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Motivarea alegerii temei de cercetare 

 

Am ales ca domeniu de cercetare traducerea din mai multe motive care ţin, pe de o parte, 

de pregătirea noastră filologică şi de pasiunea pentru traducere cultivată pe parcursul anilor de 

studii universitare iar, pe de altă parte, de experienţa noastră modestă de traducător. În urma 

acestei experienţe interesante, am simţit nevoia de a aprofunda şi îmbogăţi cunoştinţele teoretice 

în domeniul traducerii. Prin urmare, ne-am decis să realizăm o teză de doctorat în domeniul 

traductologiei vizând două arii: traducerea literară şi traducerea specializată. În cadrul traducerii 

specializate, ne-am concentrat atenţia asupra traducerii terminologiei religioase în textul literar, 

alegând ca limbi de lucru franceza şi româna. Un alt argument important în alegerea acestei teme 

a fost formaţianoastră de teolog, care ne-a permis să înţelegem mai bine complexitatea 

problemelor traducerii, constrângerile şi provocările cu care se confruntă traducătorul unui text 

literar „impregnat” cu o terminologie religioasă bogată. 

 

Stadiul actual al cercetării 

 

În ceea ce priveşte traducerea operelor lui Balzac în limba română, amintim printre primii 

traducători: Aurel Alexandrescu Dorna, Frédéric Damasc, Costachi Gane, Ion Heliade 

Rădulescu, Mihail Kogalniceanu şi Matei Millo. Pentru traducerea operelor lui Zola în limba 

română, îi menţionăm pe: Frédéric Damasc, Haralamb Grigore Grandea Mille Constantin, Ioan şi 

Sofia Nădejde, Ioan Russu Sirianu, Ioan S. Spartali. Lucrările lui Balzac şi Zola au fost studiate 

mai mult din punct de vedere literar decât traductologic. Din cunoştinţele noastre, există destul 

de puţini specialişti care au studiat romanele lui Balzac sau Zola din punctul de vedere al 

traducerii terminologiei religioase. 

  

Prezentarea corpusului de analiză 

 

Am observat că nu există mulţi traductologi români care au abordat problematica 

traducerii limbajului religios în limba română din cauza complexităţii şi a dificultăţii problemelor 

pe care le pune şi a imposibilităţii găsirii unor răspunsuri definitive. Din cunoştinţele noastre, 

corpusul de texte ales nu a fost abordat până în prezent din perspectivă traductologică. Am 

realizat două analize comparative: o analiză comparativă a trei versiuni în limba română ale 

romanului Le Curé de Tours de Balzacşi o analiză comparativă a două versiuni în limba română 

ale romanului La faute de l’abbé Mouret de Zola.  

Pentru romanul lui Balzac, prima traducere poartă titlul: Preotul din Tours, a fost 

realizată de Cecilia L. Trantomir şi publicată în 1916 la editura Alcalay &Fiu Editor Bucureşti. A 

doua traducere poartă titlul: Vicarul din Tours, a fost realizată de Petru Dumitriu şi publicată în 

1956 la Editura de Stat pentru Literatură și Artă(E.S.P.L.A.) Bucureşti. A treia traducere poartă 

titlul: Preotul din Tours, a fost realizată de Ileana Littera şi publicată în 1986, Editura Univers 

Bucureşti. În ceea ce priveşte romanul lui Zola, prima traducere poartă titlul: Greşeala abatelui 

Mouret, a fost realizată de I. Gr. Perieţeanu şi publicată în 1920 la Editura Librăria Universală 

Alcalay & Co. A doua traducere poartă titlul : Greşeala Abatelui Mouret, a fost realizată de Ion 

Pas și publicată în 1927 la Editura Cugetarea din Bucureşti. 

O lectură atentă a acestui corpus de traduceri ne-a permis să subliniem faptul că, din 

punct de vedere cronologic, cele trei traduceri ale romanului lui Balzac se află la o distanţă 

considerabilă în timp (1916, 1956, 1986), fapt care ne-a permis observaţii cu privire la formarea 

şi evoluţia limbii române literare, pe o perioadă de şaptezeci de ani. Din acest punct de vedere, 
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traducerile romanului lui Zola sunt mult mai apropiate în timp (1920 şi 1927). În ceea ce priveşte 

traducătorii, putem să-i clasificăm în două categorii: scriitori-traducători (Petru Dumitriu, I. Gr 

Perieţeanu, Ion Pas) şi traducători (Cecilia L. Trantomir, Ileana Littera). În ceea ce priveşte 

editurile care au publicat traducerile care au făcut obiectul cercetării noastre, am remarcat edituri 

foarte importante precum: E.S.P.L.A. şi Univers Bucureşti şi edituri mai puţin importante 

precum: Alcalay &Fiu Editor sau Cugetarea Bucureşti. În ceea ce priveşte cărţile, există cărţi 

publicate în ediţii complete, cum ar fi ediţiile operelor lui Balzac publicate la E.S.P.L.A. şi 

Univers Bucureşti şi cărţi publicate separat, cum ar fi traducerile romanelor lui Zola. 

 

Scopul cercetării 

 

Am abordat probleme privind terminologia religioasă şi rolul său în traducerea unui text 

literar. Aceste probleme au vizat modul în care terminologia religioasă este încadrată în text, 

gradul de inteligibilitate, măsura în care traducătorul are nevoie de terminologia religioasă, 

avantajele şi dezavantajele acestei terminologii pentru traducător şi traducere. 

Scopul cercetării noastre a fost să facem o analiză critică constructivă, luând în 

considerare factorii care influenţează calitatea traducerilor, perioada istorică în care s-au făcut 

aceste traduceri, nivelul de dezvoltare a limbii române în perioada respectivă, instrumentele de 

lucru pe care traducătorii le-au avut la dispoziţie, nivelul de dezvoltare al cercetării 

traductologice, publicul căruia au fost adresate etc. Am sugeratsoluţii de traducere, în scopul de a 

oferi mai multă valoare textului tradus. 

 

Structura tezei 

 

Lucrarea este împărţită în trei capitole: 1. Teorii ale traducerii; 2. Istoricul şi receptarea 

traducerilor în spaţiul cultural românesc; 3. Analiza comparativă a traducerilor operelor lui 

Balzac şi Zola. Cele trei părţi ale tezei noastre includ: o sinteză personală a teoriilor traducerii, o 

parte care pune în valoare munca de documentare şi o parte analitică cuprinzând analizele 

comparative ale celor doi autori, Balzac şi Zola. Trebuie să precizăm că în analizele comparative 

am realizat comparaţii între mai multe traduceri ale aceluiaşi text original al fiecărui autor al 

corpusului. 

Primul capitol sintetizează principalele teorii ale traducerii, concentrându-se pe aspectele 

privind traducerea limbajului religiosşi a terminologiei religioase. Acest capitol este organizat în 

trei secţiuni: a) Traductologia–ştiinţă a traducerii; b) Traducerea generală / Traducerea de 

specialitate; c) Teoria (iile) traducerii. 

În primul rând, am definit traductologia ca ştiinţă a traducerii şi am prezentat organizarea 

traducerii în viziunea Katharinei Reiss. Apoi, am abordat traducerea ca o pratico-teorie şi 

practică a minţii umane situată la graniţa dintre mai multe discipline care o revendică, cum ar fi: 

lingvistica, literatura, hermeneutica sau filosofia limbajului. Am definit noţiunile şi conceptele 

operaţionale utile pentru cercetarea noastră, şi anume noţiunile de traducere, terminologie şi text 

literar. 

Apoi, prezentarea noastră teoretică s-a concentrat asupra raporturilor: traducere generală / 

traducere specializată, limbaj comun / limbaj de specialitate şi lexic comun / lexic specializat. 

Am abordat fenomenul lingvistic al terminologizării / determinologizării din perspectivă 

traductologică. Toate aceste aspecte teoretice, toate aceste noţiuni şi concepte au fost utile în 

analiza noastră traductologică. 
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Parcursul nostru teoretic a continuat cu prezentarea unor teorii ale traducerii, în opinia 

unor specialişti în domeniul traductologiei, specialişti care, în cercetările lor, au reflectat mai 

mult sau mai puţin profund asupra traducerii limbajului religios şi a terminologiei religioase, 

aspecte de interes în analiza noastră traductologică. Este vorba despre nume de referinţă în 

domeniul traductologiei şi cu o experienţă vastă în teoria, practica şi didactica traducerii. Am 

ales Jean-René Ladmiral, pentru teoremele sale care reprezintă concepte cheie ale traducerii, 

Henri Meschonnic, pentru poetica traducerii, Irina Mavrodin pentru pledoaria sa pentru pratico-

teoria traducerii literare, Muguraş Constantinescu, pentru conceptul său de lectură critică a 

traducerii, Magda Jeanrenaud, pentru cercetările sale privind universaliile traducerii şi Felicia 

Dumas, pentru reflecţiile sale teoretice şi cercetarea sa de pionierat în domeniul traducerii 

limbajului religios. 

Capitolul al doilea prezintă spaţiul cultural românesc ca spaţiu de receptare a 

traducerilor, cu referire specifică la traducerile româneşti ale autorilor corpusului nostru, Balzac 

şi Zola. Capitolul este organizat în patru secţiuni: 1. Limba română ca limbă literară receptoare; 

2. Originea termenilor religioşiîn limba română; 3. Portrete de traducători; 4. Prezentarea 

corpusului (Balzac, Zola). 

În primul rând, am definit noţiunea de limbă literară şi prezentăm funcţiile şi 

caracteristicile limbii literare, categoriile de limbi şi interferenţa acestora cu limba română, 

precum şi influenţele acestor interferenţe asupra limbajului religios. Ne-am oprit asupra 

raportului limbă/culturăşi asupra caracteristicilor limbii române ca limbă capabilă să producă 

valori şi să primească traduceri. 

În continuare, am abordat problema termenilor religioşi în limba română, prezentând 

unele clasificări în funcţie de originea lor sau de modul lor de formare. Am acordat o atenţie 

deosebită etimologiei şi rolului său în procesul de traducere, bazându-ne pe exemple concrete, 

fără a uita împrumutul şi neologismele. 

Am continuat cu conturarea unor portrete de traducători, prezentând viaţa şi opera lor, cu 

un accent deosebit pe activitatea de traducere. Printre numele alese, îi putem menţiona pe Petru 

Dumitriu, Ion Perieţeanu şi Ion Pas. Am optat pentru aceşti trei traducători pentru statutul lor de 

scriitori-traducători şi în special pentru activitatea lor de traducere. 

În ultima parte a acestui capitol, am prezentat corpusul de texte ales pentru analiza 

traductologică. Este vorba despre romanele în original şi traducerile lor publicate în România la 

diverse edituri. Am folosit informaţiile pe care le-am găsit în fişele de bibliotecă, prefeţele, 

notele introductive sau notele traducătorului fiecărei opere traduse sau lucrările desprereceptarea 

acestor traduceri în spaţiul cultural românesc. 

Al treilea capitol al lucrării cuprinde o analiză comparativă a traducerilor romanului Le 

Curé de Tours de Balzacşi o analiză comparativă a traducerilor romanului La Faute de l’abbé 

Mouret de Zola. Această analiză a vizat cu precădere traducerea terminologiei religioase în textul 

literar. Paragrafele au fost selectate în funcţie de două criterii: existenţa mai mult sau mai puţin 

abundentă a termenilor religioşi şi diversitatea soluţiilor oferite de traducători. Trebuie să 

precizăm că analiza noastră s-a făcut la nivel microtextual cu câteva observaţii generale asupra 

macro-textului, din motive de spaţiu şi nu numai. 

Am abordat aspectele problematice ale traducerii terminologiei religioase în textul literar, 

aspecte care pun întrebări fără răspunsuri definitive, cum ar fi: Traducătorul poate face o 

traducere ortodoxă dacă textul de tradus este catolic? Ce predomină în decizia traductivă, faptul 

că textul de tradus este un text catolic, scris de un autor catolic pentru un public catolic sau că 

textul tradus se adresează unui public predominant ortodox ce trăieşte într-un spaţiu tradiţional 
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ortodox? Care sunt constrângerile şi provocările cu care se confruntă traducătorul unui text 

literar „impregnat” cu o bogată terminologie religioasă? 

Iată întrebările la care am dat un răspuns, ca urmare a a cercetării noastreşi a analizei 

traductologice. Am realizat o analiză critică constructivă ţinând cont de factorii care au influenţat 

calitatea traducerilor, perioada istorică în care s-au făcut aceste traduceri, de nivelul de 

dezvoltare a limbii române în perioada respectivă,de instrumentele de lucru pe care le-au avut la 

dispoziţie traducătorii, de nivelul de dezvoltare a cercetării traductologice, de publicul căruia 

acestea au fost adresate etc. Am propus soluţii de traducere cu scopul de a oferi mai multă 

valoare textului tradus. 

 

Originalitatea cercetării 

 

Partea teoretică a lucrării noastre este o sinteză originală a teoriilor traducerii care reflectă 

viziunea noastră asupra traducerii ca practică-teorie. Un alt element de originalitate este 

orientarea tutror acestor teorii către traducerea limbajului religiosşi a terminologiei religioase. 

Am încercat să armonizăm, în măsura în care este posibil, teoria şi practica traducerii dând 

exemple specifice din corpusul de studiu, pentru a valida sau invalida anumite abordări teoretice. 

Partea practică constituie latura inedită a lucrării, partea în care am făcut o analiză 

comparativă între mai multe versiuni traduse în limba română (trei pentru romanul lui Balzac, Le 

Curé de Toursşi două pentru romanul lui Zola, La Faute de l’abbé Mouret), analiză ce a vizat 

traducerea terminologiei religioase în textul literar. Din cunoştinţele noastre, acest corpus nu a 

fost abordat din această perspectivă până în prezent. Originalitatea acestei analize începe cu 

selectarea paragrafelor, continuă prin diagnosticarea şi comentarea soluţiilor de traducere 

propuse de traducători şi se încheie, în unele cazuri, prin soluţiile pe care le-am  oferit şi pe care 

le considerăm mai bune din perspectivă traductologică. 

 

Concluzie generală 

 

În demersul nostru, am încercat să urmăm structura pe care ne-am propus-o, ceea ce în 

mare parte am reuşit dar, în mod inevitabil, schimbări de ordin subiectiv şi obiectiv ne-au obligat 

să realizăm modificări în proiectul iniţial. În ceea ce priveşte proiectul final, am reuşit să-l 

respectăm şi să-l punem în aplicare. 

În primul capitol, am prezentat câteva noţiuni teoretice şi concepte pe care le-am 

considerat utile pentru formarea noastră ca viitor traductolog şi pentru analiza comparativă. Am 

definit traductologia ca o nouă disciplină în curs de formare şi care urmează să-şi ocupe locul 

cuvenit în panteonul ştiinţelor. Am definit traducerea ca activitate a minţii umane şi ca produs al 

acestei activităţi. Am analizat relaţia autor - text de tradus - traducător - cititor, privilegiind 

traducătorul ca factor principal al acestei relaţii. Am propus câteva principii generale ale 

traducerii pe care le considerăm utile pentru orice traducător de texte literare. Apoi am prezentat 

câteva concepte de bază din domeniul terminologiei, cum ar fi cuvântul şi termenul şi rolul lor în 

traducerea de specialitate. Am definit textul literar şi amanalizat rolul lecturii în crearea sensului. 

Am analizat noțiunile de limbaj comunşi limbaj de specialitate, oferind exemple ilustrative, şi 

noţiunile de terminologizare / determinologizare; am sintetizat avantajele şi dezavantajele acestui 

fenomen lingvistic pentru traducere. Am ales nume de referinţă în domeniul traducerilor şi am 

prezentat câteva teorii care le aparţin şi pe care le-am gasit utile pentru analiza noastră 

traductologică. Pentru a da echilibrul necesar lucrării noastre, am încercat să armonizăm teoria 

cu practica, două aspecte esenţiale pentru o traducere reuşită. Am acordat o atenţie deosebită 
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traductologilor din spaţiul cultural românesc: Irina Mavrodin, Muguraş Constantinescu şi Felicia 

Dumas, pentru vasta lor experienţă în traducere, în general, cât şi pentru preocuparea lor pentru 

traducerea limbajului religios, în special. Am definit conceptele de critică literară şi critică a 

traducerilor, făcând comparaţii interesante între ştiinţă şi artă. Am prezentat critica traducerilor 

ca o activitate complexă, care vizează textul de  tradus, traducătorul şi activitatea de 

traducere.Am subliniat rolul pozitiv al criticii în literatură şi traducere. Am prezentat ca model de 

analiză metoda lui Berman. Am stabilit legătura dintre traducere şi tipologia textuală, luând ca 

model abordarea Katharinei Reiss. Am selectat şi prezentat două modele, două tipuri de analiză 

critică a traducerii, cel realizat de Muguraş Constantinescu pe un text de Balzac şi cel realizat de 

Felicia Dumas pe un text de Placide Deseille. Apoi am analizat rolul terminologiei religioase în 

textul literar şi problemele pe care le poate pune în traducerea din franceză în română. Am pus 

traducătorul în faţa publicului său şi am ajuns la următoarea concluzie: Calitatea traducerii 

depinde de abilitatea de a scrie a traducătorului. Acesta trebuie să fie un povestitor. În cele din 

urmă, este vorba despre a se a se mulţumi pe sine ca traducător şi pe ceilalţi în calitate de cititori. 

Şi, pentru că, un bun traducător trebuie să aibă talent, iar talentul nu poate fi învăţat. Critica are 

un rol foarte important în viaţa unei traduceri. Putem spune că, critică şi traducere sunt 

inseparabile din punct de vedere ştiinţific, pentru că simplul act de a citi o traducere oferă 

cititorului dorinţa de a-l compara cu originalul (în cazul în care limba originală este cunoscută de 

acesta), sau cu o altă traducere. Comparaţia este deja o formă de critică. 

În al doilea capitol, am definit limbajul literar şi stilurile funcţionale ale limbii române 

literare, cu un accent deosebit pe stilul eclezial şi stilul religios. Am prezentat evoluţia limbii 

române, relaţia sa cu limbile numite „culturi supranaţionale” şi influenţa lor asupra terminologiei 

religioase. Am analizat limba română ca limbă receptoare, capabilă de a primi traduceri. Am 

analizat natura şi originea termenilor religioşi în limba română, acordând o deosebită importanţă 

etimologiei. Am facut o clasificare pe criterii etimologice identificând: termenii de origine latină, 

neo-greacă, slavă, turcă, maghiară etc. cărora li se adaugă împrumuturile şi neologismele. 

Am realizat câteva portrete de traducători, prezentând viaţa şi opera lor, cu un accent 

deosebit pe activitatea lor de traducere. Printre numele pe care le-am ales, putem menţiona pe 

cele ale lui Petru Dumitriu, Ion Perieţeanu sau Ion Pas. Am prezentat corpusul de texte ales 

pentru analiza noastră traductologică. Acesta cuprinde romanele în originalşi traducerile lor 

publicate în România la diverse edituri. Am implementat informaţiile găsite în fişele de 

bibliotecă, în prefeţele, notele introductive sau notele de traducător din fiecare lucrare tradusă 

sau lucrările despre receptarea acestor traduceri în spaţiul cultural românesc. 

În al treilea capitol al lucrării noastre, am efectuat o analiză comparativă a traducerilor 

romanelor alese ale lui Balzac şi Zola. Am comparat pe de o parte, cele trei versiuni româneşti 

ale romanului Le Curé de Tours de Balzac, pe de altă parte, cele două versiuni ale romanului 

tradus în limba română La Faute de l’abbé Mouretde Zola. 

Această analiză a vizat, în principal, traducerea terminologiei religioase în textul literar. 

Analiza noastră permite remarcarea originalităţii soluţiilor de traducere, uneori aceleaşi şi 

alteoridiferite, în funcţie de stilul traducerii, cunoştinţele lingvistice şi terminologice ale fiecărui 

traducător, de cultura sa generală, de proiectul său de traducere şi de rezonanţa cu textul original, 

cu alte cuvinte, de abordarea textului de tradus. Soluţiile identice sunt interesante prin faptul că 

au rezistat în timp, fără a fi modificate de cenzură, în urma schimbărilor de regim politic. Diferite 

soluţii sunt interesante pentru originalitatea lor şi dovedesc că traducerea este un act creator care 

se situează întotdeauna între ştiinţă şi artă. 

În ceea ce priveşte strategiile de traducere, am observat o gamă destul de largă de metode 

utilizate de către cei cinci traducători. Pe parcursul analizei noastre, am identificat mai multe 
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procese simple, cum ar fi: traducerea literală, împrumutul, calcul, corespondenta, explicitarea, 

implicitareaşi procese complexe precum incrementarea. Aplicarea acestor strategii pentru a 

traduce terminologia religioasă s-au dovedit a fi o întreprindere dificilă pentru traducători. 

Oricum, putem spune că terminologia religioasă este integrată armonios în textul lui 

Balzac şi, din perspectiva traducerii, ea are avantaje şi dezavantaje; avantajele constau în faptul 

că termenii religioşi dau mai multă coerenţă şi coeziune textului de tradus şi facilitează 

traducerea, în sensul că fiecare termen religios este clar definit; traducătorul nu trebuie să 

redefinească termenul în limba ţintă, el trebuie să găsească termenul corespunzător, în cazul în 

care acesta există, şi acesta există, în marea majoritate a cazurilor. În ceea ce priveşte 

dezavantajele, libertatea traducătorului unor astfel de texte este mult mai limitată, în sensul că 

acesta se confruntă cu constrângeri dogmatice, liturgice sau care provin din tradiţia celor două 

biserici mari, ortodoxă şi catolică. Acest tip de libertate a fost numită de Irina Mavrodin 

„libertate controlată”. Constrângerile cărora traducătorul trebuie să le facă faţă fac parte din ceea 

ce Felicia Dumas numeşte « le figement culturel ». 

În ceea ce priveşte rolul său de mediator confesional, traducătorul este permanent între 

cele două mari religii, catolicismul şi ortodoxia,şi se confruntă cu constrângeri de ordin liturgic, 

deoarece există multe diferenţe de ordin terminologic între cele două religii. Am identificat 

probleme în traducerea numelor proprii, a termenilor liturgici pentru desemnarea cărţilor de cult, 

a veșmintelorpreoţești sau a formelor de organizare ecleziastică. Am constatat o tendinţă de a da 

o traducere ortodoxă unui text catolic prin preferinţa unor traducători pentru etimologia originală 

slavonă, în detrimentul etimologiei latine. 

În ceea ce priveşte rolul său de mediator socio-cultural, care este adesea combinat cu cel 

de mediator confesional, un traducător nu trebuie să piardă din vedere faptul că textul original a 

fost creat în secolul al XIX-lea de către un scriitor francez pentru un public francez predominant 

catolic. Prin urmare, acesta nu ar trebui să re-creeze un text în care să redea atmosfera secolului 

al XX-lea (momentul traducerii) unui public predominant ortodox. Traducătorul trebuie să 

respecte principiul pe care l-a instaurat în traducerea sa. În cazul în care adoptă o 

orientarecatolică sau una ortodoxă, el trebuie să respecte acea orientareşi să nu amestece 

lucrurile, deoarece poate duce la confuzie atât din punct de vedere liturgic cât şi traductologic. 

Traducerea unui tip de text precum cel analizat, atât literar cât şi religios, nu lasă prea multă 

libertate traducătorului; aşa cum am spus, libertatea este deja limitată. Textul tradus trebuie să fie 

la fel de literar şi de religios ca originalul în trecerea graniţei, uneori de netrecut, dintre cele două 

limbi. 

În ceea ce priveşte viziunea unui traductolog asupra traducerii, acesta nu trebuie să 

considere textul tradus ca un produs final ce trebuie analizat acum şi aici, el va judeca traducerea 

ca rezultat al interacţiunii mai multor factori, dintre care, trei sunt foarte importanţi: textul de 

tradus, traducătorulşi cititorul. Critica traducerilor trebuie să fie obiectivă, dar constructivă, 

valorizantă pentru traducător şi pentru beneficiarul actului de traducere. 

Credem că experienţa traducerii în acest domeniu conduce la concluzia că traducerea 

unui text cu un lexic religios important este o sarcină dificilă, care obligă traducătorul să 

găsească soluţii la probleme complexe, soluţii care nu sunt întotdeauna definitive. Distanţa în 

timp între cele trei versiuni ale textului lui Balzac traduse în limba română: Trantomir – 1916, 

Dimitriu –1956 şi Littera -1986 arată că o nouă versiune a apărut după treizeci sau patruzeci de 

ani. Dacă luăm în considerare evoluţia în timp a limbii ţintă şi faptul că anumiţi termeni, cum ar 

fi duhliu / duhlii sunt deja rari în limba română, am ajuns la concluzia că o retraducere a textului 

original al lui Balzac ar fi necesară. Acest lucru dovedeşte încă o dată faptul că Irina Mavrodin a 

avut dreptate când a spus că: „Fiecare traducere este o serie deschisă”. 
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Am realizat această lucrare de cercetare în domeniul traducerii şi al traductologiei, 

abordând procesul de traducere ca o practică-teorie. Viziunea noastră despre traducere este aceea 

a unui modest practicant al traducerii (ca traducător şi ca profesor de limba franceză care predă 

traducerea ca disciplină opţională), care se îndreaptă de la practică spre teorie. În lucrarea 

noastră, am încercat să armonizăm cât mai mult posibil, teoria şi practica, arătând că, după 

cuvintele lui Meschonnic - „Practica este teorie, teoria este practică”.  De aceea, am încercat să 

dăm exemple de practică de traducere (extrase din corpusul nostru de studiu) pentru validarea 

sau invalidarea unor abordări teoretice. De asemenea, am încercat să demonstrăm că traducerea 

este o activitate foarte importantă, esenţială pentru mintea umană, şi un oaspete de onoare al 

literaturii, filosofiei, teologiei şi toate celelalte discipline care au nevoie de serviciile sale fără a-i 

fi întotdeauna recunoscătoare. 

Considerăm că realizarea acestei lucrări a fost foarte benefică pentru formarea noastră 

teoretică în domeniul traductologiei, formare care ne va ajuta în activitatea de traducere pe care  

sperăm să o continuăm în viitor. În ceea ce priveşte cercetarea în domeniul traductologiei, 

această lucrare este doar o mică contribuţie, o viziune personală cu privire la traducere, în 

general, la traducerea terminologiei religioase în special şi, de asemenea, un început, o 

deschidere către noi căi mai mult sau mai puţin explorate, o invitaţie la continuarea descoperirii 

secretelor traducerii. 
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