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Motivarea alegerii temei de cercetare
Această lucrare aparţine domeniilor traductologiei, istoriei şi criticii traducerilor,
oprindu-se cu precădere asupra terminologiei şi frazeologiei gastronomice, în cadrul discursului
literar şi pragmatic. Alegerea temei noastre de cercetare se justifică în contextul unui interes tot
mai mare acordat gastronomiei pe plan global, ceea ce ne-a provocat să descoperim implicaţiile
traducerii termenilor gastronomici în situaţii de comunicare diferite. În plus, această cercetare
continuă subiectul lucrării noastre de dizertaţie, susţinută în 2010, având titlul traducerea
discursului specializat gastronomic, unde am analizat diferite aspecte ale traducerii a două opere
cu specific gastronomic în limba română.
Stadiul actual al cercetării în domeniul ales
În prezent, cercetătorii comunităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale se concentrează
pe diverse aspecte ale discursului şi ale terminologiei gastronomice, perspective care se
completează pentru a crea o imagine cu multiple faţete. Într-un articol din 2009, cercetătoarea
Ana Coiug abordează dintr-o perspectivă globală traducerile în franceză şi engleză ale cărţii lui
Radu Anton Roman, perioadă în care Florica Dumitrescu se ocupă de termenii gastronomici
români de provenienţă italiană.
În 2010, Alina Pelea şi-a susţinut teza de doctorat, privind câteva basme din corpusul
nostru, abordând o tematică mai degrabă culturală. În perioada 2011-2012, Florina-Elena Pîrjol
se ocupă de argoul românesc legat de mâncare, în timp ce Petronela Savin studiază terminologia
şi frazeologia românească privitoare la alimentaţie. De aproximativ douăzeci de ani, Mariana Neţ
studiază mentalităţile şi discursurile legate de domeniul culinar, dintr-o perspectivă filozofică,
istorică, dar mai ales lingvistică. În 2015, o tânără cercetătoare din Craiova, Alina-Roxana Hoţu,
a susţinut o teză de doctorat despre terminologia gastronomică în limba română actuală. Muguraş
Constantinescu, Raluca Balaţchi şi alţi cercetători internaţionali au abordat diverse problematici
legate de termenii gastronomici din literatura pentru copii cu ocazia colocviului internaţional Le
manger et le dire, care s-a desfăşurat la Bruxelles. Priviţi în ansamblu, cercetătorii menţionaţi
mai sus au tratat probleme teoretice legate parţial de corpusul nostru de studiu, dar, după
cunoştinţa noastră, suntem prima care propunem o analiză din punct de vedere traductologic a
termenilor şi a frazeologiilor culinare. În ceea ce priveşte originalitatea cercetării noastre, din
câte cunoaştem, suntem prima care a efectuat acest tip de analiză pe corpusul pe care l-am ales.
Prezentarea corpusului de analiză
Operele incluse în corpusul nostru conţin termeni gastronomici care ocupă poziţii
diferite în cadrul volumelor individuale. Prima categorie priveşte textele literare în care termenii
gastronomici au o poziţie periferică, în timp ce a doua categorie conţine texte pragmatice cu
influenţă literară, care acordă termenului gastronomic o poziţie privilegiată.
Pentru a prezenta pe scurt autorii în ordine cronologică, începem cu scriitorul francez
Charles Perrault, ale cărui basme în proză ne interesează pentru analiza termenilor culinari şi a
frazeologiilor cu conţinut alimentar. Acest autor francez a suscitat un mare interes traductologic
în România, unde, după cunoştinţa noastră, a fost tradus de către 68 de traducători până în
prezent. Termenii culinari nu au fost principala preocupare a traducătorilor săi români, însă unii
dintre aceştia i-au tradus adecvat, graţie strategiei lor globale de traducere. Pentru a crea o
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imagine simetrică a traducerii ocurenţelor gastronomice ale literaturii de copii, am ales în
continuare basmele scriitorului român Ion Creangă, care au fost traduse în franceză de către 10
traducători. Vocabularul alimentaţiei este foarte divers în opera lui, pornind de la termeni
generici la termeni specializaţi, provenind din universul rural românesc al secolului 19.
Importanţa acordată lexicului gastronomic şi frazeologismelor culinare variază în funcţie de
proiectul traductiv al fiecărei versiuni franceze a basmelor.
A doua parte a corpusului nostru consistă în texte pragmatice, unde termenul
gastronomic ocupă o poziţie centrală. Două cărţi de bucate atipice vor fi analizate din punctul de
vedere al traducerii ocurenţelor culinare, în special a termenilor marcaţi cultural. Pentru a păstra
aceeaşi simetrie a corpusului, am ales două opere traduse în română, respectiv în franceză, în
care reţetele culinare se găsesc într-un context pragmatic, presărat cu amintiri şi memorii, cu
descrieri ale tradiţiilor şi cu reportaje culinare socio-istorice. Sandală Nitesco, sciitoare bilingvă
şi biculturală româno-franceză, este din punct de vedere cronologic prima autoare a acestei părţi
a corpusului nostru, care a scris o carte de amintiri şi de reţete româneşti în franceză.
Autotraducerea sa implicită în franceză a fost urmată de traducerea efectivă în română, semnată
de Irina Mavrodin. Cele două opere (textul sursă şi traducerea sa) abundă în ocurenţe
gastronomice care merită să fie analizate din punct de vedere al traducerii termenilor foarte
specializaţi sau a referenţilor culturali gastronomici. Al doilea autor este gastronomul şi scriitorul
român Radu Anton Roman, care a publicat un amplu studiu gastronomic şi etnocultural al
bucătăriei româneşti. Cartea lui a fost tradusă în franceză de către Marily le Nir, la iniţiativa
editorului care dorea să propună publicului francez o incursiune într-un spaţiu culinar şi cultural
îndepărtat. Versiunea franceză impune textului sursă o serie de modificări, păstrând doar
jumătate din informaţia originală.
Scopul cercetării
Ne-am propus să realizăm o sinteză a teoriilor traductologice şi a câtorva aspecte conexe
situate în amont şi în aval de procesul traductiv. Vom continua cu prezentarea istoriei traducerilor
operelor din corpus, pentru a putea analiza versiunile străine în contextul lor istoric. O lectură
critică a traducerilor va conţine, în sensul enunţat de Muguraş Constantinescu1, ansamblul
reacţiilor critice şi contextul de primire a operelor traduse, vizibile în articole de jurnale literare, în
recenzii imprimate sau online, în prefeţe semnate de autori, traducători sau editori.
Într-o primă etapă, vom începe o analiză a traducerilor la nivel macro, pentru a descoperi
dacă textul a fost tradus integral, dacă conţine prefeţe, note de traducător/ de editor sau glosare
de termeni. Apoi vom analiza unităţile macro ale textului tradus, cu scopul de a identifica
sintagmele fixe şi termenii gastronomici în operele corpusului nostru, pentru a le descoperi
corespondenţii în versiunile traduse. În a doua etapă, vom observa implicaţiile alegerilor
traductive care asigură integrarea şi înţelegerea termenilor, observând rolul contextuluo mixt,
literar şi pragmatic.
Structura tezei
Cele patru capitole ale tezei noastre se concentrează pe: o introducere în domeniul de
studiu, care conţine definiţiile şi teoriile pe care le-am considerat cele mai adecvate, puse în
relaţie; un capitol care descrie personalităţile traducătorilor, istoria traducerilor şi primirea lor în
1

Muguraş Constantinescu (2013) : Pour une lecture critique des traductions. Réflexions et pratiques, L’Harmattan.
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spaţiul cultural ţintă; două capitole analitice care vizează termenii specializaţi gastronomici întrun context literar şi, respectiv, pragmatic.
Primul capitol al prezentului studiu se concentrează pe sistemul teoretic şi conceptual
care ne va folosi drept instrument de lucru în ultimele două capitole. Ideile teoretice opun două
tipuri de texte (literar şi pragmatic), care cer două abordări diferite în timpul traducerii.
Principalele concepte pe care le definim şi pe care încercăm să le punem în relaţie sunt: traducere
literară vs. traducere pragmatică, traducere analogică vs. traducere numerică, subiectivitatea
traducătorului vs. aşteptările destinatarului, prezervarea vs. aclimatarea specificităţii culturale
etc. Ceea ce ne interesează în mod deosebit sunt diferenţele de strategie în traducerea termenilor
gastronomici ai discursului literar în raport cu discursul pragmatic.
Partea următoare a acestui capitol este dedicată diverselor aspecte lingvistice, chestiuni
care privesc operele din corpusul nostru. Ne propunem cu precădere să analizăm viziunile
specialiştilor asupra actului traductiv, când traducătoril se confruntă cu frazeologisme alimentare,
cu dialecte şi cu oralitatea textelor sau cu fenomene foarte interesante de terminologizare,
determinologizare sau reterminologizare. Ne propunem să realizăm propria clasificare a
termenilor gastronomici, după trei criterii diferite întâlnite în corpusul nostru de analiză.
Paradigma culturală a traducerilor este punctul central al sub-capitolului următor, care
este centrat pe complexitea implicaţiilor culturale întâlnite în cazul traducerii. Cadrul teoretic al
acestei problematici se bazează pe teoriile a doi traductologi reputaţi, care au dedicat o parte din
cercetare lor fie termenilor care reprezintă referenţi culturali (Michel Ballard, 2005), fie
culturemelor (Georgiana Lungu-Badea, 2009).
Ultimul aspect teoretic al primului capitol subliniază importanţa unei critici a
traducerilor pozitivă, care analizează condiţiile producerii traducerilor şi implicaţiile alegerilor
traductive, cu scopul de a creiona o relaţie de interdependenţă între specificitatea textului,
proiectul traductiv, procedeele utilizate şi produsul final al traducerii. Pentru a crea un aparat
conceptual actual, dar verificat în timp, am inclus în bibliografia noastră opere teoretice
aparţinând unor autori consacraţi (Lederer, Berman, Ballard, Ladmiral, Delisle, Hewson, etc.),
dar şi lucrări mai recente (Cordonnier, Gambier, Pederzoli, Savin etc.).
La prima vedere, structura capitolului teoretic poate să pară eterogenă, dar considerăm
că specificitatea corpusului nostru a impus elaborarea unei sinteze care să ne permită să facem o
analiză cu multiple faţete. Subcapitolul dedicat zonei de suprapunere a contextului literar cu cel
specializat se justifică prin corpusul de analiză mixt pe care l-am ales. Interesul nostru s-a
îndreptat în continuare către percepţia textelor sursă si ţintă de către traducător şi de către
destinatar, întrucât gradul de subiectivitate al celor doi actori ai traducerii influenţează
înţelegerea textului sursă şi receptarea de către publicul ţintă. Pentru a pregăti analiza
comparativă traductologică, am considerat util să trecem în revistă câteva elemente componente
ale procesului traductiv, concentrându-ne în special pe strategiile şi procedeele de traducere care
ne vor furniza un sistem conceptual esenţial. În această privinţă, am preferat cadrul conceptual
elaborat de Michel Ballard, care a propus noţiuni formulate în mod clar şi logic. Paradigma
culturală a reprezentat de asemenea un punct de interes pentru noi, întrucât gastronomia este
strâns legată de cultură, unii termeni devenind veritabile simboluri culturale. Al treilea subcapitol
tratează unele trăsături lingvistice ale traducerii, întrucât, după cum vom demonstra în ultimele
capitole, universul gastronomic se regăseşte în multiple zone: terminologie, frazeologie sau
registre/niveluri ale limbii. Critica traducerilor a reprezentat pentru noi o oportunitate de a
observa câteva analize a traducerii pertinente, care ne-au ghidat pentru a stabili repere
esenţialepentru capitolele analitice.
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În al doilea capitol, ne ocupăm de aspecte care privesc istoria şi receptarea traducerilor
în peisajul literar ţintă. Într-o primă etapă, realizăm o descriere de ansamblu asupra destinului
literar al operelor sursă, în două subcapitole succesive care privesc literatura de copii şi,
respectiv, cărţile de bucate atipice. În cazul poveştilor, unde termenii gastronomici sunt inseraţi
în discursul literar, autorii şi opera lor au devenit clasici pe plan naţional şi chiar internaţional.
Producţiile lor literare au atras atenţia a numeroşi traducători, care le-au exportat în alte limbi şi
culturi. Cărţile de bucate atipice, în care discursul gastronomic se serveşte de partea literară, sunt
de dată mai recentă, dar au fost totuşi traduse în alte limbi de circulaţie internaţională.
În a doua parte a acestui capitol, trecem în revistă istoria traducerilor din corpusul nostru
de studiu, acordând atenţie contextului socio-istoric a fiecărei versiuni şi a reeditărilor sale.
Insistăm de asemenea asupra prezentării personalităţii traducătorilor, parcursului lor profesional
şi eventualelor prefeţe, interviuri sau articole în care au dat indicii legate de crezul lor
profesional. În acest subcapitol am considerat de asemenea util să dezvăluim portretele a patru
traducători incluşi în corpusul nostru de analiză, traducători ale căror proiecte de traducere sau
texte ţintă ne-au atras atenţia: cuplul de traducători Stanciu Stoian şi Ode de Chateauvieux Lebel
(care l-au tradus pe Creangă în franceză), Marily le Nir (traducătoarea lui Radu Anton Roman în
franceză) şi Iulia Tudos-Codré (una din cele mai recente traducătare ale lui Creangă în franceză).
Ultima parte a acestui capitol este concentrată în jurul ideii de lectură critică a
traducerilor, conţinând o serie de opinii critice aparţinând autorilor, cercetătorilor de specialitate
sau cititorilor. Privite dintr-o perspectivă de ansamblu, toate aceste poziţii contribuie la crearea
unei imagini care descrie într-o manieră diacronică receptarea traducerilor. Recenziile, fie că au
fost publicate în reviste literare sau pe bloguri, pe site-uri de vânzare, în reviste online etc.,
reprezintă imaginea dinamică a primirii versiunilor traduse în spaţiul cultural ţintă.
Al treilea capitol marchează debutul părţii analitice a tezei noastre, în care menţinem
ordinea cronologică a operelor. Primul subcapitol conţine analiza câtorva traduceri ale basmelor
lui Charles Perrault, selecţionate în funcţie de relevanţa soluţiilor traductive propuse pentru
termenii culinari sau pentru expresiile cu referinţe alimentare. Opt versiuni româneşti au fost
comparate cu textul original pentru a observa strategiile utilizate cu scopul de a traduce
ocurenţele gastronomice, mai ales cele care contribuie la sugerarea atmoferei specifice secolului
XVII francez. Vom fi interesată cu precădere de rolul terminologiei de specialitate în contextul
discursului literar, în special de semnificaţia sa în desfăşurarea firului narativ, dar şi de sensurile
implicite ale termenilor, care sugerează o anumită atmosferă sau care evocă o perioadă istorică.
În această primă parte analitică, vom ilustra fenomenul complex de terminologizare/
determinologizare, pentru care procedeele de traducere diferă în versiunile româneşti analizate.
Pe parcursul celui de-al doilea subcapitol, abordăm traducerile poveştilor lui Ion
Creangă, unde suma termenilor culturali şi a referinţelor culinare descrie lumea rurală
moldovenească de la jumătarea secolului XIX. Ne-am oprit asupra termenilor ritualişti şi
religioşi proveniţi dintr-o bucătărie rustică, dar şi asupra felurilor de mâncare prezente în mod
obişnuit pe masa ţăranului român. Dictoanele, ghicitorile, proverbele şi expresiile cu referinţe
alimentare au reprezentat de asemenea o preocupare pentru studiul nostru, din cauza
monoreferenţialităţii lor relative, care reprezintă mereu o provocare pentru traducător.
Accesibilitatea termenilor va fi unul dintre punctele analizei noastre, care vizează să descopere în
ce măsură terminologia este înţeleasă cu ajutorul contextului sau al aparatului paratextual.
Această abordare analitică ne va ajuta să descoperim dacă termenii culinari au fost o preocupare
particulară a autorului sau dacă au devenit o grijă pentru traducător. Demersul nostru comparativ
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va fi bazat pe ideea că dimensiunea literară a termenilor este în relaţie cu dimensiunea culturală,
care au o influenţă egală asupra gradului de specializare a termenilor gastronomici.
Al patrulea capitol continuă analiza comparativă a traducerilor, la nivelul textelor
pragmatice accentul fiind mutat pe frecventele interţii literare. Prima carte tradusă este Un fir de
mărar şi cerul albastru, traducerea aparţinând Irinei Mavrodin. Este un caz special de traducere
„dublă”, în opinia noastră, întrucât numeroasele referinţe la cultura şi la gastronomia românească
destinate a fi citite de către un public străin au impus un fel de autotraducere implicită sau
traducere internă, pentru a asigura înţelegerea ideilor. Această dublă intervenţie traductivă ne-a
determinat să tratăm separat în prima parte a acestui capitol analiza autotraducerii autoarei şi
traducerea efectivă a traducătoarei
În ceea ce priveşte prima parte a acestei analize, ne-am interesat de traducerea
termenilor rari, de cazurile de sinestezie culinară şi de asociere a activităţii gastronomice cu
diverse aspecte ale picturii, dar şi de câteva fraweologisme cu referinţe culinare. În ceea ce
priveşte traducerea efectivă, vom analiza principalele procedee de traducere a termenilor
specifici, a expresiilor culinare şi, mai ales, modalităţile de a evita redundanţele inerente unui
text despre gastronomia românească adresat (prin intermediul traducerii) unui public român.
A doua parte a capitolului este dedicată analizei traducerii Savoureuse Roumanie, carte
transpusă în franceză de către Marily le Nir. Aspectele traductologice care ne preocupă în acest
caz sunt numeroasele pasaje sau referinţe umoristice, legate adesea de termenii gastronomici
prezenţi în această carte de bucate atipică. Ne vom ocupa de asemenea de termenii gastronomici
şi oenologici care în limba română au dobândit statutul de culturem, ceea ce face traducerea lor
mai problematică.
Frazeologia şi unele jocuri de cuvinte vor fi de asemenea puncte pe care le vom include
în analiza noastră, precum şi creativitatea terminologică a traducătoarei, care se confruntă cu
termeni rari, specializaţi. Vom descoperi de asemenea în ce măsură contribuţia unui specialist în
domeniu a fost valorizată pentru a propune soluţii traductive adecvate şi care respectă cultura/
gastronomia sursă. În toate operele care vor fi analizate, vom descoperi importanţa paratextului
în înţelegerea terminologiei, dar în special în acest ultim volum, în care un glosar de termeni a
fost inclus spre beneficiul cititorilor ţintă.
Originalitatea cercetării
Unele elemente de originalitate pot de asemenea să fie întâlnite în partea analitică,
parţial datorită direcţiei cercetării noastre şi corpusului de analiză ales, dar şi graţie faptului cp
am încercat să ne propunem propria versiune de traducere a fragmentelor considerate
ameliorabile. După cunoştinţa noastră, este prima teză de doctorat despre traducerea
terminologiei gastronomice în română, pe un corpus care nu a fost analizat din acest punct de
vedere până în prezent. Suntem de părere că cercetarea noastră ar putea fi utilă prin sinteza de
teorii traductologice care privesc acest subiect, pe care vom încerca să îl completăm printr-o
clasificare a termenilor gastronomici, care se va dovedi utilă în partea analitică a cercetării
noastre.
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Concluzie generală
Redactând această teză, ne-am propus să analizăm aspectele legate de traducerea
terminologiei gastronomice, printr-o examinare atentă a diverselor concepte teoretice şi profitând
de un corpus ofertant, bogat în ocurenţe terminologice şi frazeologice. Operele alese pentru
analiza comparativă au fost versiunile româneşti ale basmelor lui Charles Perrault şi cea a cărţii
de bucate a Sandei Nitesco, respectiv versiunile franţuzeşti ale poveştilor lui Ion Creangă şi a
cărţii de bucătări a lui Radu Anton Roman.
Originalitatea tezei noastre rezidă în analiza traductologică pe acest corpus reprezentativ,
după opinia noastră, pentru problematica diversă a traducerii termenilor şi a expresiilor
gastronomice în creaţii literare şi pragmatice. Studiul pe care l-am demarat a vizat să pună în
evidenţă raporturile de similaritate, dar şi diferenţele în procedeele şi strategiile de traducere a
terminologiei şi a frazeologiei prezente în versiunile originale. Metodologia noastră a consistat în
sinteză, pentru cadru conceptual al primului capitol, în analiză istorică şi lectură critică pentru a
doua parte, şi, în final, în analiza comparativă traductologică pentru partea analitică a tezei
noastre. Analiza versiunilor străine este bazată pe câteva concepte ale teoriei traducerii, dar am
inclus şi câteva domenii complementare, precum istoria şi critica traducerilor.
În capitolul « Teoriile traducerii textelor literare şi pragmatice », am examinat operele a
câtorva reprezentanţi ai teoretizării teoriei traducerii literare şi a traducerii pragmatice, insistând
asupra zonei lor de suprapunere, observabilă de asemenea în corpusul nostru. Am abordat de
asemenea chestiunile subiectivităţii traducătorului şi a orizontului de aşteptări al cititorului,
abordând şi particularităţile fiecărui spaţiu literar prezent în corpusul nostru. În ultima parte a
primului subcapitol, am explorat de asemenea cele mai interesante repertorii conceptuale care
definesc procedeele de traducere şi cele mai frecvente deformări ale traducerii. După ce am
elaborat partea analitică, am descoperit că teoriile cele mai utile pentru exemplele specifice
corpusului nostru mixt aparţin lui Michel Ballard (în ceea ce priveşte procedeele traductive) şi lui
Antoine Berman (pentru deformările inerente traducerii). În cele două părţi care urmează din
primul capitol am ilustrat diverse poziţii teoretice privind paradigma culturală şi specificitatea
lingvistică în traducere. În partea finală a primului capitol, am prezentat o sinteză a câtorva
lucrări de specialitate care tratează problematica criticii traducerilor, care ne-au ajutat să
pregătim perspectiva pozitivă şi constructivă a capitolelor analitice.
Capitolul următor ne-a permis să prezentăm « Istoria şi critica traducerilor » pentru a
putea să avem o perspectivă de ansamblu asupra operelor originale şi asupra traducerilor lor. Am
descoperit relevanţa destinului literar al versiunilor străine pentru analiza lor traductologică
ulterioară, mai ales luând în considerare aspectele istorice generale (politica de publicare a
editurilor, situaţia economică şi politică a ţării etc.) şi experienţa profesioniştilor traducerii
(conexiuni cu domeniul de specialitate, experienţă anterioară în traducere, proiectul traducerii
etc.). Am pus de asemenea în lumină portretele a patru traducători care nu erau cunoscute în mod
special până în prezent.
Dimensiunea literară a termenilor culinari prezenţi în al treilea capitol al lucrării noastre
a antrenat diverse abordări din partea traducătorilor, unii profitând de statutul periferic al
termenilor pentru a îi neutraliza sau suprima. Alţi practicieni ai traducerii au redat această
categorie de termeni în limba ţintă acordându-le mai multă importanţă, respectându-le
semnificaţia şi statutul în opera sursă. Numeroase ocurenţe aparţinând registrului limbajului
culinar/ gastronomic apar în texte, desemnând feluri de mâncare şi alimente specifice spaţiului
cultural sursă. Acest gen de referenţi culturali contribuie la depeizarea lectorului, care se găseşte
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în contact cu un nou cadru spaţio-temporal, care devine mai veridic cu ajutorul termenilor
culinari. Provocările acestui lexic nu sunt nesemnificative în cadrul traducerii, deoarece impun o
documentare aplicată pentru a respecta exactitudinea termenilor în versiunea ţintă. Retraducerile
succesive ale basmelor scrise de Perrault şi de Ion Creangă ilustrează grija de a arăta o percepţie
diferită a universului gastronomic, ceea ce susţine ideea că noile traduceri nu rămân doar nişte
modernizări ale aspectelor lingvistice precedente, devenind veritabile recreeri provenite din
viziuni diferite ale traducătorilor.
Termenii gastronomici cu statut principal, identificaţi în al patrulea capitol, impun de la
început procedee de traducere diferite şi un grad mai redus de subiectivitate din partea
traducătorilor. Intervenţia subiectivă a traducătoarelor cărţilor de bucate atipice nu se regăseşte în
mod necesar la nivelul termenilor, dar conţinutul reţetelor a fost modificat uneori chiar cu scopul
de a produce un text mai uşor de înţeles pentru cititorul ţintă. Remarcăm preocuparea lui Marily
le Nir, derivată probabil din proiectul ei de traducere, de a suprima multe pasaje narative în
traducerea cărţii Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti, încercând probabil să ofere publicului
francez o carte de bucătărie mai tipică. În versiunea Irinei Mavrodin am putut să observăm
tendinţa de a implicita unii termeni din textul original, pentru a evita unele redundanţe din
versiunea adresată cititorului român. Totuşi, în ciuda diferenţelor observate prin raport cu textul
original, considerăm că cele două traduceri sunt mărturie pentru grija traducătoarelor de a păstra
specificitatea culturală şi încărcătura semantică, sau chiar gastronomică, a originalului.
Analiza noastră a dezvăluit de asemenea o schimbare de statut a unor termeni specifici,
fenomen identificat de lingvişti sub denumirea de terminologizare sau transformarea unui termen
aparţinând lexicului comun într-un termen, cu un sens inerent specializat. În funcţie de perioada
analizată, mai ales în gastronomie, unde curenţii şi modele au grade de popularitate diferite,
aceleaşi ocurenţe gastronomice şi-au pierdut statutul iniţial, determinologizându-se. Exemplul
identificat de noi în basmul « La Belle au bois dormant » ilustrează un fenomen lingvistic la fel
de interesant, cel numit reterminologizare, respectiv dobândirea statuturlui de termen după o
perioadă în care specialiştii nu l-au folosit în practica lor sau în volumele de specialitate.
Analiza microtextului, precedată de observaţii legate de macrotext, ne-a arătat că
practica traducerii este adesea însoţită de o reflecţie traductologică, conştientă sau nu,
manifestată în aparatul paratextual al traducerilor: prefeţe, postfeţe, comentarii sau note ale
traducătorului, a patra copertă, interviuri, dedicaţii etc. În cazul lui Creangă, am observat într-o
traducere din 1931 note ale traducătorului în care unele unităţi de traducere au fost declarate
intraductibile. Uneori, notele şi comentariile au scopul de a justifica o anumită soluţie, de a da
definiţia unui termen sau de a prezenta un element cultural inedit pentru cititorul ţintă.
Prin primele două capitole, considerăm că am reuşit să conturăm un cadru conceptual
comun pentru traducerile literare şi pragmatice, pentru a putea să le analizăm în ultimele două
capitole în funcţie de epoca în care au fost produse. Considerăm că prin analiza traducerii
textelor literare şi a cărţilor de bucate atipice, am demonstrat că traducerea termenilor specializaţi
şi a discursului literar/ pragmatic cu specific culinar trebuie să plece de la acelaşi respect pentru
ocurenţele gastronomice. Elaborând partea analitică, am descoperit că atât contextul literar, cât şi
cel specializat trebuie să îşi păstreze proprietăţile, precum şi rolul terminologiilor sau al
frazeologismelor utilizate. Fie că regăsim domeniul de specialitate într-un text literar sau
fragmente literare într-un text de specialitate, traducătorul trebuie să identifice şi să respecte
literalitatea şi literaritatea textului original, păstrând aproximativ aceleaşi proporţii.
Mai puţin evident, dar la fel de important, ritmul reprezintă un element primordial în
fragmentele literare din corpusul nostru de analiză, care face parte din stilul autorului şi care
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trebuie să fie recreat în traducere pentru a reuşi să propui o operă analogă textului sursă.
Diferitele abordări traductive pe care le-am identificat în analiza noastră comparativă, precum şi
caracteristicile diferite ale epocilor cărora aparţin traducerile ne-au reconfirmat convingerea de
nevoia de a păstra un anumit exotism în textul ţintă.
Ajungem simultan la concluzia că, pentru operele literare din corpusul nostru,
caducitatea afectează versiunile mai vechi, ceea ce a impus nevoia de a publica retraduceri care,
în exemplele analizate de noi, au actualizat textele ţintă. Perspectiva diacronică a ultimelor trei
capitole ne-a ajutat să sesizăm evoluţia soluţiilor macro şi microtextuale, care au ameliorat în
general traducerea.
*
La începutul cercetării noastre, ne-am propus să analizăm traducerea terminologiei
gastronomice în contextul a două discursuri diferite (literar şi pragmatic), analiză construită cu
sistemul conceptual al câtorva teorii traductologice şi în perspectiva istoriei şi criticii
traducerilor. Estimăm că scopul nostru iniţial a fost atins şi că am ajuns la o concluzie
neaşteptată, conform căreia cele două tipuri de texte complementare, dar diferite, redau într-un
mod similar particularităţile terminologice ale textelor originale, fie că aparţin literaturii sau unei
ştiinţe pragmatice.
După ce am evaluat principalele aspecte conceptuale care privesc traducerea
terminologiei gastronomice şi analizele comparative efectuate pe cele două tipuri de discurs, am
descoperit relevanţa concluziilor lui Christian Balliu, care observă faptul că textul specializat
dobândeşte adesea dimensiuni „aproape literare”, ceea ce trebuie să schimbe limitele „dihotomiei
clasice între textele literare şi textele ştiinţifice”2.
Originalitatea cercetării noastre constă în primul rând în alegerea temei, traducerea
terminologiei gastronomice reprezentând, după cunoştinţa noastră, un subiect încă nou în
ştiinţele traducerii. În plus, am adaptat teoriile şi exemplele de analiză comparativă a unor
specialişti reputaţi, precum Michel Ballard sau Lance Hewson, aplicându-le pe un corpus care nu
a fost încă pus în valoare din acest punct de vedere până în prezent.
Suntem de părere că modesta noastră contribuţie serveşte la atragerea atenţiei asupra
posibilităţilor încă latente ale terminologiei culinare regăsite în contexte literare sau pragmatice.
Această cercetare poate să se deschidă spre noi direcţii, cum ar fi o analiză detaliată privind
traducerea termenilor polisemici, a jocurilor de cuvinte şi a umorului în cărţile de bucate deja
analizate, dar şi în volume încă necunoscute din acest punct de vedere.

2

Balliu, Christian (2005) : « Le nouveau langage de la médecine : une affaire de socioterminologie » in Meta :
journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, vol. 50, n° 4, 2005, p.3 : http://id.erudit.org/iderudit/019909ar,
date de la consultation le 21 juin 2016.
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