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Teza de față abordează tema traducerii literaturii
pentru copii și a criticii de traducere pentru acest gen. Un
astfel de demers a fost motivat de numărul redus, pe de o
parte, al studiilor teoretice dedicate elaborării unor modele de
critică de traducere, iar pe de altă parte, al evaluărilor
traducerilor existente în revistele culturale şi literare, cu atât
mai rare atunci când este vorba despre literatura pentru copii.
Astfel, această lucrare abordează aspecte atât de ordin teoretic
cât și practic, dintr-o perspectivă comparată, realizând un
foarte amplu şi meticulos studiu de caz privitor la traducerile
în limba românǎ ale romanului The BFG, aparţinând
scriitorului britanic de origine norvegianǎ Roald Dahl.
Despre critica de traducere s-a teoretizat puțin în
România – şi nu numai –, iar analize consistente ale unor
traduceri în reviste literare şi/sau de cultură au fost și mai
puține. În astfel de publicații, criticii literari abordează operele
traduse ca fiind egale ca valoare cu originalul, un fel de
oglinzi fidele care reflectă cu perfectă acurateţe opera sursă. O
atenție sporită este acordată traducerii doar atunci când
aceasta este considerată nesatisfăcătoare, insistându-se pe
punctele sale slabe și/sau pe stângăciile traducătorului.
Literatura pentru copii reprezintă un sector aparte al
literaturii care, în ciuda simplității aparente, confruntă
traducătorii cu o multitudine de probleme. Cu toate acestea,
literatura pentru copii – și, prin urmare, traducătorii acesteia –
nu se bucură de aceeași atenție ca literatura destinată adulților,
fiind deseori considerată inferioară în raport cu celelalte
genuri literare (Shavit 2006). Publicul țintă „dublu” – copii și
adulți – și dubla sa funcție – ludică și pedagogică – fac din
acest gen literar o provocare pentru traducători. Aceștia
trebuie să se supună, deopotrivǎ, cerințelor părinților,
așteptărilor copiilor, exigențelor editurilor, dar și contextului
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social, politic și cultural atât al textului sursă, cât și al
traducerii.
Sub aspect metodologic, cercetarea de față îmbină
aspecte deductive şi inductive, cantitative şi calitative.
Aspectele deductive privesc, între altele, crearea unui model
de evaluare și critică a traducerilor.Totodată, dintr-o
perspectivă inductivă, unele aspecte sesizate pe parcursul
analizelor sunt generalizate, conducând la informaţii
pertinente legate de traducerile investigate sau de
transpunerea literaturii pentru copii în general, de exemplu
strategiile care predomină în traducerea sa şi cum anume
variază ele de la un traducător la altul. Prin metoda
comparativă se realizează analogii atât între cele trei traduceri
şi textul sursă (schimbări de structură, de sens, de atmosferă,
de ton etc.), cât şi între cele trei texte ţintă, cu sublinierea
elementelor specifice fiecăruia.
Un prim obiectiv al tezei de față este reprezentat de
elaborarea unui model de critică și evaluare a traducerilor
literaturii pentru copii – şi nu numai –, pornind de la două
binecunoscute astfel de modele: cel funcționalist al lui
Christiane Nord (1991a) şi cel al lui Lance Hewson (2011),
dedicat textelor literare. Un al doilea obiectiv, strâns legat de
primul, vizează o critică de traducere aprofundată, dintr-o
perspectivă comparativă, a celor trei versiuni românești ale
cărții pentru copii a lui Roald Dahl The BFG pentru care am
folosit următoarele ediții: Uriașul Bun și Prietenos (1993),
Uriașul Cel Prietenos (2008), Marele Uriaș Prietenos (2015).
Comparând și contrastând textele care formează corpusul,
modelul propus este folosit atât pentru analiza textului sursă
cât și a celor trei traduceri, oferind o multitudine de dovezi
empirice în sprijinul evidenţierii caracterului său aplicativ. Cel
de-al treilea obiectiv al tezei este să combată o binecunoscutǎ
prejudecatǎ cu privire la o aşa-zisǎ inferioritate a literaturii
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pentru copii – în original sau traducere. Astfel, prin
argumentele aduse, încercǎm sǎ demonstrǎm că literatura
pentru copii este la fel de importantă și de minuţios elaboratǎ
ca şi alte genuri literare. Argumentele aduse sunt susținute
printr-o mulţime de exemple extrase din corpus.
În ceea ce priveşte structura, teza de doctorat cuprinde
cinci capitole. Primul capitol definește literatura pentru copii
ca gen literar distinct, cu propriile particularități și convenții
de elaborare, constituind, în acelaşi timp, o incursiune în
evoluţia sa. Din parcurgerea unui mare numǎr de materiale de
referinţǎ reiese faptul cǎ, până în secolul al XVII-lea, copiii au
împărtǎşit același material de lectură cu adulții. Lucrǎri
precum Gesta Romanorum sau Metamorfozele lui Ovidiu
constituie exemple ilustrative în acest sens. Puținele cărți
originale destinate exclusiv copiilor erau accesibile doar celor
care făceau parte din înalta societate sau celor care slujeau
biserica (Shavit 1986: 160). În cultura britanică, materialele
folosite de copii erau niște abecedare rudimentare (numite în
engleză horn books și ABC books), care ulterior au fost
înglobate în manualele școlare. Existența lor a fost datată din
secolul al XV-lea, iar în portretele copiilor ele sunt
reprezentate agățate la brâu cu o panglică (Kinnell 2005: 137).
Opoziția adult-copil a apărut la începutul secolului al XVIIlea, ceea ce a dus la formarea unui nou concept de copilărie
(Shavit 1986: 6). Cititorii adulţi educați – care erau, la rândul
lor, responsabili de educația tinerilor – au recunoscut atunci
pentru prima dată importanța copilăriei ca etapă specială a
vieţii omeneşti și au devenit sensibili la nevoile copiilor
(Nikolajeva 1995: ix).
Un alt element care a contribuit la schimbarea
mentalităților vremii este reprezentat de scrierile lui J.J.
Rousseau și ale lui John Locke, ambii fiind de obicei
considerați „descoperitorii” copilăriei (Lesnik-Oberstein
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2005: 24). Ideile acestora, cum ar fi conceptul de tabula rasa
și accentul pus în mod egal pe educarea și pe delectarea celor
mici, au influențat apariția unor noi modele de cărți adresate
tinerilor cititori. Se conturează astfel dubla funcție a literaturii
pentru copii, dulce et utile, aspectul ludic și cel pedagogic
îmbinându-se până în zilele noastre. Textele destinate în mod
special copiilor au început să fie create în secolul al XVIII-lea
și întreaga industrie a literaturii pentru copii a înflorit cu
adevărat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Shavit
1986: 3). Primul editor de cărți pentru copii care s-a bucurat
de succes pe plan comercial a fost John Newbery. El a reușit
să îmbine interesele financiare cu cele educaționale atrăgând,
prin publicaţiile sale, atât copiii cât și adulții (Shavit 1986:
166).
În capitol sunt reliefate şi numeroasele schimbări care
au afectat omenirea în secolul al XX-lea (industrializarea fǎrǎ
precedent, cele două Războaie Mondiale, instaurarea
regimului comunist în unele state, respingerea religiei,
ascensiunea populismului, evoluția tehnologiei și apariția
televiziunii etc.) şi care au avut drept consecinţǎ, între multe
altele, separarea tot mai accentuată a pieței de carte pentru
copii de cea pentru adulți (Thacker și Webb 2005: 101). Sub
influența ideilor freudiene, imaginea copilului își pierde
parțial inocența pe măsură ce nevrozele maturității sunt
asociate cu experiențe din copilărie (Thacker și Webb 2005:
75). În consecinţǎ, majoritatea scriitorilor de cărți pentru copii
au încercat să creeze medii sigure pentru cititorii lor, care să le
furnizeze certitudini și sentimentul de încredere, dar a existat
şi o tendință, la fel de vizibilă, de-a lungul secolului al XX-lea
spre ficțiunea care exprimă sentimente de alienare și
anonimat, specifice mai curând literaturii pentru adulți
(Thacker și Webb 2005: 108). În literatura pentru copii
postmodernă, scriitorii își investesc cititorii cu mai multă
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putere, iar credibilitatea narativă, controlul autorului,
concluziile clare ale povestirilor și sensul determinat nu mai
sunt caracteristici definitorii ale experienței de lectură
(Thacker și Webb: 142). În tot acest context, dupǎ cum se
aratǎ în capitol, cărțile lui Roald Dahl se afiliază, fără
îndoială, postmodernismului, prin subminarea autoritǎţii
adulților și a normelor societății, prin utilizarea grotescului și
a carnavalescului și prin amestecarea elementelor fantastice
cu cele ale lumii reale.
Un loc special este dedicat, în primul capitol,
statutului literaturii pentru copii în România. Deşi geneza și
evoluția genului nu au fost la fel de bine documentate ca în
comunitatea anglofonă, există şi în ţara noastrǎ un număr de
studii pe aceastǎ temǎ. În general, ele se împart în două
categorii: lucrări descriptive și/sau didactice/pedagogice (care
oferă o imagine de ansamblu asupra literaturii pentru copii ca
gen sau acționează ca antologii de texte pentru copii însoțite
de scurte comentarii menite să ajute cadrele didactice care
lucrează în școlile primare și gimnaziale – Cândroveanu 1988,
Buziași 1999, Goia 2003, Rațiu 2006, Buziași și colab. 2008)
și studii academice despre gen (în care autorii abordează în
mod critic literatura pentru copii, într-o manieră mai
complexă și mai aprofundată – Rogojinaru 1999, Bârlea 2006,
Cernăuți-Gorodețchi 2008, Bârlea 2009). Din bibliografia
parcursǎ reiese faptul cǎ un ansamblu complex de factori
istorici și socio-culturali au condus la o oarecare întârziere a
dezvoltării literaturii române în comparație cu alte țări
occidentale, observație valabilă și în cazul literaturii pentru
copii, ceea ce face cu atât mai dificilă reconstituirea în detaliu
a evoluției genului în România. Dificultățile în definirea și
delimitarea unei literaturi pentru tinerii cititori au avut un
impact puternic asupra pieței de carte din România, ducând la
erori majore și lipsă de profesionalism în domeniu (Cernăuți5

Gorodețchi 2008: 16-19). Existența unui număr de studii
românești dedicate acestui gen literar – etichetat în mod
eronat ca fiind unul „minor” – lasă loc speranței că situația
actuală se poate îmbunătăți în viitor.
Dificultățile legate de definirea literaturii pentru copii
rezultă din ceea ce se înțelege, pe de o parte, prin sintagma
„literatură pentru copii”, iar pe de altă parte, prin termenii
„copii” și „literatură” luați separat. Modul în care acești
termeni sunt înțeleși diferă în timp și în spațiu, ducând la
imposibilitatea identificării unui „copil universal” și a
literaturii potrivite pentru acest concept abstract. Perry
Nodelman (2008) este unul dintre criticii care au încercat să
izoleze un număr de trăsături definitorii pentru aceastǎ
literaturǎ, cum ar fi utilizarea minimă a descrierii în favoarea
naraţiunii, focalizarea asupra unui personaj central copil și
nostalgia față de trecut. Delimitarea vagă a genului, precum și
trăsăturile sale aparte (funcția dublă și publicul țintă dual
adulți-copii) creează dificultăți de traducere care necesită
folosirea anumitor metode și strategii (adaptare,
naturalizare/domesticare, schimbări de stil etc.). Aparenta
simplitate a genului ar putea sugera că și traducerea textelor
care îi aparțin este una facilă, lipsită de provocări, dar această
viziune ar fi una eronată, întrucât traducătorul textelor pentru
copii trebuie să asigure comuncarea eficientă între autor și
cititori prin intermediul traducerii, ținând cont simultan de
constrângerile sistemului țintă, cerințele editurilor, nevoile
copiilor și așteptările părinților. Dupǎ cum se aratǎ în capitol,
prins între perechi de forțe antagonice și aflat în centrul unei
comunicări asimetrice, traducătorul trăiește o experiență
cvasi-schizofrenică (Tarif 2015) și presǎratǎ de obstacole
pentru care primește, din păcate, prea puțină apreciere.
Cel de-al doilea capitol se concentrează asupra
activitǎţii literare a scriitorului britanic de origine norvegiană
6

Roald Dahl și a modului în care criticii şi publicul larg au
receptat scrierile sale. Aflat deseori în centrul unor
controverse atât pentru felul său de a scrie – adesea
ireverențios la adresa adulților –, cât și pentru viața personală
– a fost pilot pentru aviația britanică, spion, colecționar de artă
și orhidee, dar şi antisemit convins –, Dahl a fost un autor de
copii recunoscut la nivel mondial încă din timpul vieții.
Cărțile sale pentru copii au fost traduse în mai multe limbi și
vândute în milioane de exemplare peste tot în lume; conform
unui articol din The Times of India [1], până în 2016 cărțile lui
Roald Dahl fuseseră vândute în peste 200 de milioane de
exemplare în întreaga lume. Popularitatea cărților lui Dahl
este evidentă și în numărul de filme animate și live-action –
cu actori reali – pe care le-au inspirat, unele dintre creațiile
sale fiind adaptate pentru marele ecran chiar şi de două ori.
Astfel, există două versiuni animate ale cărții Marele Uriaș
Prietenos/The BFG (cea din 1989 și cea din 2016) și două
adaptări cinematografice ale lui Charlie și fabrica de
ciocolată/Charlie and the Chocolate Factory (cea din 1971 și
cea din 2005). Adaptările variază chiar și în ceea ce privește
metoda de producție utilizată. De exemplu, Domnul Fox,
vulpoi fantastic/Fantastic Mr. Fox (2009), regizat de Wes
Anderson, este o animație de tip stop-motion (stop cadru), în
timp ce James și piersica uriașă/James and the Giant Peach
(1996) folosește un amestec de filmări cu actori reali și
animație stop-motion pentru a spune povestea lui James.
Printre alte adaptări cinematografice se numără Danny,
campionul lumii/Danny, the Champion of the World (1989),
Vrăjitoarele/The Witches (1990), Matilda (1996) și Esio Trot
(2015).
În acelaşi timp, acest capitol din teză surprinde
aspecte semnificative legate de răspunsul criticilor de
pretutindeni la opera lui Dahl, precum și reacții ale cititorilor
7

români avizați la aceste scrieri. În ciuda îngrijorării adulților
cu privire la efectul cărților lui Dahl asupra copiilor, aceştia
sunt atraşi de scrierile sale. Un articol din The Times London,
care datează din 1997, este chiar intitulat „Wicked Roald
Dahl is children’s choice” [2] („Dahl cel rău este alegerea
copiilor”, t.n.), atestându-i popularitatea în rândurile tinerilor
cititori. Articolul trece în revistă rezultatele unui sondaj în
care copiii sub 16 ani au votat pentru cartea lor preferată;
Matilda de Roald Dahl ocupă primul loc, cu alte șase titluri de
același autor între primele zece în ordinea preferinţelor. De
altfel, cititorii britanici l-au desemnat pe Dahl drept autor
favorit şi într-un al doilea sondaj din anul 2000 [3]. În 2016,
The Daily Mirror a făcut public un top zece al titlurilor lui
Roald Dahl conform vânzărilor de pe site-ul Amazon. Primele
trei poziții au fost ocupate de Charlie și fabrica de ciocolată,
Marele Uriaș Prietenos și George și miraculosul său
medicament [4]. Popularitatea scriitorului britanic în rândul
tinerilor cititori a fost evidentă în 2016, anul centenarului
nașterii sale, când Dahl a fost sărbătorit în diferite țări ale
lumii. Mai multe școli, precum Hartland International School
din Dubai [5], au organizat diverse activități cu costume,
chestionare, ateliere și parade.
Scrierile lui Roald Dahl au găsit un public receptiv și
în România. Câteva dintre cărțile sale pentru copii au fost
traduse și publicate de trei edituri diferite (Patricia, RAO și
Arthur) pe parcursul a aproape treizeci de ani, atât numărul de
cărți, cât și prezența lor prelungită pe piață fiind o dovadă
grăitoare a succesului lui Dahl în România. Unul dintre cele
mai bune studii românești despre literatura pentru copii este
Literatura pentru copii. Sinteză critică (2008), de Mihaela
Cernăuți-Gorodețchi. Cartea se deschide cu două motto-uri,
dintre care unul este preluat din Matilda lui Dahl. Mai mult,
autoarea întocmește o listă de lucrări canonice ale literaturii
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pentru copii în care include câteva dintre cărțile lui Roald
Dahl: James și piersica uriașă, Charlie și fabrica de
ciocolată, Uriașul Cel Prietenos, Vrăjitoarele și Matilda
(2008: 101). Nu în ultimul rând, Cernăuți-Gorodețchi oferă un
răspuns critic favorabil pentru The BFG (2008: 142-145),
făcând remarci pozitive despre personajele principale și
despre creativitatea lingvistică de care dă dovadă autorul – în
special în scrierea dialogului uriașului –, susținând că cei mici
se simt flatați când li se oferă ocazia să decodifice sensul unor
cuvinte ciudate, necunoscute lor (2008: 46).
Mărturiile copiilor, bibliotecarilor, profesorilor și
scriitorilor ilustrează în egală măsură succesul cărților lui
Roald Dahl în România. Câteva perspective referitoare la
cărțile pentru copii, în general, și la cărțile lui Dahl, în special,
sunt reunite într-un articol de Raluca Budușan scris pentru
site-ul Turnul Sfatului în 2020 [6]. Roald Dahl este o sursă de
inspirație și un model de urmat pentru mai mulți scriitori
români de cărți pentru copii, așa cum reiese din articolul
„Noile cărți ale copilăriei și creatorii lor autohtoni (II)” [7], în
care Alina Purcaru a intervievat mai mulți scriitori români,
oferindu-le ocazia să-și împărtășească gândurile despre
caracteristicile unei cărți bune pentru copii, sursele lor de
inspirație și dificultățile pe care le-au întâmpinat ca autori de
cărți pentru tinerii cititori. În 2016, Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi Biblioteca Judeţeană „George Coșbuc” au
organizat un festival de carte pentru copii și adolescenți numit
„Coșbook” [8], ca o asociere fericită între numele de familie
al scriitorului și substantivul carte în limba engleză. În cadrul
evenimentului care a reunit edituri, autori, bibliotecari și tineri
cititori, scriitorul și traducătorul român de cărți pentru copii
Florin Bican a citit o serie de povești în versuri după cărțile lui
Roald Dahl.
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Un loc aparte în acest capitol îi revine şi prezentǎrii
romanului The BFG, unul dintre cele mai apreciate creații ale
lui Dahl, care înglobează elemente din viața reală a autorului
cu elemente de ficţiune. Publicat în 1982, The BFG se
cristalizase în mintea și în scrierile lui Dahl cu mult înainte.
Uriașul prietenos își fǎcea deja apariția în Danny, campionul
lumii ca personaj într-o poveste de culcare spusă lui Danny de
tatăl său, dar și în viața personală a lui Roald Dahl, întrucât
acesta le-a spus povestea uriașului propriilor săi copii.
Povestea uriașului grijuliu care se împrietenește cu o fată
orfană și a aventurilor acestora a fost un real succes imediat
după publicarea cărții, câștigând The Federation of Children’s
Book Groups Award. Lansarea adaptării pentru marele ecran
din 2016, regizată de Steven Spielberg, a coincis cu
sărbătorirea centenarului nașterii lui Dahl și a fost însoțită de
reacții entuziaste din partea presei (vezi, de exemplu,
articolele din 2016 publicate de Nottingham Evening Post,
“OMG! It’s The BFG and other Roald Dahl favourites” [9]
(„ OMG! Este The BFG și alte cărți preferate scrise de Roald
Dahl”, t.n.), Post Bulletin, “‘BFG’ just part of Roald Dahl’s
really big year” [10] („BFG, o parte din marele an al lui Roald
Dahl”, t.n.), the Daily Mail, “OMG it’s the BFG! Steven
Spielberg teams up with British star Mark Rylance to give us
a delumptiously exclusive guide to the most buckswashling
film of the summer!” [11] („OMG, este The BFG! Steven
Spielberg face echipă cu vedeta britanică Mark Rylance ca să
ne ofere un ghid exclusiv al celui mai grozav film al verii!”,
t.n.) și The Times of Israel, “Steven Spielberg, director of
Roald Dahl’s The BFG: ‘There’s no limit to anyone’s
imagination’” [12] („Steven Spielberg, regizorul filmului The
BFG al lui Roald Dahl: „Nu există limite pentru imaginația
nimănui””, t.n.).
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Un aspect subliniat în capitol este şi faptul cǎ The
BFG este diferit de celelalte cărți ale lui Dahl. Deși existǎ încă
un conflict între personaje bune și rele, aici nu mai apare
adultul răutăcios pedepsit în cele din urmă chiar de copilul pe
care îl persecută (ca, de exemplu, în cazul lui James și al
mătușilor sale). The BFG conturează o atmosferă de basm, cu
vechea luptǎ dintre forțele binelui și cele ale răului purtată de
personaje specifice basmelor, și anume uriași. Spre deosebire
de cărțile anterioare semnate de Dahl, personajul-copil, fata
orfană, este tratat cu bunătate și tandrețe. Talbot [3] corelează
această schimbare cu relația scriitorului cu Felicity Crosland,
cu care Dahl s-a căsătorit, în cele din urmă, în 1983.
Importantǎ în organizarea capitolului este şi
prezentarea traducerilor în limba românǎ ale romanului The
BFG, trei la numǎr, câte una la fiecare zece ani, aparţinând de
fiecare dată unui alt traducător și fiind publicatǎ la o altă
editură. Prima traducere datează din 1993, fiind realizată de
Leontina Rădoi pentru Editura Patricia; a doua apare în 2003
la Editura RAO şi aparţine Mădălinei Monica Badea; cea de-a
treia a fost publicatǎ la Editura Arthur în 2013 de cǎtre
Alexandra Columban. Toate cele trei versiuni au titluri
diferite: Uriașul Bun și Prietenos (1993), Uriașul Cel
Prietenos (2003) și Marele Uriaș Prietenos (2013). Motivul
pentru care au fost făcute trei traduceri diferite în decurs de
douăzeci de ani este necunoscut. În încercarea de a obţine
informații mai precise în acest sens, am conceput un
chestionar pe care l-am trimis editurilor, fǎrǎ a primi însǎ
vreun rǎspuns, ceea ce ne limiteazǎ interpretarea la simple
speculaţii. Apariția primei versiuni în 1993 poate fi astfel
asociată cu schimbarea regimului politic din România și cu
volumul mare de traduceri publicate imediat după 1989, care
includeau și numeroase cărți pentru copii. În cazul
traducerilor din 2003 și din 2013, fie cǎ a existat cerere pentru
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cărțile lui Roald Dahl, fie cǎ editurile au considerat că trebuie
reeditate cărțile sale în România și, ca atare, și-au asumat
responsabilitatea de a face acest lucru. Faptul că The BFG a
fost tradus de mai multe ori de-a lungul anilor, asigurându-i
prezența continuă pe piață timp de aproape treizeci de ani,
reflectă interesul pe care l-a generat în rândul cititorilor
români.
Cel de-al treilea capitol al tezei este unul teoretic,
analizând aspecte precum variabilele traducerii, normele și
strategiile de traducere ce vor fi aplicate ulterior analizelor
textuale. Traducerea oricărui text implică două tipuri de
variabile, interne și externe. Variabilele interne se referă la
textul de tradus în sine: lexic, sintaxă, elemente non-verbale,
tematică etc., toate acestea putând fi corelate cu factorii
intratextuali propuşi în modelul lui Nord. În ceea ce privește
variabilele externe, care influențează procesul de traducere,
există aspecte multiple și diverse care trebuie luate în
considerare. Unul dintre agenții principali este traducătorul
însuși. Studiile și experiența sa de muncă, împreună cu
viziunea sa asupra lumii, au un impact asupra textului țintă,
astfel încât două traduceri nu sunt niciodatǎ perfect identice.
În transpunerea unui text din limba A în limba B, traducătorul
este mai întâi un cititor sau un receptor al textului sursă, pe
care îl analizează apoi din punct de vedere lexical, gramatical
și pragmatic, alegând cea mai bună cale de acțiune pentru a-l
reprezenta în limba țintă cu empatie atât față de autor, cât și
față de potențialii cititori în limba țintă (Feng 2003: 47).
O altă variabilă externă este reprezentată de editură.
Preocupările comerciale sau financiare sunt o prioritate pentru
edituri, așa că trebuie să studieze piața de carte din țară și din
străinătate pentru a investi în a aduce potențialilor cumpărători
doar acele titluri care ar putea fi cele mai profitabile.
Procedând astfel, unele edituri pot selecta lucrări care nu se
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fac remarcate printr-o valoare literară deosebită sau pot alege
frecvent lucrări din aceeași zonă geografică (de exemplu,
best-seller-uri americane). Dupǎ cum se aratǎ în capitol, din
punct de vedere istoric, deciziile editurilor au influențat și
integritatea textelor pe care le-au publicat, dat fiind că au
cerut traducătorilor să elimine sau să modifice acele elemente
care erau considerate nepotrivite la momentul producerii
textului țintă, din motive lingvistice, culturale, religioase sau
politice. În traducerea literaturii pentru copii, spre deosebire
de traducerea literaturii pentru adulți, Cristina Chifane
identifică următoarele variabile (2016: 58): publicul țintă,
teoriile și modelele de traducere, rolul traducătorului, tipurile
de text și etapele traducerii. Dintre toate acestea, am
considerat că două au o importanță majoră în contextul
literaturii pentru copii: publicul țintă (copii vs. adulți) și rolul
traducătorului, de mediator între douǎ limbi şi culturi, dar
respectând în același timp cerințele editurii la care traducerea
urmeazǎ a fi publicatǎ.
Ca rezultat al afilierii unui text la un sistem literar, el
este limitat de o serie de constrângeri sistemice. Aceste
constrângeri pot fi privite şi ca norme care reglementează
sistemul și întregul său conținut, deoarece ele dictează
anumite linii directoare și constrâng libertatea de acțiune a
traducătorului (Chesterman 2016: 75). Capitolul prezintǎ cea
mai influentă clasificare a normelor de traducere aparținând
lui Gideon Toury (1995), care distinge între mai multe tipuri
de norme (inițială, preliminare, operaționale), toate relevante
în cazul literaturii pentru copii. De asemenea, este descrisǎ şi
taxonomia propusǎ de Andrew Chesterman (2016), care a
regândit clasificarea lui Toury, disociind între normele care
vizeazǎ rezultatul/produsul traducerii și cele orientate spre
procesul traducerii. O altă clasificare a normelor, din
perspectivă funcționalistă, avutǎ în vedere îi aparține lui
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Christiane Nord. În articolul său „Scopos, Loyalty, and
Translational Conventions” (1991b) („Scopos, loialitate și
convenții de traducere”, t.n.), Nord folosește termenul de
„convenții” în locul celui de „norme”, considerându-le mai
puţin restrictive decât acestea din urmă. Normele sunt
importante deoarece ele dictează strategiile de urmat în
traducerea unui text pentru a asigura o traducere de succes
într-o anumitǎ etapǎ istoricǎ. Clasificarea strategiilor de
traducere realizată de Andrew Chesterman (2016), la care
apelǎm în teza de faţǎ, cuprinde trei categorii: sintactice sau
gramaticale, semantice și pragmatice. Această clasificare este
suficient de simplă pentru a fi ușor de utilizat și totuși
suficient de detaliată pentru a obține o analiză amănunțită a
corpusului.
În acest capitol din teză sunt prezentate, de asemenea,
cele două modele de evaluare și critică a traducerii, ale lui
Christiane Nord (1991a) și Lance Hewson (2011). Cel dintâi
este un model funcționalist aplicabil tuturor tipurilor de texte,
în timp ce al doilea se axează pe traducerea și evaluarea
traducerilor literare. Ambele au structuri bipartite, care
implicǎ atât analize extratextuale, cât și intratextuale ale
textelor sursǎ şi, respectiv, ale traducerilor. Atât Nord (1991a:
10-16) cât și Hewson (2011: 23) plasează traducătorul în
centrul demersului de transpunere a unui text dintr-o limbă
într-alta și acordă o importanță deosebită efectului unei
traduceri. Pornind de la aceste două modele, este conturat un
model de evaluare și critică a traducerii literaturii (pentru
copii) care integreazǎ și elemente din teoria normelor, aşa
cum este ea propusǎ de Gideon Toury (1995), precum şi
taxonomii ale normelor și strategiilor de traducere aparţinând
lui Andrew Chesterman (2016). Cadrul de analizǎ propus
păstrează structura bipartită a modelelor anterioare, luând în
considerare factori extratextuali (autorul și intenția sa, locul și
14

momentul producerii textului, destinatarul și funcția acestuia,
edițiile și traducerile existente, informații despre traducători)
și intratextuali (tematică și conținut, presupoziții, compoziție,
elemente
non-verbale,
lexic,
sintaxă,
trăsături
suprasegmentale), în încercarea de a îmbina acele elemente
care se pot dovedi utile în analiza și critica de traducere a
literaturii (pentru copii).
Cel de-al patrulea capitol tratează conceptul de
retraducere, înțeles ca traducerea unui text într-o limbă în care
a mai fost transpus şi oferǎ o imagine de ansamblu asupra
conceptului de retraducere: ce este, de ce este întreprinsă, care
este diferența dintre retraducere și revizuire, precum și rolul
(re)traducătorului. Deși conceptul de retraducere a fost
menționat de Goethe încă din secolul al XIX-lea (1992: 6263), primele eforturi concentrate de formulare a unor
observații asupra acestui subiect au apărut în 1990, odată cu
publicarea numărului 4 din revista Palimpsestes. Cel mai des
citat articol din această publicație este „La retraduction
comme espace de la traduction” de Antoine Berman
(„Retraducerea ca spațiu al traducerii”, t.n.), care a generat
numeroase studii cum ar fi, printre altele, cele ale lui
Chesterman (2000), Venuti (2004), Brownlie (2006),
Koskinen și Paloposki (2015, 2010a, 2010b, 2004), menite fie
să susțină teoria propusă de Berman, fie să o combată.
Conform lui Berman, unele texte sunt retraduse pentru că
traducerile anterioare „îmbătrânesc” în timp ce textele sursă
rămân veșnic tinere. Primele traduceri, orientate spre sistemul
țintă
(domesticating
translations,
traduceri
de
„domesticare”/naturalizare), sunt stângace și imperfecte și
numai transpunerile ulterioare, orientate spre sistemul sursă
(foreignising translations, traducerile „de înstrǎinare”), se pot
apropia mai mult de textul original. Aceastǎ ipotezǎ a fost
infirmatǎ de analize efectuate cu ajutorul unor corpusuri
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diferite, pe parcursul cǎrora s-au identificat şi multe alte
motive pentru retraducerea unor texte: influența actorilor
implicați (Colombat 2004, Alvstad și Assis Rosa 2015: 1112), motive financiare și potențialul de marketing al
retraducerilor (Monti 2011: 17, Van Poucke și Sanz Gallego
2019: 12, Van Poucke 2019: 209), dorința de a aduce un plusvaloare și de a oferi o nouă interpretare a textului sursă
(Venuti 2004, Van Poucke 2019: 196), funcțiile diferite ale
textelor (Pym 1998: 82, Vanderschelden 2000: 5, Koskinen și
Paloposki 2010b: 294), un dezacord cu privire la strategiile de
traducere care trebuie utilizate (Pym 1998: 82), cunoașterea
sporită a textului sursă, a autorului și a culturii (Colombat
2004: 9, Koskinen și Paloposki 2010b: 296) etc.
Cu privire la cele trei traduceri în limba română ale
romanului The BFG, în capitol se aratǎ cǎ argumentele
conform cărora traducerile îmbătrânesc, iar primele traduceri
sunt mai curând orientate spre cultura țintă, nu justifică
existența a trei versiuni diferite în limba română. Ele au fost
făcute în decurs de douăzeci de ani, la doar zece ani una de
cealaltă, iar prima traducere nu a fost una orientată spre
sistemul țintă, dimpotrivă. Prin analize detaliate, pe parcursul
tezei (Capitolul cinci) evidenţiem tocmai faptul cǎ
traducătoarea a orientat atât de mult traducerea înspre textul
sursă, încât abordarea literală a dus la structuri forțate și
turnuri de frază stângace în limba română. Nici argumente
precum reîntregirea sau actualizarea/modernizarea textului nu
par să se potrivească cu contextul traducerilor în limba
română: întrucât publicarea fiecǎrei traduceri a avut loc dupǎ
(doar) zece ani, limba folosită nu a avut timp să devină
demodatǎ pentru cititorii contemporani și nu a necesitat
modernizare sau actualizare (cu excepția ortografiei cuvintelor
scrise cu î interior după ce Academia Română a decis să
treacă de la î la â). Nu s-a pus nici problema traducerii
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indirecte, deoarece toate cele trei traduceri au fost făcute
plecând de la textul sursă în limba engleză. Având în vedere
că Roald Dahl este un autor contemporan, de dată recentă,
viața și opera sa au fost bine documentate și cunoscute încă
din timpul vieții sale, astfel încât argumentul că în ultimul
timp au apǎrut noi informaţii despre viaţa şi opera sa nu este
un factor care să ateste necesitatea unor noi traduceri în limba
română. Așadar, în acest caz, motivele legate de contextul
social, politic și cultural – prezentate pe scurt în cel de-al
doilea capitol al tezei – sunt mai potrivite pentru a justifica
retraducerea cărții The BFG. Analiza comparativă a textului
sursă și a celor trei traduceri în limba română a demonstrat că
acestea sunt diferite una de cealaltă, deci versiunile din 2003
și 2013 sunt retraduceri ale textului original, nu doar revizuiri
ale traducerii din 1993. În timp ce prima traducere poate
apǎrea, pe alocuri, destul de „platǎ” sau stângace, a doua
traducere – sau prima retraducere – a modificat prea mult, aşa
cum o atestǎ analizele, tonul și stilul textului sursă, precum și
vocile intratextuale (în principal, pe cele ale personajelor). Se
pare că cea de-a treia traducere – sau a doua retraducere – a
reușit să mențină un echilibru bun între caracteristicile textului
sursă și cerințele culturii țintă. Pânǎ la urmǎ, au fost, aşadar,
necesare trei traduceri pentru a ajunge la o versiune care nu
elimină nici alteritatea textului sursă, nici nu îi proiecteazǎ pe
cititori în decorul prea familiar al culturii țintă. Pentru a folosi
terminologia lui Alvstad și Assis Rosa (2015: 10),
concluzionǎm în acest capitol cǎ retraducerile în limba
românǎ ale romanului pentru copii The BFG sunt conflictuale:
ele nu caută să asimileze versiunea anterioară, ci mai degrabă
să o provoace, folosind strategii de traducere diferite pentru a
atinge obiective diferite.
Al cincilea capitol, care reprezintă cea mai
semnificativă contribuție personală în cadrul cercetării este şi
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cel mai amplu din cuprinsul tezei. În cadrul sǎu, modelul
teoretic prezentat în Capitolul trei este testat prin analiza şi
evaluarea traducerilor în limba românǎ ale romanului The
BFG, evidenţiindu-se, în acelaşi timp, caracterul aplicativ al
acestui model. Sunt studiați mai întâi, conform modelului lui
Christiane Nord (1991), factorii extratextuali pentru a
permite o mai bună înțelegere a contextului în care au fost
create textul original și traducerile sale, asigurându-se astfel şi
o analiză adecvată a factorilor intratextuali. Primii factori
studiați sunt autorul și intenția sa. Prin materialele biografice
și interviurile online integrate în analize este conturată
personalitatea rebelă și creativă a lui Dahl care justificǎ
intenția sa de a-i amuza pe copii prin scrierile sale, chiar și cu
prețul revoltei factorilor de decizie adulți (părinți, librari,
bibliotecari, educatori etc.). Grăitoare în acest sens este o
scrisoare despre The BFG către editorul american Stephen
Roxburgh, în care Dahl scrie: „To hell with the spinster
librarians of your country. By now I am impervious to their
comments. The louder they shout, the better the book does.”
(„La naiba cu domnişoarele bǎtrâne care lucreazǎ ca
bibliotecare în țara voastră. De-acum sunt insensibil la
comentariile lor. Cu cât strigă ele mai tare, cu atât cartea se
bucurǎ de mai mult succes.”, t.n.) (Sturrock 2011: 524). În
ceea ce privește anul apariţiei textului, Roald Dahl a început
să lucreze la The BFG în 1980. Pe parcurs a primit feedback
de la Stephen Roxburgh și a lucrat împreună cu Quentin Blake
la ilustrații, cartea fiind terminată și publicată în 1982. Când a
scris The BFG, Roald Dahl se afla în Regatul Unit, iar
romanul poartă incontestabil semnele influenței culturii
britanice. Cititorii sunt duși la Londra – unde află despre
Palatul Buckingham, Hyde Park și Gara Victoria –, o cunosc
pe regină la palat, iar protagonistul are pentru prima dată
ocazia să fie servit de un majordom. Un alt factor extratextual
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esențial este destinatarul textului care, în acest caz, este
reprezentat în primul rând de copii. Dahl a fost însǎ frecvent
atacat de cel de-al doilea destinatar, reprezentat de adulţi:
părinți, editori și critici literari, spre a-i numi pe cei mai
importanţi. Aceștia i-au reproșat elementele vulgare sau
instigatoare la un comportament neadecvat pentru copii
prezente în cărțile sale.
În timp ce manualele de instrucțiuni sau prospectele
medicamentelor au funcții concrete, ușor de identificat,
funcția unui text literar este, din perspectiva lui Christiane
Nord, una predominant estetică. În The BFG, tema este
bătălia dintre forțele binelui și ale răului, un subiect care
figurează într-o multitudine de texte literare. Cu toate acestea,
Roald Dahl tratează această temă într-un mod original. Pe de
o parte, există țara fantastică a uriașilor, iar pe de altă parte,
există lumea reală așa cum o știm. În ceea ce privește
„războinicii” de fiecare parte, bine versus rău, confruntarea
este între un duo improbabil – un uriaș prietenos și o fetiță
orfană – și uriașii care mănâncă oameni. Figurile de stil și
mecanismele literare sunt folosite în mod creativ în întreaga
carte, predominând comparațiile, dialogurile și descrierile –
toate acestea fiind caracteristice textelor pentru copii. Dahl
este original din punct de vedere lexical și sintactic, în special
în redarea discursului uriașilor prin cuvinte inventate și
încălcarea convențiilor gramaticale. În plus, The BFG
cuprinde elemente fantastice (Țara Uriașilor, tărâmul viselor,
uriașii, prinderea viselor cu o plasă etc.) și grotești (descrierile
celor nouă uriași mâncători de oameni) inserate într-un cadru
realist mai amplu. Toate aceste elemente indică faptul că The
BFG este un text literar cu o funcție predominant estetică.
Un ultim pas în analiza extratextuală a textului sursă,
prezent în modelul Hewson (2011) este consemnarea
edițiilor originale disponibile. În librăriile online, cum ar fi
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Amazon, Barnes and Noble sau Book Depository, The BFG
este disponibil în următoarele ediții: cartonate – publicată de
Everyman’s Library Children’s Classics în 1993 și de Puffin
Books în 2007 și 2019; broșate – toate publicate de Puffin
Books, una în 2007 și trei ediții în 2016 (din care una cu
copertă movie tie-in și una color). Nu par să existe diferențe
între toate aceste ediții în limba engleză, deci se poate
presupune că traducătoarele au avut la dispoziție texte sursǎ
similare, chiar dacǎ au folosit ediţii diferite, aspect neprecizat
pe coperta interioarǎ a traducerilor. De asemenea, tot
conform modelului Hewson, studiul factorilor extratextuali nu
ar fi complet fără informații despre cele trei traduceri în
limba română și despre traducătoare. Dupǎ cum s-a arǎtat,
există trei traduceri ale cărții The BFG în limba română:
prima, Uriașul Bun și Prietenos (1993), îi aparține Leontinei
Rădoi și a fost publicată de Editura Patricia; a doua traducere
poartă titlul Uriașul Cel Prietenos (2003) și a fost efectuatǎ de
Mădălina Monica Badea pentru Editura RAO; cea de-a treia
variantă, Marele Uriaș Prietenos (2013), realizată de
Alexandra Columban, a fost publicată de Editura Arthur. Din
păcate, informațiile despre cele trei traducătoare sunt limiate,
puținele detalii prezentate în această teză fiind adunate prin
consultarea cataloagelor online ale celor mai mari biblioteci
universitare din România (Biblioteca Centrală Universitară
Mihai Eminescu din Iași [14], Biblioteca Centrală
Universitară Lucian Blaga din Cluj-Napoca [15], Biblioteca
Centrală Universitară Carol I din București [16]) și ale
bibliotecilor județene prin Tinread [17] și eBibliophil [18].
Editura Patricia nu mai există. Singura mențiune online
conţine anul în care a fost înființată și adresa la vremea
respectivă [19]. În ceea ce privește celelalte două edituri,
RAO și Arthur, am creat chestionare concepute pentru a
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obține mai multe informații, dar solicitările noastre prin email au rămas fără răspuns.
Capitolul al cincilea continuă cu analiza
intratextuală a textului sursă și a celor trei texte țintă. În timp
ce analiza extratextuală a urmărit să evidențieze acele aspecte
care au influențat crearea textului sursă și a celor trei traduceri
în limba română, prin analizele intratextuale sunt comparate
textul sursă și cele trei texte țintă din punctul de vedere al
tematicii și conținutului, presupozițiilor, compoziției,
elementelor non-verbale, lexicului, structurii sintactice și
trăsăturilor suprasegmentale. Studiul tuturor acestor factori
asigură o înțelegere aprofundată a creației lui Roald Dahl și a
transpunerilor sale în limba română. Analiza intratextuală a
textului sursă permite evaluarea și critica ulterioară a
traducerilor, atât în timpul analizei intratextuale a acestora, cât
și în etapa finală a studierii corpusului care vizează efectul.
Această parte din al cincilea capitol începe cu studierea
tematicii și conținutului cărții lui Dahl. The BFG este
alcătuit din 24 de capitole, care se desfășoară cronologic.
Conținutul cărții poate fi redat pe scurt în câteva rânduri
astfel: Sophie, o fată orfană, este luată din patul ei în miezul
nopții de un uriaș care, din fericire, este un gigant atipic – este
amabil, prietenos și nu mănâncă oameni – și este dusă în Țara
Uriașilor, unde află mai multe despre aceste creaturi enorme și
despre obiceiurile lor de hrănire, iar ca urmare a acestor
descoperiri ea decide să îi oprească. Relația real-imaginar sau
factual-ficțional (factuality versus fictionality (Nord 1991a:
93-94)) este reprezentată prin combinarea elementelor reale
(de exemplu, Anglia și regina) cu cele imaginare (cum ar fi
Țara Uriașilor sau prinderea viselor cu o plasă).
În modelul lui Nord, conceptul de presupoziție este
înțeles ca presupoziție pragmatică. Traducătorul trebuie să
asigure o comunicare eficientă între expeditor și destinatar și,
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ca atare, el/ea poate opera modificări menite să expliciteze
informațiile implicite (de exemplu, prin utilizarea notelor de
subsol). The BFG conține mai multe presupoziții. De
exemplu, în explicațiile oferite de protagonist lui Sophie cu
privire la gustul oamenilor din diverse țări, este presupusă
cunoașterea unor tipuri de articole vestimentare ca cizmele
Wellington (Wellington boots) și pălăriile Panama (Panama
hats). O altă presupoziție se referă la reședința monarhului
britanic care, în capitolele despre întâlnirea dintre uriaș,
Sophie și regină, este desemnată prin substantivul comun
„palatul”. Destinatarii textului sursă știu că palatul nu este
altul decât palatul Buckingham, dar această informație nu este
la fel de transparentă pentru tinerii cititori români.
În ceea ce privește compoziția, orice text este o
macrostructură alcătuitǎ dintr-un număr de microstructuri. The
BFG este un text independent, în sensul că nu face parte dintro serie sau dintr-o structură de text mai mare. Romanul constǎ
dintr-o o listă de personaje, menţionate la începutul cărții și
douăzeci și patru de capitole, toate marcate prin titluri, dar
nenumerotate. Paragrafele din text sunt marcate prin
indentare, iar dialogurile sunt semnalate prin prezența
ghilimelelor. Timpurile cel mai frecvent folosite pe parcursul
narațiunii sunt trecutul simplu, trecutul continuu și viitorul în
trecut. În pasajele care redau cuvintele personajelor –
discursul direct marcat grafic prin ghilimele – se folosesc în
special timpul prezent, prezentul continuu și viitorul simplu.
Microstructurile sunt studiate în cadrul analizei factorilor
lexic, structură sintactică și trăsături suprasegmentale.
Elementele non-verbale au un rol complementar în
comunicarea verbală. Acestea includ fotografii, fonturi
speciale, ilustrații etc., și se axează pe destinatar. Ilustrațiile
lui Quentin Blake au devenit strâns legate de creațiile lui
Roald Dahl, deoarece el a ilustrat aproape toate cărțile pentru
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copii scrise de cel din urmă. Deși Blake și Dahl mai
colaboraseră la alte cărți pentru copii, The BFG a fost prima
carte lungă la care au lucrat (Sturrock 2011: 525).
Funcția textului influențează selectarea elementelor
lexicale (Nord 1991a: 117). Funcția cărții pentru copii scrisă
de Roald Dahl este estetică, principala caracteristică a textului
fiind ceea ce Nord numește „literaritate” (literariness). The
BFG prezintă o viziune originală a autorului asupra lumii,
transmisă cititorilor într-o manieră creativă. Prin urmare,
itemii lexicali folosiți de Dahl reflectă aceste aspecte.
Utilizarea creativă a limbajului este evidentă în modul în care
autorul își numește personajele – mai precis, cei nouă uriași
(Bonecruncher, Bloodbottler, Fleshlumpeater, Manhugger,
Childchewer, Meatdripper, Gizzardgulpper, Maidmasher) – și
în modul în care vorbesc aceste personaje – în special, uriașul
prietenos (discursul său, un adevărat idiolect, este plin de
elemente lexicale inventate de Dahl sau obținute din cuvinte
existente prin amestecarea literelor, folosirea cratimei sau a
unor asocieri inedite; de exemplu, scrumdiddlyumptious,
sloshflunking, icky-poo, snozzcumber, human bean etc.). În
general, registrul este colocvial în discursul protagonistului și
formal în restul textului. Alte trăsături lexicale ale cărții lui
Dahl includ folosirea frecventă a comparațiilor cu termenul
„ca”/like (the moonbeam (…) like a silver blade) și a
secvențelor lungi de determinanți (de obicei serii de câte trei
adjective, ca în long pale wrinkly face). În ceea ce privește
sintaxa textului, aceasta poate fi descrisă în general ca fiind
simplă. Propozițiile tind să fie scurte, adesea paratactice, deși
tiparul variază pe parcursul cărții, cuprinzând și propoziții
hipotactice mai lungi. Propozițiile scurte sunt folosite în
special pentru a descrie acțiuni petrecute într-o succesiune
rapidă, creându-se astfel un efect cinematografic. Numărul de
conjuncții este limitat, cele mai frecvente alegeri ale autorului
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fiind și ori sau (and, or, but). Alte construcții care ar putea
înlocui propozițiile predicative, cum ar fi cele cu verbe la
gerunziu, participiu și infinitiv, sunt mai puțin numeroase.
Enumerările sunt frecvente în text ducând la un efect
cumulativ atunci când conjuncția și se repetă după fiecare
element din serie (polysyndetic enumerations). Trǎsǎturile
suprasegmentale sunt marcate în The BFG prin utilizarea
caracterelor cursive. Ele indică elementele accentuate în
discursul unui personaj (pentru a sugera surpriza, frustrarea
sau pentru a oferi o explicație), semnalează o creștere a
tensiunii narative și marchează gândurile unui personaj sau
utilizarea onomatopeelor. Scrierea cu majuscule este un alt
mijloc prin care se atrage atenția asupra anumitor cuvinte sau
fraze, fie pentru că acestea sunt esențiale în pasajul respectiv,
fie pentru că transmit o anumită idee.
Analiza comparativă a celor trei traduceri în limba
română corespunde analizei la nivel micro din modelul lui
Lance Hewson și reia elementele identificate în cadrul
analizei textului sursă pe baza studierii fiecărui factor
intratextual. În ceea ce privește orientarea generală sau ceea
ce Toury numește norma inițială (1995), analizele detaliate
demonstrează că fiecare traducere prezintă anumite trăsături
specifice: traducerea din 1993 realizată de Leontina Rădoi
rămâne fidelă formei originalului, preferând o traducere
literală, ceea ce duce, dupǎ cum am arǎtat, la unele structuri
lexicale și sintactice stângace în limba română; traducerea din
2003 a Mădălinei Monica Badea înclină mai mult spre limba
și cultura țintă, creând un text țintă mai expresiv din care nu
lipsesc interjecțiile și onomatopeele, cuvintele și expresiile
colocviale, proverbele și expresiile specifice limbii române;
traducerea din 2013 a Alexandrei Columban se concentrează
pe experiența de lectură a cititorului țintă, încercând să evite
notele de subsol explicative și să expliciteze presupozițiile
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prezente în original prin rescrierea unui număr de pasaje.
Analiza celor trei traduceri dovedește că strategiile folosite în
mod predominant de fiecare traducătoare sunt în concordanță
cu aceste orientări generale: Rădoi folosește traducerea
literală și calchierea, Badea utilizează schimbarea
interpersonală (interpersonal change), iar Columban relațiile
hiponimice și de echivalență. Având în vedere concluziile
studiilor despre textele care aparțin literaturii pentru copii
(vezi Capitolul al doilea), se pare că aceste strategii sunt
adesea folosite în scrierile destinate tinerilor cititori pentru a
le face mai atractive și mai adecvate din punctul de vedere al
factorilor de decizie adulți.
Modelul nostru sintetic de analiză insistă, urmându-l
pe cele ale lui Nord şi, în special, Hewson, asupra efectului
textului țintă, un element de o importanță majoră în economia
unei traduceri. Efectul este corelat cu intenția autorului și
funcția textului, și poate influența modul în care traducerea
este receptatǎ în sistemul țintă. The BFG se caracterizează
printr-un nivel ridicat de creativitate din punct de vedere
narativ și lexical: visele sunt prinse cu o plasă, puse în
borcane și amestecate pentru a forma alte vise sau coșmaruri;
protagonistul mănâncă snozzcumbers, o legumă imaginară
asemănătoare unui castravete enorm, dar cu un gust
revoltător; bulele din băutura giganților, frobscottle, coboară
spre fundul sticlei în loc să meargă în sus, ducând la flatulență
în loc de eructare; discursul protagonistului este unic,
cuprinzând cuvinte inventate de Dahl și turnuri incorecte din
punct de vedere gramatical și sintactic.
Analiza comparativă a corpusului indică faptul că
prima traducere – mai puțin creativă, mai literală – este mai
curând plată, nefiind la fel de atractivă pentru micii cititori ca
traducerile ulterioare. În timp ce toate cele trei traduceri în
limba română reușesc să surprindă intenția lui Dahl și să aibǎ
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un anumit efect, inclusiv de ordin estetic, asupra cititorilor,
nivelul de reușită a acestui demers variazǎ de la o traducǎtoare
la alta. Abordarea excesiv de literală a primei traducătoare are
drept rezultat final o versiune ștearsă a textului sursă, cu un
impact redus asupra cititorului. Pe de altă parte, traducerea din
2003 este caracterizată printr-o mare bogăție lexicală, așa cum
o indică analiza intratextuală la acest nivel: Badea selectează
elemente sugestive din limba românǎ – cuvinte expresive,
idiomuri și proverbe (cum ar fi aievea, tainic, fuior, a-și face
sânge rău, a i se face părul măciucă, a nu avea toate țiglele
pe casă, a se da de-a berbeleacul etc.) – care modifică însǎ
tonul textului. Registrul devine unul preponderent colocvial,
ceea ce mǎreşte impactul asupra cititorului. Din păcate, în
textul original discursul uriașului prietenos nu reflectă aceeași
bogăție lexicalǎ, iar Badea îi modificǎ idiolectul la nivel
sintactic și gramatical. În mod similar, analiza indică
preocuparea traducătoarei de a o face pe Sophie mai
politicoasă decât în textul sursǎ, aspect care reflectă propriile
idei ale traducǎtoarei cu privire la formele de adresare
adecvate în textele pentru copii. Cea de-a treia traducere
păstrează umorul, ironia și idiolectul protagonistului, toate
acestea fiind prezente în textul sursă. Studiind presupozițiile,
compoziția și lexicul, este evident că Alexandra Columban
evită să folosească notele de subsol, preferând substituțiile în
locul acestora. Traducătoarea își dovedește creativitatea prin
soluțiile de traducere adoptate pe tot cuprinsul textului. Prin
urmare, versiunea ei reflectă o abordare mai echilibrată,
lăsând o impresie pozitivă asupra cititorului. Ca atare,
traducerea din 2013 este probabil cea mai bună în ceea ce
privește transmiterea efectului originalului, așa cum a fost el
conceput de către autor.
În descrierea efectului general, sau la nivel macro,
al acestor traduceri, am recurs atât la terminologia lui Nord,
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cât și la cea a lui Hewson, pentru a oferi o analiză
cuprinzătoare. Christiane Nord discută efectul traducerilor în
perechi antagonice: intenționat versus neintenționat,
distanță culturală versus distanță culturală zero și
convenționalitate versus originalitate. Rezultatele analizei
comparative la toate nivelurile extra- și intratextuale (intenția
autorului, funcția, compoziția, lexicul, sintaxa etc.) sugerează
că efectul cărții lui Roald Dahl este intenționat. Dahl era
conștient de impactul scrierilor sale asupra cititorilor și, după
cum o indică şi biografiile sale, era foarte încrezător în
cunoștințele sale despre ceea ce le place copiilor. După cum
demonstrează studiul comparativ al corpusului, toate cele trei
traduceri în limba română transmit acest efect intenționat cu
observația că, în cazul celei de-a doua traduceri, par să fi fost
făcute mai multe compromisuri în numele acceptabilității și al
adecvării. În ceea ce privește opoziția dintre distanța
culturală și distanța culturală zero, The BFG le include pe
ambele. Din fericire pentru traducătoare, majoritatea
referințelor culturale sunt formulate în așa fel încât să nu fie
alienante pentru un cititor care nu face parte din mediul
britanic/anglofon. Conform studiului comparativ și contrastiv
efectuat, utilizarea notelor de subsol și a substituțiilor
reprezintă strategii comune în abordarea referințelor sau a
presupozițiilor care au fost considerate dificile pentru cititorii
români. Cea de-a treia pereche propusă de Nord,
convenționalitate versus originalitate, indică faptul că
ambele caracteristici au fost transmise corect în toate cele trei
traduceri. The BFG reunește toate trăsăturile tipice textelor
pentru copii, cum ar fi utilizarea creativă a limbajului,
predominanța acțiunii și a dialogului, existența unui personaj
central copil, scene amuzante etc., dar toate poartă semnul
ingeniozității și creativității lui Dahl.
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Efectele la nivel macro identificate de Lance Hewson
sunt împărțite în efecte la nivel de voce (voice effects) și
efecte la nivel de interpretare (interpretational effects). În
prima categorie intră următoarele efecte: marcaj (vocile unor
personaje și/sau a naratorului sunt mai deosebite în traducere
decât în textul sursă), concizie (trăsăturile deosebite în textul
sursă nu mai sunt evidente în traducere) și anamorfoză
(vocile sunt modificate în așa fel încât naratorul și/sau
personajele sunt percepute în mod diferit în traducere față de
textul sursă). În a doua categorie, se regăsesc următoarele
elemente: expansiune (alegerile traducătorului generează mai
multe moduri posibile de interpretare a textului), contracție
(ca element opus al expansiunii), transmutare (o consecință a
acumulării efectelor de transformare la nivel meso, unde
transformarea presupune operarea unor modificări care
elimină legătura dintre posibilele lecturi ale textului sursă și
textului țintă). Analiza corpusului pe baza clasificǎrii lui
Hewson ne-a condus la o serie de observații pertinente privind
cele trei traduceri precum: 1) (în ceea ce privește efectele la
nivel de voce): traducerea lui Rădoi (1993) se caracterizează
prin concizie (conciseness); traducerea lui Badea (2003), prin
marcaj lexical (lexical markedness) și prin concizie și
anamorfoză
(anamorphosis)
în
cazul
idiolectului
protagonistului; 2) (la nivel de interpretare): atât traducerea lui
Badea, cât și cea a lui Columban sunt caracterizate prin
expansiune (swelling), dar numai versiunea lui Badea conține
exemple de transmutare (transmutation). Mai mult, urmând
clasificarea lui Hewson, prima și a treia traducere ar trebui
puse în categoria similitudinii divergente (divergent
similarity), deoarece acumularea totală de efecte – în special
anamorfoză și transmutare – este scăzută, în timp ce a doua ar
aparține categoriei de divergență relativă (relative
divergence), deoarece anamorfoza și transmutația apar pe
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parcursul întregului text țintă sub forma discursului direct
modificat al personajelor principale.
În concluzie, studiul cărții pentru copii The BFG și al
traducerilor sale în limba română s-a dovedit a fi unul
fructuos, atât în ceea ce privește aplicarea modelului sintetic
pe care l-am construit pe baza literaturii de specialitate în
domeniu, cât și în ceea ce privește informațiile obținute prin
intermediul analizelor comparative. Niciuna dintre traduceri
nu poate fi etichetată drept inacceptabilă în ceea ce privește
redarea completă a textului sursă în limba țintă, strategiile de
traducere utilizate sau transmiterea intenției autorului. Totuși,
efectul de ansamblu sau la nivel macro al fiecărei versiuni în
limba română este diferit: traducerea din 1993 nu se remarcă
în mod deosebit, iar cea din 2003 schimbă prea mult tonul și
stilul textului sursă, în timp ce versiunea din 2013 reușește să
atingă un echilibru adecvat între caracteristicile textului sursă,
pe de o parte, și cerințele sistemului țintă și ale literaturii
pentru copii ca gen distinct, pe de altă parte.
Analiza comparativă a romanului The BFG și a celor
trei traduceri ale acestuia a demonstrat caracterul practic al
modeului nostru sintetic de evaluare și critică de traducere.
Îmbinând elemente din două modele complexe și binestructurate, cele ale lui Nord și Hewson, modelul propus de
noi a permis un studiu cuprinzător al corpusului și a generat
un număr de concluzii relevante atât despre corpusul în cauză
– cu privire la factorii extra- și intratextuali și la efectul
traducerilor –, cât și despre literatura pentru copii în general –
trăsături definitorii, norme și strategii de traducere utilizate
frecvent. Aceste rezultate contrazic prejudecățile cu privire la
simplitatea sau inferioritatea literaturii pentru copii ca gen
literar şi demonstrează că modelul nostru poate fi aplicat și
altor texte literare, nu doar celor dedicate tinerilor cititori.
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