducerile în limba maghiară ale operei Essay on 

Man se înscriu în trend-ul european al traducerilor via o limbă intermediară, traduceri născute 

din dorinţa de a importa atât gândirea iluministă, cât şi dezvoltarea socio-culturală a Europei 

occidentale a secolului 18. 

 

În lumina celor menţionate aria de cercetare a prezentei teze se axează pe următoarele 

domenii: Iluminismul: filozofie şi manifestări literare; Traduceri în perioada iluminismului: 

teorie şi practică; Recepţia şi traducerile poeziei Essay on Man. 

 

Capitolul I. - Iluminismul: filozofie şi manifestări literare prezintă curentul iluminist în 

Europa occidentală, aspectele sale specifice contextului naţional, cât şi manifestările literare 

ale vremii.  

 Analiza caracteristicilor generale ale iluminismului răspunde întrebărilor legate de 

modul de gândire specific secolului 18., motivând valul imens de interes stârnit de poezia 

Essay on Man care a generat un adevărat fenomen literar manifestat printr-o multitudine de 

traduceri. Acest capitol analizează modul în care s-au manifestat ideile iluministe în contextul 

secolului 18., ce primire au avut aceste idei în diferite ţări şi la diferite naţiuni. Constatăm că 

trăsăturile generale ale iluminismului se regăsesc la toate naţiunile, dar la fiecare în parte 

găsim şi manifestări specifice determinate de condiţiile socio-politice ale fiecăreia în parte. 

Iluminismul este considerat cel mai important curent filozofic al Europei, pentru că a generat o 

schimbare radicală a modului de gândire. Descoperirile din diversele domenii ale ştiinţelor au 

pus sub semnul întrebării toate regulile şi canoanele societăţii acceptate ca atare până atunci, 

ducând la refuzul acceptării acestora în continuare. La baza iluminismului se află modul de a 

gândi care îl pune pe om în centrul atenţiei. Accentul se pune pe libertatea şi bunăstarea 

acestuia, care atrage după sine toleranţa şi bunăstarea întregii societăţi. În contextul social 

european, Olanda şi Anglia au servit drept model de urmat pentru întreaga Europă. Legăturile 

comerciale şi intelectuale strânse dintre Anglia şi Franţa au facilitat propagarea ideilor 

iluministe în întreaga Europă. Cuvântul scris, fie sub forma meditaţiei asupra unui subiect, fie 

sub forma de corespondenţă, presă sau orice gen de literatură, ajunge să aibă o importanţă 

majoră în propagarea noului mod de gândire. Intelectualii formaţi în străinătate urmăreau cu 

mare atenţie schimbările sociale din vestul Europei şi relatau despre aceste schimbări spre 



patria lor din estul Europei prin corespondenţă, sau în presă, trimiţând acasă opere literare 

originale sau traducerile acestora. 

Forma literară cea mai răspândită a secolului 18 este eseul în versuri sau în proză. 

Aceasta se explică prin faptul că eseul se preta cel mai bine reflecţiilor, cugetărilor specifice 

vremii. În literatura maghiară eseul se regăseşte mai mult sub forma scrisorilor în versuri 

destinate prietenilor; care nu numai că reflectă modul de gândire al intelectualilor, ci prezintă 

şi contextul social în care au fost scrise. Conjunctura politică, cenzura curţii de la Viena, 

relaţia nobilimii maghiare cu Viena şi lipsa burgheziei, toate au fost elemente definitorii ale 

reţinerii manifestate de cărturari faţă de ideea publicării scrierilor lor. În acest context 

activitatea ferventă a lui Bessenyei György pentru bunăstarea naţiunii se dovedeşte de o 

importanţă  remarcabilă, având în vedere faptul că el a realizat că literatura naţională, 

publicarea operelor literare scrise în limba maghiară şi a traducerilor în această limbă stau la 

baza dezvoltării limbii, a definirii conştiinţei de naţiune, şi implicit a progresului naţiunii şi 

societăţii în general. 

 

Capitolul II - Traduceri în perioada iluminismului:  teorie şi practică prezintă modul în 

care era privită traducerea literară în secolul al 18-lea, răspunzând astfel întrebărilor legate de 

modul de realizare şi calitatea traducerilor realizate în acea vreme. Conceptul de traducere 

însuşi situează aceste traduceri în vastul spaţiu al traducerilor, adaptărilor şi chiar a imitaţiilor, 

explicând acest fenomen al literaturii din acea perioadă, când se manifestă un interes deosebit 

pentru găsirea şi stabilirea unor reguli general valabile şi aplicabile, a unei teorii a traducerii în 

sine. Până la sfârşitul secolului rezultatul concret al acestor cugetări este doar atenţia sporită 

acordată limbii, relaţiei dintre operă şi traducere pe de o parte, şi autor, traducător şi cititori, pe 

de altă parte. 

 La popoarele din estul Europei,  conceptele de bază ale iluminismului şi preocuparea 

majoră pentru om şi pentru dreptul său la cunoaştere, libertate, bunăstare şi dreptate, au dus 

implicit la intensificarea nevoii de definire naţională. În această perioadă, asistăm la aceste 

popoare la procesul de definire prin limbă a naţiunii şi naţionalităţii; intelectualii vremii 

realizează importanţa dezvoltării şi utilizării literare a limbii naţionale.  

Analiza traducerilor şi teoriilor de traducere ce se năşteau în această perioadă arată 

faptul că studierea actului traducerii, încercarea realizării unei teorii a traducerii general 



aplicabile şi conştientizarea diferenţelor dintre limbi nu erau preocupări caracteristice doar 

traducătorilor şi poeţilor Europei occidentale. Cugetările pe care le găsim cu precădere în 

prefeţele traducerilor explică şi analizează obstacolele întâmpinate în actul traducerii, aceste 

opinii stârnind în numeroase cazuri controverse între traducătorii vremii. Asemenea 

traducătorilor occidentali, şi în prefeţele operelor traducătorilor maghiari găsim dovada 

preocupării lor privind traducerea ca atare şi expresia necesităţii stabilirii unor reguli de 

traducere general valabile. Aceste texte concluzionează în majoritatea cazurilor că îmbogăţirea 

limbii naţionale este imperios necesară.  

Se poate spune că trăsătura dominantă a secolului al 18-lea este preocuparea pentru 

limbă. În mediul literar maghiar, acest fenomen ridică două probleme strâns legate: pe de o 

parte îmbogăţirea limbii şi răspândirea ideilor iluministe prin traduceri, pe de altă parte, 

problematica publicării scrierilor în limba maghiară. 

 Traducerea operelor literare din Europa occidentală devine astfel un factor important al 

procesului de autodefinire a naţiunii, mai ales că dezvoltarea limbii maghiare se îmbina cu 

receptarea ideilor iluministe. Traducerile operelor literare din engleză în franceză primesc un 

rol deosebit în transmiterea ideilor iluministe, mijlocirea franceză devenind esenţială pentru 

naţiunile est-europene, ai căror cărturari asimilau această nouă gândire prin intermediul limbii 

franceze. Selectarea pentru traducere a operelor literare, precum şi modul în care acestea au 

fost traduse, aduce în discuţie probleme atât de ordin politic, cât şi de nivel de dezvoltare a 

limbii. Iluminismul maghiar, la fel ca în cazul celorlalte naţiuni din această parte a Europei, a 

avut ca rezultat primordial conştientizarea faptului că limba este elementul definitoriu al 

naţiunii, dezvoltarea şi utilizarea limbii naţionale devenind esenţială.  

 

Capitolul III - Recepţia şi traducerile poeziei Essay on Man analizează modul în care a fost 

receptată această capodoperă a lui Alexander Pope în diversele contexte naţionale. Acest 

capitol are în centrul atenţiei două întrebări majore: pe de o parte, de ce chiar această operă 

literară a fost aleasă spre a fi tradusă de către cărturarii atâtor naţiuni; pe de altă parte, dacă 

aşa-numitele „greşeli” ale traducerilor lui Bessenyei György se datorează traducătorului, lipsei 

de dezvoltare a limbii maghiare în acea perioadă, sau traducerilor franceze eronate folosite de 

Bessenyei ca texte-sursă pentru traducerile sale. 

 



Opera Essay on Man, scrisă sub semnul excelenţei şi perfecţiunii, este considerată de 

Pope însuşi o sinteză a ideilor iluministe şi frământărilor caracteristice secolului al 18-lea. 

Filozofia acestui eseu cuprinde gândirea iluministă în totalitatea sa, mentalitatea vremii, 

problematica credinţei pusă sub semnul întrebării de descoperirile ştiinţifice, într-un cuvânt, 

tot ceea ce reprezenta gândire în secolul al 18-lea.   

 Actul de a gândi, ca fundament al cunoaşterii sinelui şi a lumii înconjurătoare, 

înţelegerea raţională a orânduirii lumii şi acceptarea acesteia pe baza aceste raţiuni, locul şi 

rolul bine definit şi explicabil al omului în univers, cunoaşterea de sine ca punct de pornire în 

explicarea căilor Domnului, relaţia dintre om (ca individ) şi societate, virtutea ca bază a 

fericirii, răul şi nedreptatea ca elemente componente ale orânduirii lumii – toate acestea sunt 

doar câteva dintre subiectele controversate ale secolului al 18-lea. Putem spune deci că poezia 

Essay on Man este clădită pe ideile iluministe şi pe problemele de credinţă contemporane ei. 

Acesta este unul dintre motivele pentru care intelectualii maghiari au găsit în traducerea 

acestei opere modul de a propaga ideile iluministe, ocolind cenzura impusă de curtea de la 

Viena.  

 Am arătat în capitolul precedent, că trăsătura fundamentală a traducerilor din secolul al 

18-lea este îndepărtarea faţă de textul original, transformarea acestuia prin traducere. Acest 

mod de traducere se reflectă şi în cazul numeroaselor traduceri ale Essay on Man, indiferent de 

limba în care a fost tradusă sau de traducătorul ei. 

 În 1736, la doar doi ani de la publicarea operei Essay on Man, au apărut primele două 

traduceri în limba franceză, prima realizată de Silhouette în proză, apoi cea a lui Du Resnel în 

versuri, ambele inexacte. Aceste două traduceri, care l-au implicat pe Pope în numeroase 

controverse periculoase la acea vreme, au servit ca texte-sursă pentru traducători ca Bessenyei, 

care nu cunoşteau limba engleză, şi care foloseau pentru traducerile lor exclusiv aceste texte în 

limba franceză, îndepărtându-se astfel şi mai mult de textul original, şi implicit de sensul 

versurilor lui Pope. 

 O altă chestiune legată de traducerile Essay on Man ale lui Bessenyei este cea a 

textelor-sursă şi a ediţiilor folosite de acesta, pentru că nici în cazul primei traduceri intitulată 

Az embernek Próbája din 1772, nici în cazul celeilalte traduceri intitulată Az Ember Poémában 

din 1803, poetul maghiar nu numeşte sursa franceză a traducerilor sale. Din prefaţa celei de-a 



doua traduceri, aflăm că în cazul primei sale traduceri a folosit un text francez intitulat Essai 

sur l’Homme, fără însă a numi autorul acestei traduceri, editura sau anul apariţiei acesteia. 

 Din acest motiv, am încercat identificarea textului-sursă prin compararea textului 

traducerii maghiare Az embernek Próbája (1772) cu textele traducerii în proză a lui Silhouette 

şi cea în versuri al lui Du Resnel, traduceri franceze presupuse de către istorici ai literaturii 

maghiare a fi sursele folosite în paralel de către Bessenyei. Am analizat astfel posibilitatea ca 

Bessenyei să fi folosit cele două traduceri menţionate în prima lor ediţie, in ediţia apărută la 

Viena la Trattner sub titlul Oeuvres Diverses de Pope în 1761, sau în cea apărută un an mai 

târziu (1762) la editura König din Strasbourg, sub titlul Essai sur l’Homme. 

 Identificarea textelor-sursă şi a ediţiei acestora este importantă, pentru că scopul 

cercetării noastre este, înainte de toate, observarea modului în care a reuşit Bessenyei să 

traducă pentru cititorul maghiar, prin intermediul traducerilor franceze, opera Essay on Man şi  

sensurile intenţionate de Alexander Pope în această poezie. Analiza traducerilor nu urmăreşte 

evidenţierea inexactităţii acestora, ci a felului în care ideile iluministe au fost modelate şi 

transpuse de traducătorii acestei poezii, condiţionaţi adesea de factori de natură politică sau de 

limbă. Intenţia lui Bessenyei nu a fost realizarea unei traduceri literare perfecte, fiind el însuşi 

conştient de limitările sale ca poet-traducător la început de carieră şi ale limbii maghiare puţin 

dezvoltate la acea vreme; ţelul său a fost să facă ideile iluministe accesibile cititorilor 

maghiari. 

Prin analiza comparatistică a textului original, a celor două traduceri franceze şi a 

traducerii în limba maghiară, putem trage concluzia, că Bessenyei a folosit în mod cert cele 

două traduceri franceze, cea a lui Silhouette şi cea a lui Du Resnel, în paralel. În ceea ce 

priveşte ediţia folosită, în lipsa altor dovezi, nu poate fi exclusă posibilitatea ca Bessenyei să fi 

folosit prima ediţie (sau alte ediţii ulterioare, identice – să nu uităm numeroasele re-editări, 

piraterii editoriale specifice vremii) separată a celor două traduceri franceze, sau cea din 1762 

apărută la editura König din Strasbourg, sub titlul Essai sur l’Homme. Excluderea uneia sau 

celeilalte posibilităţi este imposibilă, având în vedere faptul că această ediţia din 1762 

cuprinde textele cele două traduceri franceze (cea a lui Silhouette şi cea a lui Du Resnel) 

identice cu prima ediţie a acestora. Mai mult de atât, titlul acestui volum este Essai sur 

l’Homme indicat de Bessenyei ca titlu al sursei sale franceze. De asemenea, acest volum 

cuprinde textul original Essay on Man, şi alte trei traduceri (în germană, italiană, latină). 



Traducerea lui Kretsch în germană i-ar fi putut fi de ajutor în înţelegerea sensului versurilor lui 

Pope. Înclinăm deci să considerăm această ediţie ca sursă pentru traducerile lui Bessenyei 

György. 

Ultima parte a tezei cercetează modul în care poezia Essay on Man a fost receptată în 

Europa, şi  analizează modul în care a fost tradusă poezia lui Pope. De la publicarea sa în 

1734, şi după apariţia primelor două traduceri franceze menţionate până la mijlocul secolului 

al 19-lea, avem cunoştinţă de mai mult de cinzeci de traduceri în franceză, italiană, olandeză, 

germană, latină, portugheză, poloneză şi rusă. Prezenta teză vine să completeze inventarul 

internaţional al traducerilor (considerăm traducerile în contextul secolului al 18-lea, adică 

includem aici şi traducerile în proză, adaptări, traduceri fragmentare) poeziei Essay on Man cu 

cele nouă traduceri în limba maghiară născute în aceeaşi perioadă. Aceste traduceri atestă 

faptul că în perioada iluminismului şi cea următoare, intelectualii maghiari erau la curent cu 

ideile şi curentele filozofice europene, şi, depăşind limitările socio-politice şi de limbă, se 

străduiau prin traduceri şi opere literare originale, să importe atât gândirea iluministă, cât şi 

dezvoltarea socio-culturală a Europei occidentale a secolului al 18-lea, în mediul socio-

cultural maghiar.  
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