MIOARA
SĂCRiERLJ-DRACîOMIR
L L Politica dusă de PrincipateleRomâne în secolul al XVII-lea a avut,
fireşte, consecinţeşi în planul culturii, esenţialăfiind, in acest sens, mutaţiadinspre
modelul slavon spre ce! grecesc.Unul dintre aspectele insuficientstudiate- care
reflectă preocupareaintelectualilorromâni, laici şi clerici, pentru viaţa spirituală
bizantină şi postbizantină, îl reprezintă traducerea cronografelor,
de
istoriile (bizantine)' şi de letopiseţe (cum sunt cele moldoveneştişi munteneşti),
cronografele,scrise în greacavorbităde claselemediu instruite,constituieo specie
bizantină, de regulă în proză, de mare întindere, in care evenimentelesociale,
politice, religioase, curiozităţi din istoria universală, fenomene ale
etc.,
prezentateîncepândcu facerea lumii, sunt integrateuniversuluireligios,trecut prin
filtrul viziuniimoral-creştinea autorului.
2. În limba română s-au tradus şi cronografeslave, de provenienţărusească,
mai ales secolul al XVIII-lea,dar interesulpentru cronografelegreceşti a
mult mai accentuat, după cum se poate deduce din numărulrrfare de manuscrise
păstrate,cele mai multe copii ale traducerilor,efectuateÎntre eJolele al XVII-ieaşi
al XIX-lea2•
I
teritoriul romanesc au circulat
tipuri de cronografe greceşti': "tipul
Kigalas" (Matheos Kigalas), "tipul Dorotei" (Dorotheos al Monernvasiei) şi
aşa-numitul"tip Danovici",traducerea scrieriilui Kigalas,cu adăugiridin Dorotei.
J VeziD. Russo,Studiiistoricegreco-române.
Operepostume,Bucureşti,
Fundaţia
pentru
Literatură
şi Artă"RegeleCaro]1",1939,p, 54,şi MihailPsellos,Cronografia.
Unveacde istorie
bizantină
cuvântînaintedeNicolae-Şerban
Tanaşoca,
traducere
deRaduAlexandrescu,
Iaşi,Editura
Polirom,1998,p. 5.
2 VeziIulianŞtefănescu,
in Opereistorice,cap,Cronografele
româneşti:
tipulDanovici.
Partea1, Bucureşti,
Biblioteca
"Revistei
istoriceromâne",1942,p, 172.Cronografele
bizantine
suscităinteresşi în zilelenoastre,dupăcumne demonstrează
traducerea
relativrecentăa luiRadu
Alexandrescu
(vezinota1).
3 VeziD. Russo,op. cit., undesuntcitateşi titlurilecompleteale acestorcronografc.
Clasificarea
estereluatădelulianŞtefănescu,
op.cit.,şi deDoruMihăescu,
româneşti
privire..specialăasupratipuluiDanovici).
1, II, în "Memoriile
Secţieide ŞtiinţeFilologice,
Literatură.
şiArte",seriaIV,tomul1,1977-197il,
p.4577;tomulH,1979-1980,
p. ]27-J65.
ALlL,t. XLI! XLIII,2002·-2003,Bucureşti,
p.37-A5
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Cronograful lui Kigalas a fost tradus in 1689 de mitropolitulDosoftei,în timpul
exiluluiîn Polonia, iar traducereaCronografuluilui Dorotheosal Monemvasieis-a
făcut ceva mai devreme, în 1684, de către un cărturar muntean necunoscutşi de
preotulVasileGrid, de la biserica"Sf. Nicolae"din ŞcheiiBraşovului".Cronograful
"tip Danovici" a fost tradus În perioada 1650-16835,în Moldova. Identificarea
traducătoruluirămâne încă o problemă filologicădificilă; ea a primit in timp trei
soluţii, susţinuteprin argumentefie insuficiente,fie neconvingătoare:1. traducerea
a fost atribuită integral tretilogofătuluiPătraşco Danovici'';2. doar prima parte
(până la f 271) s-a consideratcă e posibil să fi fost tradusă de Danovici'; 3. s-a
susţinutcă traducereaa fost realizată,în întregime,de mitropolitulDosoftd. Dacă
paternitateatraduceriiHronografuluiden inceputullumii... este o problemăcontroversată, studiul lingvistic (se ia în discuţie aici prototipulcopiilor cronografului,
aflat în ms. 3517 BAR) şi comparaţia cu textul grecesc pot caracteriza această
traducere ca proces (ca act referitor la activitatea traducătorului)şi ca produs
(textul în sine)" şi, implicit, pot oferi indicii despre personalitateatraducătorului!
traducătorilor. Lucrarea de faţă se referă la câteva aspecte legate de traducere, În
accepţiileprecizate.
3,În perioada veche a culturii române nu a existat o preocupareteoretică
pentru metodă sau pentru taxinomie în domeniul traducerii, aşa cum a fost în
cultura spaniolăsau în cea germană'",de pildă. Cu excepţiarestricţiilorreferitoare
la traducereatextului biblic în limbile vernaculare,care e posibil să fi circulat şi
printre traducătoriiromânill, nu sunt indiciiea aceştia sleifi avut cunoştinţădespre
4VeziDoruMihăescu,
ari.cit.;idem,Observaţii
asupraversiunilor
româneşti
alecronografului
luiDorotei
alMonemvasiei,
în"Revista
deistorie
şiteorieliterară",
XXJ<:IX,
nr.3-4,1991,
p.259-282.
; VeziN. il. Ursu,Ediţiacronografului
numit.,tip Danovici"
şi problema
paternităţii
traducerii
lui,în"Cronica",
XXXIV,
(1999),
serienouă,p. 12-13.
6VeziCronograftradus
dingreceşte
dePătraşco
Danovici,
ediţieîngrijită
şi cuvântînaintede
Gabriel
Ştrernpel,
studiuintroducti
v dePaulCcrnovodeanu,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
val.1.,1998,
vol,u. 1999.
7 IulianŞtefănescu,
în op. cit., p, 172,vorbinddespreInS.35J7, prototipulcopiilor
Danovici",
ajungela concluzia
că primapartea ms,
la f 271)esteun
autograf,
darnuformulează.
explicit
numele
traducătorului.
8 VeziN. A.Ursu,Dosoftei
necunoscut,
în "Cronica",
Xl, 1976,p. 4-5; idem,Paternitatea
cronografului
numit"tipDanovici",
în "Cronica",
XXXVII,
2002,nr.2,p. 10-·11
şiXXXVIII,
2003,
p. 1213;idern,art.cit.supra(nota5).ŞiDomMihăescu,
în Cronografele
romaneşti.,.,
p. 165,ajunge
la aceeaşiconcluzie:
"avândîn vedereansamblul
faptelor,
considerăm
maiimportante,
deocamdată,
argumentele
favorabile
paternităţii
mitropolitului,
Traducerea
a pututfiefectuată
deDosoftei
Intinereţe".
9 VeziRegerT. Bcll,Teoriaşipracticatraducerii,
traducere
de Cătălina
Gazi,Iaşi,Editura
2000.
VeziEugeniaCoscriu,
1.0erroneoy 10acertadoenla teoriade la traduccion,
în val.EI
hombre
y su lenguaje.
Estudios
deteoriay metodologia
lingidstica,
Madrid,
Editorial
Gredas,1977,
p.237-238.
Il VeziEugenMunteanu,
5'tudii
delexicologie
biblică,
Iaşi,Editura
Universităţii
"Al.1.Cuza",
1995,p. 17;Mircea
Roşian,
Probleme
detehnica
traducerii
ÎnBibliadelaBucureşti,
în"Dacoromania.
lahrbuch
fUrostliche
Latinităt",
llL7(1988),
hrsg.vanPaulMiron,
FreiburglMi1nchen,
1988,p.244.
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existenţaunei teoriiprescriptivesau descriptive'fîn domeniu,Ceeace conştientizaseră
învăţaţii români era necesitatea traducerii textelor importante din literatura
universalăîn limba română,în primulrând a textelor sacre, Vagile refeririteoretice
la acest aspect, din prefeteletraducerilormitropoliţilorSimion Ştefanşi Dosoftei,a
preotului Ioan Zoba
Vinţ, a boierilor Greceanu ş, a, reprezintă, în sumă,
concluzii ale experienţelor proprii, constând in mărturisirea dificultăţilor de a
exprima în româneşte conţinutul textelor traduse şi În succinte lămuriri despre
modulîn care au fost ele rezolvate,
4, În cazul Hronografului..,
regulilorde traducere,respectivlipsa
restricţiilor, a favorizat manifestarea liberă a competenţei lingvistice a traducătoruluil3şi, mai mult,a talentuluisau literar.În repetaterânduri,păstrândca nucleu
informaţiadin textul grecesc,traducătorulopereazăadaosuri sau omisiuni la nivel
de frază" iar la nivelul macrostructural,al textului, amplifică sau concentrează
pasaje întregi. Dacă e să se caracterizeze printr-un termen consacrat această
traducere, bine cunoscuta opoziţie literar/literal aplicată traducerilor, în genere
discutabilă,după cum arată Coşeriu'",devine cu totul inoperantă.Pentru definirea
traduceriiHronografului.: ca proces (ca act) şi în acelaşitimp ca
considerăm
că trebuie avută în vedere distincţia coşeriană transposicion (transpunere)- el
traducir (actul complexal traducerii).Din această perspectivă,textul În discuţienu
este o simplă transpunere,o stabilire de corespondenţeîntre semnificaţiia două
limbi, ci este o traduceremult mai complexă,de multe ori o interpretarea textului
grecesc,care presupuneceea ce inţelegeCoşeriuprin el traduci!':"pued comportar,
segun 10s casos: creacion de equivalencias(es decir de nuevos signf$cadosy de
nuevas expresiones de la lengua de llegada), adopcion, adaptacioi1lexplicacion
analitica de significadosde la Iengua de partida y comentarioo ;adaraci6n(este
ultimofueradel texto,o, eventualmente,en el texto mismode Ia traduccionj't",
Această manieră de a traduce constituie efectul preocupări! constante a
traducătoruluide a reda informaţiadin textul grecesc Într-o formă cât mai clară şi
mai familiara cititoruluiromân. Traducerea,ca proces, a putut fi realizată datorită
capacităţii traducătoruluide a intui traseul firesc/adecvatal trecerii de la un cod
lingvistic la altul, şi anume utilizând semnificaţii ca instrumente in procesul
stabilirii şi redării desemnării, al captării şi exprimării sensului; nu se traduc
semnificaţii,se traduc texte16. Acest fapt implică, în raport cu textul original, o
12VeziRegerBell,op.cit"p.28--30,
]) VeziEugenCoşcriu,
Competenta
lingvistică
Prelegeri
şi conferinţe
(1992-1993),
publicate
in.Anuardelingvistică
şiistoricliterară",
tomulxxxm, 1992-1993,
p,27-49.
IAVeziEugenCoşeriu,
Laerroneo...,
p.237-239.
15Ibidem,p, 235(eltraducir"poatepresupune,
în funcţiede situaţie:crearede echivalente
(adicădenoisernnificaţi
şi denoiexpresii
în limbadesosire),
adoptare,
adaptare,
explicare
analitică
a
sernnificaţilor
dinlimbadeplecareşi comentariu
salilămurire
(acestadinurmăîn afaratextuluisau,
eventual,
chiarîntextultraducerii)"
[trad.n.ţ).
16VeziEugenCoşeriu,
COInpetenţa"
', p,42--4,1,
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reorganizarea discursuluila nivel sintactic,morfologicşi lexical.Astfel,traducerea
ca produs (textul traducerii) reflectă,mai cu seamă intenţia traducătoruluide a
comunica lămurit şi sugestiv textul grecesc. Analiza relevă un ansamblu de
modalităţiconcretizateîntr-o manieră de a traduce,care se manifestăprin: tendinţa
de a aduce explicaţii suplimentarecare exprimă, de multe ori, atitudinea traducătorului (cu vădit caracter moralist-educativ);de a introduce semnificaţi, in
conformitate cu date din propria existenţă, care fac mai expresive dialogul,
descrierea sau naraţiunea; de a glosa prin sinonim românesc sau/şi slav
împrumuturileşi calcurile, care apar când este necesar să fie desemnaterealităţi
materiale sau spirituale necunoscute (descrierea clădirilor, a veşmintelor,
exprimareaproblemelorde dogmă ş. a.); de asemenea,opţiunea pentru resursele
internespecificelimbii din epocă (se includeaici şi elementulslav, familiaratunci
categoriei culte) locul împrumutului.Pentru a sublinia dificultateade a opera
selecţii în cadrul sistemuluilimbii din acea vreme in cazul traducerii unui astfel de
text, este necesar să se precizezecă diversitateasubiectelorabordateîn cronografviaţa cotidiană,realitateaistorică, instrumentede luptă, evenimente,fenomeneale
naturii, chestiuni profunde de dogma, ritual ortodox, ebraic ş. a, -- reprezintătot
atâtea domenii,greu de transpus dintr-uncod lingvisticde lungă tradiţie, cum este
cel grecesc,în codul lingvistical românei,limbăliterarăaflatăîn secolulal XVII-lea
în prima fază a formăriisale,
Intenţia şi efortul traducătorului,concentratespre o permanentăclarificarea
conţinutului,apar dublatede preocupareapentru exprimareadirectă sau indirectăa
proprieiatitudini faţă de evenimente,fenomene,personajeetc., fapt care creeazăo
situaţie, dacă nu inedită, cel puţin intâlnită mai rar în domeniultraducerii:relaţia
text tradus-receptor devine o comunicare integrală, la nivelul traducător-text
tradus-receptor (analoagă relaţiei autor-text-receptor). Astfel se explică de ce
Hronogrcful.: a lăsat impresia de scriere originalăunui bun cunoscătorde limbă
veche precumEminescu,şi nu numai lui17•
li, O serie de fapte de limbăprezenteîn textul de care ne ocupăm,determinate
de procesul traducerii.realizat în maniera amintită, vor f discutate In cele ce
urmează, pe baza distincţiei coşeriene semnificaţie/desemnare/sens",
mai
importantediferenţeîntre Hronograf...şi textul originar" poartămarcaexpresivităţii
17VeziIulianŞtefănescu,
op.cit"p. 141şi 173,
18
EugenCoşeriu,
ceeace autoatelimbileîn comuneste.faculratea
de desemnare
a
obiectelor,
a lucrurilor
şi a situaţiilor
obiective,
carepot fl [",] şi situaţiiimaginare,
Însă
obiective",
Propriu
fiecărei
limbieste"delimitarea
posibilităţilor
dedesemnare",
numităsemnificaţie,
iar la niveluldiscursului,
ceea ce se interpretează
nu este semnificaţia,
ci, afirmăCoşeriu,
"desemnarea
şi semnificaţia,
împreună,
suntdinnouun semncu un conţinutde ordinsuperior,
conţinutul
pecare-Inumimsens"(înCompetenta
lingvistică,
p. 31,40,41),Pentruaplicarea
acestei
distincţii
înteoriatraducerii,
veziLaerroneo.:p.223,
19Cronograful
dinms.35/7reprezintă
o traducere
dupăCronograful
usiMatheos
Kigalas,
cu
completări
dinCronograful
lui Dorotheos
de Monemvasia.
însă,dupăcuma remarcat
D. Russo,
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sporite.Trebuie subliniatînsă că intenţiaexpresivăse subordoneazăpreocupăriide
a comunicaintegral cititoruluiromântextul tradus". Astfel:
De multe ori sensul din textul grecesc este tradus prin semnificaţi cu o
putere expresivă mai mare, pentru a exprima convingătorfaptele. De exemplu:
'E(Juvaav TIoÂ).â llUPlâoo::C;
<!>ou(J(h;a
(nW) (= Au strânsmulte zeci mii de
oşti) este tradus Au strâns multă greime de oaste (f. 327r), în comparaţie cu
traducerea mitropolitului Dosoftei, care urmează îndeaproape textul grecesc:
Strânsă multe intunerece de oşti (f. 216'YI. Sintagmagreime de oaste nu este
originală;ea mai apare, de pildă, la Neculceîn forma:Ş-aupornit greimea oştii in
gios de la Râga22(unde greime nu este însoţit de substantivuldeterminatoaste şi
are înţelesul "cea mai mare, cea mai importantă parte il oştii,,)23.Fireşte,
traducătorul cunoştea semnificaţiacuvântului !.wptâow; "număr de zece mii de
unităti'r'"; 'Arcc8avov TIOAJ
..o::tJluptaocnc;av8pwTIwv(rxn')
Au murit mai
multe
de oameni) este tradus în alt loc prin calcul semantic slav tunerec,
obişnuitîn epocă: S-au omorât mai mult de un tunerec de oameni (f. 348); a fost
selectată Însă o sintagmă cunoscută,pentru a exprima informaţiafără echivoc şi
sugestiv,'inacelaşitimp.
- Sensul din textul grecesc este tradus în românăprintr-unnumăr mai mare
de sernnificaţi în raport cu numărul semnificatilordin textul originar, fie din
aceleaşi raţiuni de comprehensibilitateşi de expresivitate, fie numai pentru
lămurireatextului. Astfel, IIâÂtv Â8EV opyi] TeapaElEaDXaÂâ(l KaÎ <!>wn&
1(al eppa(Ev 11B&Âaoa(X,
(rt]!') (= A venit iarăşi urgie de la Dumnezeu,grindină
şi foc, şi fierbeamarea) este tradus: Şi acole iarăş le sosi urgie de MDumnedzău,
furtună mare şi ploaie cu piatră şi cu foc, atâta cât au fost hierb.lindmarea cu
unde hierbinţ (f 327'); în traducerea lui Dosoftei: Şi le-au sf/)sâturgie de la
Dumnedzău,smidă cu foc şi fierbe mare (1'.216Y).Pe lângăploaie cu piatră şi cu
op. cit.,p. 88, ,,în acestedouăcronografc
găsimsutede paginila fel, cuvântcu cuvânt.Dar
asemănarea
ceamareîntreelenuse datoreşte
numaiizvorului
comunpe careîl utilizează
arnândoi.
Cigala,desigur,
a avutsuptochişia utilizatcamfărăjenăpepredecesorul
său[subl,n],deşitipărea
un cronograf
pentrua concura
tipăritura
lui Dorotei"Pentrucomparaţiile
din lucrarea
de faţăam
verificat
texteleambelor
cronografe
greceşti,
dartextuldebazăal traducerii
fiindcelal luiKigalas,
amfacutreferirela acesta,semnalând,
acoloundea fostnecesar,
diferenţele
existente
În textullui
Dorotheos
deMcnemvasia.
20Estenecesarsă precizăm,
pentruevitareauneiposibileconfuziisuscitatede cuvântul
"integral",
cătraducătorul
românnutraduceCronografitllui
Kigalas,
respectiv
peal luiDorothcos,
în
întregime.
Evită,deexemplu,
capitolele
desprezeiigreei.
21Citatele
dintraducerea
mitropolitului
Dosoftei
suntextrase
dinms.3456BAR,reprezentând
o copiedinanulJ732.
zzP. 187;cf.şip.207şi228.
23IonNeculce,
Lctopiseţul
ŢăriiMoldovei,
ediţieÎngrijită
şi glosardeIorguIordan,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
J980.
24Margarita
Kondoghiorghi,
EugenDobroiu,ŞtefanStupca,AntiţaAugustopoulos-Jucan,
coordonare
şi redactare
finalăLiaBrad-ChisacoJ:
Dicţionar
neogrec-român,
ediţiaa 2-aadăugită
şi
revizuită,
Bucureşti,
Editura
Demiurg,
2000,s. v.
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foc, traducere a desemnărilor xaÂa(t Kal. <punta, textul românesc conţine
semnificaţicare ajută la completareasensului(mesajului):furtună mare şi au fost
hierbând marea cu unde hlerbint.
Un alt exemplu,din aceeaşicategorie. EoupaÂov
1taTptapXllv de,;
TOV0a(HÂra TIWC;;
TO\lKacaÂaÂEîKat t;Bp((Et (rxf)')
L-au defăimat pe
patriarh [...] împăratuluică-I vorbeşte de rău şi-l ocărăşte), unde sensul exprimat
prin verbul Ka1:aÂAxĂe(lI
"parler contre:"este tradus prin doi semnificaţi,respectiv
două.verbe (al doilea cu determinant):Pârâră la împăratul pre patriarhul
dzâcândcumu-lcleveteşteşi-l grăiăşte de rrău şi-l suduieştepre împăratul(p. 349r).
- Prin aceeaşi tehnică, în care expresivitatea se subordonează clarităţii,
desemnareaşi sensul exprimateprintr-unsingur semnificatîn greceştesunt traduse
.xlilatat"în textul românesc,printr-oparafrazăconţinândmai mulţi semnificaţi,În
textul: Ko:,l roooz; EyaĂo<; Kal papuc;;XEq.J.(..)vw;
eY1vEVan ewc,;r1llepa<;
p 'oev E<pavijr1YTl&;11:0
ro 11:oÂÂT]v
XH.0Vll
altoi) eOKeltaOC
efjv Y1Îv(nW) (= Şi
atât de mare şi de grea iarnă a fost, încât 100 de zile nu s-a zărit pământulde sub
zăpada multă care acoperise pământul),sensul semnificatuluipapuc,;(1. "pesant,
lourd"; 2. "fort, redoutable'Y' este tradus astfel: Cădzu o iarnă mare, atâta cât au
fost omătul până elensus den genunchi şi stătu omătul acela mai mult de () sută
de dzâle, de era pământul acoperit de omeţ (f 32T). Celor două adjective-epitete
la superlativdin textul grecesc,traducătorulle găseşte un corespondentstructurat
diferit la nivelul semnificaţilor, insistând asupra sensului şi desemnării.
Desemnareaexprimatăde adjectivul f.l.EyaAoc;,
referitoarela intervalulde timp, a
fost tradusă prin echivalentulobişnuit, "mare". Adjectivulaput;, care semnifică
intensitatea,cu referire la trăsături "interne" ale fenomenului,este tradus printr-o
parafrază, exprimată într-o circumstanţialăconsecutivă,atâta cât au fost omătul
până elensus den genunchi,care conţine adverbulindicatoral superlativului,ca în
textul grecesc (roooc -- atâta (cât)). Traducătorula optat pentru această versiune
din doua.motive: ea transmite integral şi expresiv informaţiasemanticădin textul
grecesc,apropiindoptimcititorulde mesajultextului.
- Traducerea desemnării prin mai mulţi semnificaţiîn româneşte, faţă de
textul grecesc, s-a făcut şi din motive care ţin exclusiv de comprehensibilitatea
'."".H",U.'.
În exemplul: TOV TOnOTllPlll:a1
rof aYWT(X1;OD
:ELĂ)€OTpOU
mxna
p' (,)J.1l<;;
(oofl') (= Erau inlocuitoriiPreasfântuluiSilvestru,papă al Romei)
Să dzâce topotirite şi să înţălăge socotitori in loc, adenl namisnici, carii era
trimişi de.spreSvântul 5'ilvestru,papa Râmului(f. 534'), desemnareanumit.<i
prin
semnificatuJ'COTIO'1:y]p11Tal
(= locţiitori)apare glosată În româneşteca atare, prin
împrumut,topotirite,dar şi printr-uncalc de structură,socotitori În loc, şi printr-un
Împrumutslav, namisnici,aflat în conştiinţacititoruluiromândin epocă.
25VeziA.Bailly,Dictionnaire
grecfran\:ais,redigeavecle concours
de E. Egger,edition
rcvucparP. Sechan
etP.Chantraine,
Hachcttc,
J997,s. v.
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Printr-o comparaţie,sunt traduse sensul şi desemnareaîn situaţii precum:
Kat eUY1ÎKavel;w Ei 'tov nO)cEI.LOV
!lE
<xvopoom'tOv "EKn.upa Kal
1::yt
vcv (ino TOTEroom o<!>aya1.
Kaî aip,CHoxuo{cn(oll(')
Şi ieşiră afară la
război cu viteazul Hector şi s-au făcut din acel ceas atâtea măceluri şi vărsări de
sânge), după cum urmează: Si să loviră cu elenii şi-i lua Ector viteazulîn hiula
calului tăia ca pre nişte brusturi într-imbemânule (f 139'). În alt loc, aceleaşi
desemnări, denumite prin semnificaţiioepayal Kal. ai!laTOxuoi'at, sunt traduse
prin comparaţia,probabilfamilară,ca butuciişi ca buciumii: 'Evtvouvro o<!>ayal
Kat aiflawxuaiat areol) tyil'lloav oi KeXllreOt
T"Î 'I'pwci0ll<;CireoVEKPiX
OWIJaTa(ov')
Se făcură măcelurişi vărsări de sânge încât se umplură câmpii
Troiei de trupuri moarte):Şi să săgeta şi să tăie în toate dzâle uniipre alalţâi, de
dzăce trupurele oamenilorca butucii şi ca buciumii(f. 144r).
- Sensul este tradus de multe ori prin completarecu comentariide mai mică
sau mai mare amploare, inexistenteîn textul grecesc şi care exprimă atitudinea
traducătorului. Astfel, fragmentul 'Q Of: E1,OOV
Ţa ypalllJa 1"013rupdvvou
cbwp(.)va AEYW
[ypcX(pul,
în cronografuilui Dorotei (p. 307)] TLeKallav Eie;'[o
ăywv Kcd &:YYEALKOV
axfj!J,ar<vv flovaxwv ('tA')
Văzând scrisoarea
tiranului, mă cutremur sa spun [scriu, în Dorotei] ce au făcut sfântului şi
îngeresculuicin al îngerilor)este tradus:Iară dacă le marsă poroncă ca aceasta de
la tiranul de împărat, minunedzu-măşi mă cutremur să cutedzu a scrie den
lucrurili de preste fire ce-aufost izvodindş-aufost făcând aceştiă bogoprotivnici
şi bezduşnici cătră svânta stemă îngerească a călugărilor (f. 350V).Sensul din
propoziţia ti cKaHxv (= ce au făcut), redat în româneşte prin .U1aimulţi
semnificaţi:lucrurile de preste fire ce-aufost izvodind,apare completa, printr-un
comentariuexprimatprin doi semnificat!inexistenţiÎn original,un calc pe structură
şi un împrumutslav: aceştia bogoprotivnicişi bezduşnici.În cronogrâfultradus de
Dosoftei, aceste adaosuri nu există, textul fiind foarte apropiat de cel grecesc: Si
dacă vădzură carte tiranului, nu poei spune ce lucrară în sântul şi ingeresculcin
călugăresc (f. 23Sr?6.
- în alte cazuri, traducătorulsintetizeazăsensul; pomind de la o descriere
cu determinăricantitativestricte: "OAa [Ta Kapâpta] [...] i)<!>cxv{o811oav
':Y)J.lTwaav(ino TelXO.tcx6K'mKOatcx
!lOVOV
tpia Kal on;yav
TV
.'Eup(av(np') (= Toate [corăhiile]au fost distruse.Nu s-au salvat din o mie şi opt
sute decât trei şi au mers în Siria), el amplifică expresivitatea,pentTUa crea o
imaginecât mai impresionantăa catastrofei,dar informaţia este convertită, prin
eliminarea determinărilor, în detrimentul adevărului: N-au apucat nici una să
margă în ţara lor, la Sirie, dentr-o mie şi opt sute de vasă ce aufost (f. 328}
Textul tradus de Dosofteipăstreazăintact sensul din original:De n-au rămas den
1800numai trii corabii (f. 216V).
26TrebuieprecizatÎnsi'tcă în tcxtultradusde Dosoftei.
existăcaracterizări
de felulcelor
prezente
în acestcazîn ms,3517,precumşi comentarii
maiextinseîn situaţiiprivitoare
la probleme
dereligie.
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- Tot o intervenţie asupra sensului din textul grecesc se produce şi in
exemplul: Ko:'î rro),Ai]o<jlo:yo:iKO:1,
o:1.11O:'WXDo(o:t
eyt VEVdC; «uroi«; 6 Of
fjO:OtAEUC;
1l0VOV
eYAuTwoE(TP') Şi mult măcel şi vărsare de sânge a fost
intr-inşii,numai împăratula scăpat),tradus:Şi periră oştile împăratuluirrău de tot,
abie au scăpat impăratulcu:puţânei oameni (f. 311V),Raportuleste invers faţă de
exemplulanterior.Adevărulhiperbolicexprimatîn textul grecesc,părând incredibil,
este convertit în favoarea autenticităţii:o of. PO:Ot)cElJC;
IlOVOV
eyAU,wOEeste
tradus au scăpat impăratulcu puţânei oameni- O altă situaţie, frecventă,este cea în care completareasensului din textul
grecesc,ca urmare a înlănţuiriicauză-efect vizată de traducător,se realizeazăprin
. . de traducerc27b
.
adăaugarea unor unrtăn
: su arcIonate consecutive,
cauza1e
explicative,temporale. De exemplu:Ko:l fAUOEV rr(ooo: rcov UAWVKa:toÂa.
[r« Ka:p&PtO::]
tpwAqoav !lE TOUe;av6pwrrouc;;(TtW) Şi s-a topit smoala
lemnelorşi toate [corăbiile]s-au dus la fund, cu oamenicu tot) este tradus: Şi s-au
topit catranul catargelor, de s-au desfăcut şi s-au împlut de apă şi s-au dus cu
toatele în fundul mării, cu oameni cu tot (f. 32'r--328l La fel, Ko:'l.ave!loll
rroA),o-oKO:1.
o<j)oopoGYl1VOI111VOll,
rroÂAO:(trro 1.'0:KCXp&pto:
ŢWVex6pwv
fKa:To:rron(08Tjocxv
IlELO:
TGJV
av8pwrruw (nf3') Şi vânt mare şi puternics-a
făcut, multe din corăbiile duşmanilor s-au scufundat cu oamenii) apare tradus:
Scorni un vânt mare şi năprasnic, de-au amestecatmarea şi o au turburat, de să
făceră valurile ca munţâi şi nu să ştie catargile cu oastea ce să fac { ..] şi să
Înecară cu oameni cu tot (f. 3rt). În traducerea lui Dosoftei:Si scornind vânt
mare, multecorabii a vrăjmaşilorsă-necară, cu oştile cu tot (p. 216V).
Insistând asupra redării sensului cât mai complet şi mai clar, traducătorul
introduce o cauzală explicativă: . EKVEKpwElrjoo:v
oÂcxEwC;Ko:tTO:VEPO:Ţ<;
ea,o:aollC; (mODŢov 0111J.â
(H 6rroio: 8(0e;'llv 01ÎjJ.EPOV
KO:)cEl"a:t
VEKPO:
8(UO:(Joa)(K<;') Au fost ucise toate până ]a apele mării care era hotar (care până
astăzi se numeşte Marea Moartăj) a fost tradus astfel: Si pieriră toţi oamenii şi
toale dobitoacele[...] şi până marea care-aufost acolo aproape { ..], de să cheamă
până astădzi Marea Moartă. Adevăratu-l moartă, că nici un lucru viu nu este
într-însă (f. 9V).
Temporalele introduse prin daca, inexistente în textul grecesc, au, de
asemenea,rolul de a clarificasensultextului,cel mai adesea păstrândcoerenţa,prin
reluarea ideii exprirnateanterior şi î'ntrerupteîn urma inserării unor detalii: Ko:l
KaOwc;Q:vTjyopEi)011
f)aotÂEi)C;
[...] TDwpo: eKELvY}
errEoEvTJTPOUAAO:
tfjc;
llEY(U1lC;
fKK)"TjOlO:C;
Ko:tOUV2TPl,JEV
GAato: rro).unjJ.O:
OTWU
oo:v jJ.ioa Kal
rrp(inov [.,,] () aOEpe01:aWi:;
118€)cTjOEV
V( OE(Tj an EtVo:tOLKaLOr.;
(OK('
oKrO (=:::.
Şi cum l-au ridicatîmpărat [.,,],în acelaşiceas a căzut turla biserÎciimari,
şi s-au stricat toate lucrurilescumpecare erau lnăuntru,Şi mai Întâi [...] nelegiuitul
a vrut s[i arate că este drept). În traducere este inserată o temporală:Şi cum [-au
---------_.
27VeziRogerT.BeU,op.cit.
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rădicat împărat pre acesta păgân la Galie la cetate, aşe au
beserecii ceii mari ş-au zdrobit multe lucruri scumpe ce au
heserecă.
impărat, iară el dentâiu să arăta
21 1
altă situaţie, conţinutul supralingvistic determină necesitatea unei
schimbări la nivelul desemnării:
!iV"Cf.,
(c:)Cf.,
8X&fh]fHX\!
1t&yov
f:KE.îVOV,
Kal roi) KCGAOK{Xlp(OD
epxollTÎvou,11AGE
I:oUH&1l!le 11:0).1)
<poua&tov
(np')
Şi alte animales-au pierdutîn îngheţulacela şi, vara"veni Sufiamcu
oşti). Realitateadesemnatăprin sernnificatulgrecesc KUAOKaipt vară) nu putea
corespunde realităţii româneşti (unde iernii îi urmează primăvara)
aceea,
traducătorula intervenit, traducând pe KCX).OKCf.,fpl,
prin "primăvară": Şi de alte
dobitoace au pierit de ace iarnă mare. Iară dacă agiunsă primăvara, veni Sufian
despre Eghipet cu oşti multe (f, 327').
textul tradus de Dosoftei, această
inadvertenţăa trecut nesesizată:Si la varii veniSufiiancu multă oaste (f 21
Hl, Traducerea cronografelor
reprezintă o încercare:cu dificultăţi
greude depăşitşi in zilelenoastre. atât mai dificilă.va fi fost in secolulal XVII-lea
realizarea unei compilaţii Kigalas -- Dorotei În româneşte, ca aceea din "tipul
Danovici", Se poate presupune că această operaţie.vanevoioasăşi din cauza
volumului lucrării (ms. 3517 cuprinde peste 600 de foi), nu numai ca urmare a
diversităţii subiectelor,era resimţită ca o necesitate în epocă, eu certitudine, In
primulrând pentrucă reprezentao sursă uriaşă de informaţii.Cu atât mai valoroasă
devine 1)asemenea traducere când preocupareapermanentăa traducătorului a
lămuri conţinutultextului grecesceste rezolvata
competenţălingvisticăşi prin
talent literar. Aceste caracteristici conferă Hronogrcfului den începutul
valenţeleunei scrierioriginale.
CHRONIQUE LE COMME'NCEMEN1'
DU MON;DE...
tJNE'fRADUCnONDU GREC
RESUME
(Euvredeladeuxierne
moitieduXVI!"siecle,Hronografden
lumii.:represcnte
une
traduction
complexe
dontla manieresuppose
ce queE.Coşeriuappelle"el traducir"
(opposeZIla
"transposici6n").
Lesqualitescssentielles
de cetteecrituresontla clartcel l'expressivite,
duesEl
l'effortdutraducteur
de fairecomprendre
le mieuxpossible
auxlecteursle noyaude l'information
contenuedansles textesgrecsde Matheos
et de Dorotheos
de Monemvasia,inclus
dexprimerSOD
attitude,
Touten s'appuyant
surla theoricde la traductiol1
de E.Coşeriuel suries
trois(;oneepts
designation,
signijication,
sens,l'articlcei-present
queJques-unes
dessituations
typiqucs
pouree qui est de la manierede traduircevoqueeauparavant
el qui fontpreuvcde la
eompctcncc
linguistique
dutmducleurencoreinconnu,
bienqu'onaitpropose
quelques
hypothcses
sursonidentit6
- etdesontalentlitteraire.
[nstilulu!
deFilologie
ROinână
,,/1.Phihj7pide
"
laşi,sir,Codrescu,
nr,2
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