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Având în vedere numărul impresionant de abordări critice și hermeneutice ale operei lui
Albert Camus din punct de vedere tematic, stilistic și filozofic, considerăm că demersul abordării
traductologice vine în completarea viziunii critice asupra ansamblului operei sale în spațiul
cultural românesc.

În primul capitol, ne-am propus să realizăm o sinteză a noțiunilor cheie din domeniul
traductologiei, care formează armatura teoretică a tezei noastre întrucât critica traducerii de texte
literare se sprijină pe repere teoretice din domeniul traductologiei. În primele părți ale capitolului
am încercat să stabilim cadrul de dezvoltare și stadiul actual al evoluției traductologiei ca
disciplină relativ recentă și autonomă prin intermediul unei abordări critice a principalelor
abordări teoretice ale traducerii în diacronie și a concepțiilor referitoare la termenul de
„retraducere”, care marchează dezbaterile actuale în traductologie. Am acordat o atenție
deosebită noțiunii de traducere caducă care constituie motivația de ordin cronologic a
fenomenului retraducerii pe care îl vom trata în partea a treia a tezei noastre prin referire la un
corpus alcătuit din două versiuni în limba română a romanului Ciuma. Traducerea unei opere
poate deveni desuetă la un moment dat întrucât sistemul lingvistic evoluează și suferă modificări,
ceea ce impune retraducerea unui text în sensul unei actualizări la normele lingvistice. Totuși,
retraducerea poate marca de asemenea revalorizarea unei anumite ideologii sau concepții literare,
filozofice sau sociale. Actul retraducerii este declanșat în unele cazuri de dorința de a readuce în
actualitate anumite idei. Orizontul de așteptare a publicului diferă în funcție de limba și de
cultura sa și se schimbă cu timpul. Diferitele concepții determinate de normele sociale, estetice,
etice și religioase la un moment dat creează noi perspective în traducerea unei opere. Traducerea
devine astfel o rescriere care oferă posibilitatea găsirii unor noi răspunsuri și interpretări la
întrebările textului.

Am menționat câteva accepții ale termenului „retraducere”, oprindu -ne, în mod special,
asupra retraducerii cu sensul de nouă traducere a unui text sursă în limba țintă, având deja o
traducere precedentă în aceeași limbă. În acest sesn, am sintetizat într-o manieră critică
perspectivele traductologice cele mai pertinente cu privire la retraducere, subliniind aspecte
precum condițiile de producere, raportul cu priele traduceri și originalul, subiectivitatea
traducătorului și efectul produs asupra cititorului de către textul tradus. Considerată de către
anumiți traducători precum Henri Meschonnic, Paul Bensimon și Yves Gambier a fi mai aproape
de original, lăsând să transpară stranietatea limbii și a culturii sursă, retraducerea este totdată
spațiul de maifestare a subiectivității traducătorului și este condiționată de criteriile lingvistice și
socio-culturale care impun actualizarea textului în limba în limba țintă. În plus, retraducerea se
realizează și din rațiuni comerciale, întrucât multe edituri  comandă o nouă traducere a
capodoperelor, adaptată publicului contemporan. Este si cazul noii variante în limba română a
romanului Ciuma, operă de mare importanță, distinsă cu premiul Nobel, acordat lui Camus în
1957, publicat la Editura Rao în 1993.

Majoritatea primelor ediții ale traducerii operelor lui Albert Camus apar la Editura
Univers, editură prestigioasă cu o istorie de mai bine de patruzeci de ani pe piața editorială din
România. A cunoscut o perioadă de dezvoltare importantă înainte de 1990 în publicarea operelor



de literatură română și universală, aceastp editură și -a continuat activitatea activitatea fără să
producă noi ediții ale traducerii operelor camusiane. Editura Rao, orientată în mod special către
publicarea traducerilor publică începând cu 1993, anul fondării sale, o serie de noi ediții ale
traducerilor și o retraducere, cea a romanului Ciuma, semnată de Olga Mărculescu. Un alt aspect
care ne-a atras atenția este publicarea versiunii integrale în limba română a eseului Omul revoltat
în 1994, în două variante, una aparținând Mihaelei Simion, editată la Rao, cealaltă, Ligiei Holuță,
apărută la Sophia. Cu toate că textul a fost cunoscut de către publicul cititorilor din spațiul
românesc prin câteva traduceri fragmentare sau traduceri-citat, traducerea eseului nu a fost
publicată înainte de 1989 din cauza cenzurii care a marcat epoca regimului comunist.

Prin urmare, retraducerile sunt produse care se adaptatează cerințelor publicului țintă și
contextului de producere. Diversitatea condițiilor de producere a unei retraduceri face dificilă
stabilirea principiilor care reglează apariția unei retraduceri. În acest sens, studiile de caz ar fi
mai evidente și mai revelatoare pentru procesul de apariție a unei retraduceri.  Primul capitol
constituie, deci, un supor teoretic util în demersul nostru de analiză traductologică pe corpus-ul
traducerii și retraducerii în limba română a romanului Ciuma și a eseului filozofic Omul revoltat.

Importanța literară și culturală precum și actualitatea operei lui Albert Camus, diversitatea
genurilor pe care opera sa o înglobează și numărul traducerilor în limba română fac din analiza
receptării creației sale literare în spațiul cultural românesc un aspect important în dezvoltarea
tezei noastre. Astfe, al doilea capitol este dedicat receptării operei camusiane de-a lungul
viziunilor critice în diacronie a principalilor exegeți români, pe care i-am împărțit în două
categorii: exegeți și exegeți-traducători având în vedere specificitatea perspectivei lor,
hermeneutice pentru primii, dublată de o abordare traductologică în cazul celor din urmă. Mai
multe aspecte ale tematicii operei lui Camus sunt abordate în critica literară din spațiul cultural
românesc, plecând de la tema exilului în abordarea lui Ion Vitner, cea a absurdului și a revoltei la
Nicolae Balotă și Romul Munteanu la spațiul închis la Anne-Marie Codrescu. Scrierile sale sunt
abordate și din punct de vedere stilistic în eseurile Irinei Mavrodin, Constantin Ciopraga, Modest
Morariu și Georgeta Horordincă. Unitatea operei camusiene este demonstrată în exegeza lui Ioan
Lascu care stabilește raporturile de interdependență între scrierile literare și jurnalistice ale lui
Camus. O abordare biografică îî aparține lui Virgil Tănase care publică o lucrare despre viața și
opera lui Camus cu prilejul comemorării a cincizeci de ani de la moartea autorului în 2010, care
alături de sărbătorirea centenarului nașterii sale în 2013 a determinat numeroase editări și
reeditări.

Cel de al treilea capitol cuprinde o privire critică și un complement de istorie a traducerilor
și a retraducerilor operei lui Albert Camus în limba română pe care le-am divizat în trei
categorii : traduceri integrale, traduceri fragmentare și traduceri-citat, acestea din urmă
constituite datorită numărului mare de fragmente traduse de către exegeții-traducători în operele
lor critice. Am analizat din perspectivă traductologică strategiile de traducere utilizate în
restituirea în limba română a operei camusiane, pe un corpus de studiu variat, având în vedere
diversitatea genurilor și varietatea stilistică a scrierii. Analiza noastră vizează nivelul macro-
textual pentru pentru a ilustra problematica globală în traducerea unui text și neivelul micro-
textual cu privire la problemele de traducere care se localizează în anumite segmente ale textului.
Corpusul de traduceri supuse unei analize comparative cuprinde traducerea și retraducerea
romanului Ciuma, cea aparținând lui Eta și Marin Preda, publicată în 1965 la Editura pentru
Literatură Universală și cea a Olgăi Mărculescu, editată la Rao în 1993, reeditată în 2002, 2006,
2008 și 2013 și cele două variante în limba română ale eseului filozofic Omul revoltat, publicate
simultan, tradus în 1994 de Mihaela Simion, ediție apărută la Rao, și de Ligia Holuță la Editura



Sophia, Oradea. De asemenea, corpus-ul înglobează traducerea în limba română a eseurilor
Noces și L’Envers et l’Endroit aparținând Irinei Mavrodin, publicată la Univers în 1968 și Vara,
în traducere de Modest Morariu, apărută în 1976 la Univers. În variantele în limba română a
eseurilor Nunta și Vara, am analizat transpunerea dimensiunii culturale în traducere prin analiza
elementelor spațiului cultural algerian precum referirile la stilul algerian, elementele de dialect,
termenii ce desemnează spațiul mediteranean, numele proprii și aluziile culturale. Traducerile
operelor Fața și Reversul și Vara sunt abordate din punct de vedere al transpunerii în limba
română al exprimării sentimentelor, dat fiind caracterul liric al acestor srieri. Ultima traducere
integrată în corpus-ul de studiu este cea a povestirii Căderea, semnificativă din punct de vedere
al transpunerii ironiei în limba țintă.

Analiza traducerilor se sprijină pe metoda comparativă care presupune evaluarea unui text
sursă prin raportare la unul, două sau mai multe texte țintă și încearcă să identifice strategiile de
traducere utilizate în restituirea textelor camusiane în limba română. Analiza critică a corpus-
urilor bilingve, în limba franceză și română, va pune în lumină strategiile și procedeele de
traducere mobilizate, soluțiile oferite în limba țintă, cazurile de intraductibilitate, de sub-
traducere și supra-traducere. În această perspectivă, ne-am propus să constatăm în ce măsură
traducerea în limba română a acestor opere reprezintă o restituire adecvată a originalului
camusian. Traducerile operei lui Albert Camus în limba română vor fi supuse unei abordări
traductologice care va conduce la identificarea soluțiilor precum corespondența, echivalența,
adaptarea, adăugarea, omiterea, în funcția de alegerile traducătorilor. Astfel, am acordat o atenție
deosebită soluțiilor operate de către traducători în cadrul textelor traduse, luând în calcul
specificitățile registrelor de limbă și am analizat influența la nivel de sens global al textului și
efectul produs asupra cititorului.

A traduce Camus înseamnă a-i reda textul în limba țintă păstrând caracteristicile stilului,
concizia, coerența și aparenta neutralitate vizibile în romanul Ciuma și eseul Omul revoltat, dar
și un anumit grad de efuziune lirică prezent în eseurile Fața și Reversul și Vara, dar în același
timp a transmite cititorului în limba țintă amprenta și culoarea locală identificate în textele
originale, marcate din punct de vedere cultural, și anume Nunta și Vara, și să transpună într-o
manieră adecvată stilul ironic prezent în povestirea Căderea.

Caducitatea primei traduceri în limba română a romanului Ciuma de Albert Camus,
realizată în 1965 de Eta și Marin Preda, a atras necesitatea unei retraduceri, semnată de Olga
Mărculescu, apărută cu aproximativ treizeci de ani mai târziu, în 1993. Una dintre specificitățile
scrierii camusiane în Ciuma este caracterul diaristic pe care l-am identificat în unele pasaje în
care naratorul își marchează prezența prin utilizarea persoanei I plural, formă care îl include
printre observatorii evenimentelor provocate de flagelul ciumei și, în același timp, îl
solidarizează cu locuitorii Oranului, victime ale epidemiei. Numeroase fragmente aparținând
registrului limbajului medical apar în text, desemnând semnele epidemiei ciumei. Aceste detalii
transferă cititorul în domeniul medicinei și contribuie la crearea unui efect de veridicitate a
povestirii, pe care traductorii îl reproduc în textul țintă. Nu este vorba de pasaje întregi în stil pur
medical, ci de un vocabular specializat referitor la ciumă, interpolat în pasajele aparținând altor
registre, adăugând la claritatea și precizia stilului camusian. Dificultățile de traducere a acestui
tip de lexic nu sunt deloc neglijabile și cer o documentare riguroasă pentru a asigura exactitatea
termenilor în limba țintă. Stilul oratoric marchează de asemenea textul romanului Ciuma prin
discursul preotului Paneloux, cu acente didactice, edificatoare întrucât conține exemple, parabole
și îndemnuri. Caracterul eclectic al stilului scrierii camusiane reiese din alternanța stilurilor
literar, liric, diaristic, stilul cronicii, științific și oratoric. Remarcăm o preocupare constantă a



traducătorilor de a menține alternanța registrelor stilistice și de a nu omogeneiza textul chiar
dacă, pe alocuri, raționalizarea se manifestă prin suprimarea punctuației originalului și
modificarea organizării textuale, determinând astfel pierderi ritmice. Noua traducere a Olgăi
Mărculescu nu pare a fi constrută de la zero, ci creează aparența unei țesături textuale în jurul
primei traduceri, semnată de Eta și Marin Preda. În acest sens, mai multe soluții se regăsesc în
retraducere care conține de asemenea reactualizări impuse de modificările datorate evoluției
lingvistice. Cu toate acestea, există pasaje în versiunea Olgăi Mărculescu care las să se întrevadă
o percepție diferită a textului original astfel încât traducerea sa nu rămâne o simplă revizie și
actualizare a primei variante, ci este o traducere-creație, care marchează o noua viziune,
impregnată de subiectivitatea traducătorului.

Cele două traduceri ale eseului filozofic Omul revoltat de Albert Camus, realizate
simultan în același an, în 1994, demonstrează că argumentul caducității nu este singura condiție
care determină realizarea unei noi traduceri. O serie de traduceri ale aceleiași opere fac din
traducere și retraducere un spațiu care privilegiază manifestarea subie ctivității traducătorului.
Subiectivitatea proprie poziției traductive a Mihaelei Simion și a Ligiei Holuță este pe deplin
observabilă la nivelul traducerii titlurilor capitolelor și subcapitolelor eseului, care prezintă un
număr mare de diferențe. De o parte, soluțiile Mihaelei Simion sunt obținute în principal prin
traducere literară și calc, pe de altă parte, cele ale Ligiei Holuță sunt obținute cu ajutorul
explicitării însoțite de note de subsol, dar si prin intermediul echivalenței. A traduce un text
filozofic reprezintă o misiune complexă având în vedere specificitatea discursului filozofic
caracterizat cu precădere prin organizarea logică a rețelei argumentative și caracterul abstract al
termenilor care se constituie într-un aparat conceptual utilizat în text pe care traducătorul ar
trebui să-l redea liniar, uniform pentru a evita sensurile greșite. Menținerea sistematisemlor
proprii originalului precum tipul de frază sau utilizarea anumitor moduri și timpuri este cu atât
mai importantă în transpunerea interlingvistică a unui text cu caracter argumentativ, în cazul de
față eseul Omul revoltat, cu cât aceasta contribuie la reproducerea coerenței textuale în limba
țintă. De asemenea, intertextualitatea și suprapunerea lingvistică și textuală sunt aspecte
semnificative în redarea eseului în limba română. Strategiile de traducere ale Mihaelei Simion și
Ligia Holuță marchează divergența pozițiilor lor traductive. Dacă strategia de traducere a
Mihaelei Simion vizează, în general, o transpunere adecvată a textului sursă, în armonie cu
obiceiurile și normele lingvistice ale limbii române, cea a Ligiei Holuță privilegiază
înfrumusețarea textului prin explicitare și îmbogățire și îngreunează lectura prin inserarea unor
secțiuni de text în original alături de tradu cere, creând pasaje bilingve, pe care le considerăm
inadecvate în ansamblul traducerii. Versiunea Mihaelei Simion vizează o versiune adecvată la
nivel de formă și sens, în timp ce cea a Ligiei Holuță este înzestrată de o expresivitate inexistentă
inexistentă în textul sursă, care alterează stilul camusian. Această expresivitate ar putea să fie
justificată prin influența stilului său poetic care marchează vizibil subiectivitatea în textul țintă.
Traducerile-citat ale Georgetei Horodincă și ale Irinei Mavrodin caută să păstreze organizarea
textuală și încărcătura semantică a originalului. Cele două variante integrale în limba română ale
eseului filozofic camusian sunt impregnate de specificitatea pozițiilor traductive și de strategiile
de traducere adoptate, ceea ce nu atrage totuși păstrarea coerenței și retransmiterea rețelei
argumentative a originalului în textul țintă.

În analiza noastră a traducerilor eseurilor Fața și Reversul și Vara, remarcăm că traducerea
termenilor identici care exprimă o gamă restrânsă de sentimente, sub forma unor categorii
gramaticale variate, plecând de la substantive și adjective la verbe, aparținând textelor aceluiași
autor, ce se înscriu în același gen, poate ajunge la soluții distincte. Traducerea în limba română a



termenilor espoir, désespoir et angoisse și a derivaților lor este o provocare pentru traducătorii
eseurilor lui Albert Camus, datorită particularităților echivalențelor în limba română la nivel de
sens și de registru de limbă. Irina Mavrodin încearcă să ofere o traducere adecvată în ceea ce
privește păstrarea registrului de limbă și ambianța lirică a textului, punând astfel în valoare
diversitatea stilistică a limbii române. Modest Morariu utilizează o strategie care favorizează
uniformitatea în traducerea acestor termeni. Divergența strategiilor de traducere în cazul acestor
două opera camusiane ilustrează prezența subiectivității traducătorilor în traducere. Cele două
variante în limba română a celor două texte poartă amprenta manierii specifice a fiecărui
traducător de a citi și a interpreta textul.

Păstrarea dimensiunii culturale în traducere constituie un aspect important în traducerea
unui text literar. Pentru a ilustra această problematică, am supus unei analize traductologice
bazate pe paradigma culturală a lui Michel Ballard eseurile Nunta și Vara, traduse de Irina
Mavrodin, respectiv, Modest Morariu. Astfel, ne-am propus să analizăm referenții culturali
constituiți de termenii și expresiile ce desemnează plantele mediteraneene, stilul de viață
algerian, vorbirea locală de la Bab-el-Oued, substantivele proprii și diversele aluzii culturale la
spațiul mitic, literar și istoric. În acest sens, evocarea locurilor revelatoare pentru culoarea locală
a orașului Oran precum cafenelele, buticurile fotografilor și pompele funebre este edificatoare și
solicită traducătorul în realizarea transferului cultural și stilistic, întrucât aceste pasaje conțin un
melanj stilistic specific stilului camusian. Dificultățile pe care le presupune traducerea vorbirii
locale de la Bab-el-Oued se regăsesc în mode vident la nivel de registru lingvistic care
condiționează alegerea soluțiilor în limba română care să producă același efect asupra
traducătorului român ca asupra celui francofon. În acest caz, traducătoarea consideră că strategia
de adopta tar trebui să evite restituirea textului prin intermediul unui dialect din limba țintă,
precum cel moldovenesc sau transilvănean, care marchează o regiune particulară din punct de
vedere lingvistic și cultural și care ar adăuga conotații inexistente în textul original. În
consecință, traducătoarea pentru soluții care nu localizează textul în spațiul cultural și lingvistic
român, păstrând neutralitatea lingvistică a textului țintă pe care îl transpune mai degrabă în
registrul argotic al limbii române. În Nunta, remarcăm o abundență de substantive comune
desemnând specificitatea vegetală a coastei mediteraneene care contribuie la crearea culorii
locale algeriene. Cele două texte sursă abundă în aluzii culturale la mitologia greacă, la literatura
universală și la istorie. Prin strategiile de traducere adoptate în traducerea celor două texte, Nunta
și Vara, cei doi traducători, Irina Mavrodin și Modest Morariu, au dat o variantă adecvată a
originalului camusian și au reușit să păstreze specificitatea culturii algeriene în textul în limba
română, permițând cititorului traducerii să acceadă la cultura Celuilalt.

Transpunerea ironiei din povestirea Căderea de Albert Camus în limba română constituie o
provocare majoră în procesul de traducere. Reperarea corectă a indicilor ironici, interpretarea lor
și recodoficarea lor în limba țintă sunt etape necesare în construirea unui text armonios și just, în
care prezența ironiei este aproape echivalentă cu cea a originalului. Strategia de traducere
adoptată are ca rezultat un text coerent care conservă efectele stilistice, atmosfera și tonalitatea
ironice ale textului sursă și, în același timp, păstrează registrul originalului, prezervându-i
autenticitatea.

În povestirea Căderea, ironia se desfășoară sub diverse forme, atât la nivel macro-textual,
căci textul în integralitatea sa este ironique, cât și micro-textual, întrucât ironia se degajă în
anumite locuri în text prin intermediul unor procedee stilistice precum repetiția, oximoronul,
antifraza, paradoxul și zeugma. Dificultățile de traducere ale ironiei în povestirea camusiană țin
de particularitățile lingvistice și de aspectele socioculturale ale celor două limbi -cultură. Ironia



camusiană își are sursa în expresiile idiomatice, dificil de transpus în limba țintă din cauza
structurii fixe a componentei lor culturale. Întrucât acestea opun rezistență traducerii uneori,
restituirea lor în textul țintă implică o traducere mai liberă față de alte f orme de exprimare ale
ironiei, ceea ce poate amplifica sau atenua ironia în textul țintă. Inventivitatea și creativitatea
traducătoarei sunt esențiale, dată fiind complexitatea misiunii sale: a reda adecvat sensul
expresiilor și efectele ironice păstrând totodată ritmul textului. Traducerea pasajelor ce conțin
oximorone ar fi a priori foarte dificilă cu privire la păstrarea atmosferei ironizante a textului
sursă. Strategia de traducere adoptată persupune folosirea unei varietăți de procedee de traducere
mergând de la traducerea literală, echivalența, recategorizarea, modulația până la explicitare.
Acest demers vizează în același timp transferul efectelor ironice ale textului sursă construind un
text coerent și armonios în limba țintă, care va permite cititorilor să sesizeze intenția ironică a
autorului. Componenta culturală și specificitatea lingvistică proprii unor jocuri de cuvinte
solicitaă creativitatea traducătoarei. Manifestările specifice ale ironiei precum oximoronul,
paradoxul, antifraza sau zeugma sunt transpuse în traducere printr-o abundență de procedee
precum traducerea literală, report-ul, explicitarea, recategorizarea, modulația și echivalența.
Aceste alegeri rezultă din constrângerile lingvistice diverse dar și din maniera în care
traducătoarea percepe ea însăși această ironie.

Originalitatea demersului nostru rezidă într-o analiză traductologică a operei lui Albert
Camus pe un corpus reprezentativ pentru diversitatea genurilor, tematică și stilistică a creației
literare, constituit din cele două traduceri în limba română ale romanului Ciuma, cele două
traduceri ale eseului Omul revoltat, traducerile eseurilor Fața și Reversul , Vara și Nunta și
traducerea povestirii Căderea. Studiul comparativ al traducerilor ne-a dezvălui o problematică
variată care atinge aspecte adesea dezbătute în domeniul traductologiei precum traducerea
caducă și retraducerea, subiectivitatea și traducerea ca serie deschisă a unei infinități de variante
ale aceluiași text, dimensiunea culturală și transpunerea ironiei în traducere.

La sfârșitul parcursului nostru teoretic și practic, putem constata că problematica
traductologică ce reiese din opera lui Albert Camus tradusă în limba română este abundentă și că
am încercat să clarificăm în funcție de context aspecte variate ce apar în traducere. Astfel,
cercetarea noastră se deschide către noi reflecții traductologice și clarificări în critica traducerilor
în limba română a scrierilor camusiene, neexplorate în teza noastră, precum piesele de teatru,
care ar putea fi abordate din perspectiva particularităților de traducere ale discursului dramatic,
Carnete, romanele Străinul și Primul Om, semnificative din punct de vedere al transpunerii
specificității lor narative. În același timp, considerăm că reflecțiile noastre pot constitui un punct
de plecare pentru noi variante în limba română a textelor camusiane, care să pună în valoare alte
percepții ale textului si viziuni diferite asupra actului de traducere.
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