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Motivarea alegerii temei de cercetare 

 

Această lucrare aparține domeniilor traductologiei, istoriei și criticii traducerilor, 

oprindu-se cu precădere asupra operei lui Jules Verne, în special asupra terminologiei, a 

dimensiunii culturale și a elementelor paratextuale. Alegerea temei noastre de cercetare se 

justifică prin faptul că opera lui Jules Verne este una dintre cele mai citite și cele mai traduse din 

lume. În prezent, pe piața editorială românească există un număr mare de traduceri, retraduceri, 

adaptări și reeditări și o cerere destul de vastă în ceea ce privește opera verniană, chiar dacă nu 

atât de importantă ca acum câteva decenii. De la apariția primelor romane și nuvele, Jules Verne 

este cunoscut ca precursorul romanului de science-fiction sau de anticipație, de călătorie sau de 

aventură sau al romanului geografic, unde științificul, imaginarul și tehnicul vernian ocupă un 

loc esenţial, elemente care caracterizează în același timp stilul autorului. Scriitor de o importanță 

majoră în întreaga lume, mai ales pentru copii, Jules Verne a reușit să transmită cunoștiințele sale 

științifice și didactice care se dezvoltă într-o epocă marcată de descoperiri, de călătorii, de 

explorări. Diversitatea sa tematică a contribuit la apariția unui nou gen care se dezvoltă în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea. Un alt argument important, care ne-a încurajat să propunem 

această cercetare, a fost faptul că, până în acest moment, conform cercetărilor noastre, nu există 

încă în România teze de doctorat care să trateze opera verniană sub aspect traductologic. Nici în 

anul 2005, Anul Internațional Jules Verne, nicio teză de cercetare nu a fost realizată în acest 

sens. 

 

Studiul actual al cercetării în domeniul ales 

 

S-a scris mult despre Jules Verne, mai ales în Franța, începând cu secolul XX, când opera 

lui Jules Verne a fost obiectul unei vaste campanii de reabilitare şi revalorizare. Astfel, critica 

literară l-a redescoperit pe Jules Verne şi a publicat numeroase studii critice, dar și manuscrise 

inedite, precum şi versiunile originale ale operelor sale postume. În România, câteva nume de 

referință au acordat o atenție deosebită operei lui Jules Verne. Printre ei se numără Ion Hobana, 

Dinu Moroianu, Lucian Boia sau George Călinescu, care au avut în vedere opera verniană din 

punct de vedere literar, scriind numeroase studii critice de referință despre viața și opera lui Jules 

Verne. Alte nume, precum Georgiana Lungu-Badea, Doru George Burlacu, Petre Gheorghe 

Bârlea sau Alin-Mihai Gherman, l-au avut în vedere pe Jules Verne din perspectiva istoriei 

traducerilor, dar fără să meargă spre o analiză traductologică. Scriitorul Ion Hobana rămâne cel 

mai important promotor şi exeget al operei julesverniene din România. A tradus zece romane şi 

numeroase povestiri, a semnat patru din cele opt volume de exegeză românească şi a susţinut o 

serie de conferinţe despre viaţa şi opera acestui autor.  

 

 

Prezentarea corpusului de analiză și scopul cercetării 

 

În spațiul cultural românesc, Jules Verne a fost descoperit mai ales prin intermediul 

traducerii, iar datorită acestui lucru am propus o cercetare traductologică și istorică în vederea 

unei analize comparative a operei lui Jules Verne și a traducerilor sale românești, având ca titlu 

L’œuvre de Jules Verne en roumain : adaptations, traductions et rééditions [Opera lui Jules 

Verne în română: adaptări traduceri și reeditări]. Am considerat că trebuie să-i acordăm o atenție 

deosebită acestui scriitor, pentru că, după părerea noastră, este un autor notabil și indispensabil al 

literaturii pentru copii. 

Cercetarea noastră este centrată pe opera lui Jules Verne în spațiul cultural românesc, în 

special pe problemele de traducere puse de nuvela Un hivernage dans les glaces [O iarnă printre 
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ghețari], publicată în 1855 și de romanul Un capitaine de quinze ans [Un căpitan de 

cincisprezece ani], publicat în 1878, două opere care nu au fost niciodată studiate sub aspect 

traductologic. 

Plecând de la cinci versiuni românești ale nuvelei și trei retraduceri, două adaptări și trei 

reeditări ale romanului, am încercat să observăm în ce măsură se manifestă prezența 

terminologiei și a elementelor socioculurale și paratextuale într-o traducere a operei verniene și 

care sunt problemele pe care le generează acestea în trecerea din limba sursă în limba țintă. Am 

încercat să ilustrăm tendințele traductive, adaptative si editoriale care au în vedere mai mulți 

factori : contextul apariției traducerii, strategia traducătorului sau publicul căruia i se adresează 

traducerea. 

Într-o primă etapă  am început o analiză a traducerilor la nivel macro pentru a descoperi 

dacă textul a fost tradus integral, dacă conține prefețe, ilustrații, numele traducătorului, note etc. 

Apoi am analizat unitățile macro ale textului tradus cu scopul de a identifica sintagmele fixe și 

termenii științifici și tehnici, precum și elementele culturale în operele corpusului nostru pentru a 

le descoperi corespondenții în versiunile traduse. În a doua etapă am observat implicațiile 

alegerilor care asigură integrarea și înțelegerea termenilor în contextul literar al limbii ținte.  

 

Structura tezei 

 

Teza noastră este structurată în trei capitole: 

 

I.     Teorii ale traducerii/retraducerii, adaptării, reeditării, terminologiei. 

            II.   Istoria și receptarea traducerilor corpusului de studiu. 

            III. Analiza comparativă a traducerilor, retraducerilor, adaptărilor și reeditărilor operei 

lui Jules Verne în română. 

   

Menționăm că cele trei capitole ale tezei cuprind o parte de sinteză personală a teoriilor 

traducerii vizând conceptele titulare, o parte care pune în valoare cercetarea noastră privind 

istoria traducerilor și receptarea operei verniene în spațiul cultural românesc și o parte analitică 

ce cuprinde analizele comparative ale celor două opere din corpusul nostru.  

 

În primul capitol al prezentului studiu am prezentat câteva noțiuni și concepte teoretice 

din domeniul traductologiei, care au reprezentat punctul de plecare al tezei noastre, precum: 

science-fiction/anticipatie, literatură pentru copii, traducere, retraducere, adaptare, reeditare și 

terminologie. Am definit noțiunile de science-fiction și anticipație ca gen literar care pune 

accentul pe societate, inovație, imaginație, pe știință sau tehnologie. O altă definiție pe care o 

putem atribui acestui concept este legată de stilul de scriere care caracterizează opera unui autor. 

În cazul lui Jules Verne, unul din principalii fondatori ai acestui gen, am ajuns la concluzia că 

noţiunile de science-fiction și anticipație caracterizează lumea spațială și submarină, invențiile 

științifice și tehnice, spațiile geografice etc. Apoi am definit literatura pentru copii ca un domeniu 

specific ce se adresează în mod special tânărului cititor. Acest tip de literatură este văzut de 

specialiștii în domeniu, precum Ritta Oittinen, Virginie Douglas, Roberta Pederzoli, Isabelle 

Nières-Chevrel sau Muguraș Constantinescu, ca un mijloc de comunicare, un act literar și ludic 

care dezvăluie un statut instructiv și educativ. În ceea ce privește traducerea literaturii pentru 

copii, ea depinde, în mare parte, de relația asimetrică existentă între toți cei implicați în actul 

traductiv: autor, ilustrator, editor, traducător și cititor. Definind această noțiune, am constatat că 

atunci când traducem o operă adresată copiilor trebuie să ținem cont de publicul căruia i se 

adresează. Traducătorul trebuie să redea textul sursă în așa fel încât să răspundă cerințelor 

tânărului cititor.  
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Din observațiile noastre preliminare s-a dovedit că traducerea este un fenomen foarte 

complex care dobândește noi semnificații și noi valori. Există o multitudine de teorii ale 

specialiștilor în domeniu, precum Georges Mounin, Jean-René Ladmiral, Henri Meschnoic, 

Antoine Berman, Umberto Eco, Georgiana Lungu-Badea, Irina Mavrodin etc, care plasează 

traducerea nu numai ca un act de comunicare, dar și ca: operațiune, convergență lingvistică, 

negociere, contact de limbă, practico-teorie, experiență, poetică, cultură, reflecție sau disciplină 

propriu-zisă. 

Corelativ, am abordat noțiunea de retraducere. Chiar dacă termenul nu se regăsește în 

titlul tezei noastre, am considerat că este necesar să avem în vedere și acest concept, pentru că 

traducerea și retraducerea sunt strâns legate între ele. Menționăm că orice traducere necesită la 

un moment dat o retraducere care să vizeze actualizarea textului în limba țintă, deoarece lexicul 

și interesele publicului se schimbă de la o generație la alta. În acest sens, am prezentat 

retraducerea ca o traducere nouă a unei opere deja traduse, ca un retour și détour la și de la textul 

sursă, care are în vedere o actualizare fonetică și lexicală din cauza evoluției limbii și a învechirii 

traducerilor. Am sintetizat teoriile traductologice cele mai pertinente ale specialiștilor, precum 

Paul Bensimon, Yves Gambier, Antoine Berman, Michel Ballard sau Enrico Monti, subliniind 

totodată  aspecte ca: condițiile în care s-a produs retraducerea, raportul cu primele traduceri și cu 

originalul și efectul textului țintă produs asupra cititorilor. Retraducerea este de asemenea 

impusă din motive comerciale având în vedere faptul că mai multe edituri comandă o nouă 

traducere a unei anumite capodopere, mai adaptată publicului contemporan. Este și cazul celor 

două opere din corpusul nostru de analiză, nuvela Un hivernage dans les glaces și romanul Un 

capitaine de quinze ans, ale căror retraduceri se regăsesc pe piața editorială românească într-un 

număr foarte mare, chiar și traduceri mai recente. Un exemplu de traducere recentă este 

versiunea a cincea din corpusul nostru O iarnă printre ghețuri, care a fost publicată în 2017 la 

editura Andreas, colecția Moby Dick și semnată de Iulia Feldrihan.  

Apoi am abordat noţiunea de adaptare din dublă perspectivă: procedeu de traducere 

(adaptare punctuală) și strategie de traducere (adaptare globală). Ca procedeu de traducere, 

adaptarea este o alegere a traducătorului care nu are în vedere decât câteva părți ale textului de 

tradus, atunci când traducerea literală nu-l mai ajută pe traducător să restituie componenta 

lingvistică și culturală. Ea asigură transmiterea mesajului dincolo de diferențele existente între 

cele două limbi. În ceea ce privește adaptarea ca strategie de traducere, am luat-o în considerare 

ca o adaptare globală care dă prioritate sensului și nu formei, care afectează textul în întregime și 

limitează integralitatea mesajului. În cazul corpusului nostru, am identificat adaptarea ca 

procedeu și am dat exemple realizate prin echivalențe de traducere punctuale. Referitor la al 

doilea tip de adaptare, am avut-o în vedere ca o traducere foarte liberă care vizează interpretările 

diferite ale traducătorilor, în funcție de epocă. Am identificat, de asemenea, cazuri de adaptare 

ascunsă și suntem de acord cu ideea specialistului Lance Hewson care consideră că ștergerea 

masivă a referințelor culturale, a capitolelor și a pasajelor întregi, dar și prezența explicitării sau 

distrugerea caracteristicilor stilistice ale originalului nu trimit la o traducere fidelă, ci la o 

adaptare care nu se anunță pe pagina de titlu. 

Pentru că de-a lungul timpului Jules Verne a fost foarte reeditat în România, menționând 

şi faptul că numai pentru romanul corpusului nostru există aproximativ cincisprezece reeditări, 

am considerat că este important să avem în vedere și noțiunea de reeditare. Conform definițiilor 

sintetizate, reeditarea este o nouă ediție a unei traduceri deja publicate, care poate să apară cu 

modificări sau nu la nivel textual sau paratextual, adaptate noului public. 

Ca o ultimă noțiune, am acordat o atenție deosebită terminologiei care caracterizează în 

mare parte opera verniană. Am definit conceptul raportându-ne la domeniul în care el se 

regăsește, fie că vorbim de un domeniu științific sau tehnic, filozofic sau religios etc.  
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Dacă aplicăm noțiunile teoretice operei lui Jules Verne, putem afirma că avem de-a face 

cu un autor care a îmbogățit literatura, dar mai ales domeniul traducerii. Datorită numeroaselor 

traduceri apărute în spațiul cultural românesc, Jules Verne a fost unul dintre autorii cei mai 

traduși în România, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până în zilele noastre. 

El a fost văzut ca un novator care a știut să amestece literatura cu aventura, știința, istoria sau 

tehnologia. 

Al doilea capitol cuprinde o cercetare minuțioasă a istoriei traducerilor și a receptării 

operei lui Jules Verne în spațiul cultural românesc. Mai întâi, am considerat necesar să 

prezentăm câteva aspecte despre viața și opera lui Jules Verne pentru a putea cunoaște contextul 

literar în care a apărut traducerea și pentru a ilustra modul în care opera sa a fost receptată de 

cititorii români. Pentru a avea o viziune foarte clară asupra traducerii operei verniene, am 

constituit un inventar de traduceri în limba română. Pentru început, am precizat care sunt primele 

traduceri, apoi am prezentat câteva traduceri fragmentare și apoi versiunile publicate în volum. 

Publicarea primelor traduceri verniene a reprezentat doar o etapă în traducerea operei lui Jules 

Verne, pentru ca mai târziu numeroși traducători și/sau editori să deschidă calea spre o serie de 

publicații sub formă de retraduceri, adaptări sau reeditări. Totodată, am avut în vedere și 

paratextul și am remarcat că acesta joacă un rol cheie în traducerea și receptarea textului vernian. 

Am analizat diferențele în ceea ce privește coperta, pagina de titlu, notele și subtitlurile de 

capitole. Tot în acest capitol am realizat o schiță de portrete ale traducătorilor lui Jules Verne. 

De-a lungul cercetării, am constatat că există numeroși traducători care s-au interesat de opera lui 

Jules Verne. Astfel, i-am ales pe cei care au tradus mai multe opere, dar și care s-au inspirat din 

genul său pentru a moderniza literatura epocii: Ion Hobana, Vladimir Colin, Ion Pas și George 

Emil Botez-Rareș. Pe lângă faptul că sunt traducători, ei sunt și scriitori pentru care Jules Verne 

a fost o sursa de inspirație, dar și un model. Astfel, ei au scris la rândul lor opere de anticipație 

științifică și de science-fiction, dar și de critică literară (Ion Hobana, Vladimir Colin) sau 

literatură pentru copii (Ion Pas, George Emil Botez-Rareș).  

Capitolul al treilea al tezei noastre are în vedere o analiză traductologică comparativă 

între original și versiunile românești ale celor două opere: Un hivernage dans les glaces și Un 

capitaine de quinze ans. Analiza versiunilor propuse ne-a permis să identificăm și să analizăm 

strategiile și tehnicile la care au recurs traducătorii pentru a pune în evidență particularitățile 

textului sursă și a textului țintă și modul în care au fost transpuse dintr-o limbă în alta. Fiecare 

versiune pune în evidență particularități și tendințe diferite, după epoca apariției și fiecare își are 

meritul său în domeniul traductologic. Traducătorii au făcut apel la strategii punctuale sau 

globale, după cerințele contextului dat. Astfel, în versiunile alese, am identificat adăugiri, 

omisiuni, ștergeri de cuvinte și fraze, paragrafe și capitole, dar și echivalențe sinonimice.  

Lectura comparativă a versiunilor nuvelei Un hivernage dans les glaces a scos în 

evidență faptul că prima traducere realizată în 1879 și publicată într-un periodic a determinat o 

traducere în volum și mai multe retraduceri, semnate de diferiți traducători în epoci diferite. Una 

din particularitățile scriiturii verniene în nuvela corpusului nostru este vocabularul tehnic pe care 

l-am identificat în anumite pasaje unde stilul autorului este vizibil prin folosirea termenilor 

maritimi. Numeroase fragmente aparținând limbajului tehnic apar în text desemnând 

componentele navei, tipurile de navă și ocupațiile echipajului, alimentația de călătorie, hainele și 

uneltele, dar și termeni din ornitologie. Acest tip de lexic este dificil de tradus și necesită o 

documentare riguroasă în domeniu pentru a reda termenii cu exactitate în limba țintă. În acest 

sens, mai multe soluții se regăsesc în traducerea nuvelei care conține, de asemenea, reactualizări 

impuse de modificările datorate evoluției limbii.  

Compararea celor cinci versiuni românești ale nuvelei cu originalul ne-a permis să tragem 

câteva concluzii care vizează strategiile traductive la care au recurs traducătorii români. Există o 

distanță temporală considerabilă între versiunile alese. Am constatat că fiecare traducere 
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reprezintă un  progres în raport cu precedenta în care evoluția limbii este vizibilă din plin. Epoca 

apariției traducerii dezvăluie atitudini și tendințe traductive diferite. Astfel, în versiunea din 1879 

și în cea din 1942, am remarcat o tendință arhaizantă în care traducătorii utilizează cuvinte vechi, 

neologisme, regionalisme, echivalenți mai mult sau mai puțin tehnici pentru a traduce 

terminologia maritimă. De asemenea, schimbarea de ordin sintactic caracterizează practica 

traductivă a epocii, dar nu dăunează efectului global al textului. În plus, am constatat și o 

tendință literalistă în care traducătorii încearcă să respecte și să rămână fideli textului sursă, chiar 

dacă, câteodată, statutul limbii nu le-a permis să găsească cele mai bune soluții pentru restituirea 

sensului termenilor și pentru finețea frazei. În versiunile mai recente, cele aparținând Sandei 

Radian, Danielei-Andreea Andronic și Iuliei Fledrihan, am constatat că, pe de o parte, 

traducătoarele aleg cuvinte mai expresive, expresii idiomatice care înfrumusețează textul și 

atenuează specificitatea stilului vernian, naturalizând limbajul și, pe de altă parte, recurg la 

împrumut și la report când au de-a face cu termeni care nu au corespondent în cultura țintă, mai 

ales pentru termenii tehnici. Aceste strategii respectă originalitatea textului sursă, păstrează stilul 

autorului și ușurează înțelegerea pentru cititorul din cultura țintă.  

Menționăm că este dificil să facem observații definitorii pentru fiecare traducere, pentru 

că am identificat în fiecare versiune strategii variate care se modifică de-a lungul timpului. Ca o 

constatare generală, putem afirma că primele versiuni privilegiază limba țintă, în timp ce 

versiunile mai recente păstrează originalitatea și tehnicitatea terminologiei verniene. Prin 

strategiile alese traducătorii au încercat să țină cont și să respecte, în mare măsură, așteptările 

publicului și să producă asupra acestuia același efect ca textul sursă.  

Alte constatări privind traducerea operei lui Jules Verne în română provin din analiza pe 

care am propus-o pentru romanul Un capitaine de quinze ans, care vizează dimensiunea culturală 

a spațiului natural și cultural african, explorat de autor în romanul său. Considerăm că păstrarea 

elementelor culturale în traducere constituie o problemă importantă în traducerea unui text 

literar, mai ales într-un text vernian. Pentru a ilustra această problematică, am făcut o comparație 

între originalul romanului și trei versiuni românești, printre acestea numărându-se prima 

traducere în volum care aparține lui E. C. Decusară și două retraduceri semnate de Simona 

Schileru și Anghel Ghițulescu, respectiv de Michaela Bușoiu. 

În acest mod, am avut în vedere traducerea elementelor culturale africane, mai precis 

elementele care desemnează ornamentația și coafurile, operațiunile de comerț, ritualurile, fauna 

și flora, dar și numele proprii. Dificultățile pe care le pune traducerea elementelor culturale 

africane se regăsesc, mai ales, la nivelul terminologiei care condiționează alegerea soluțiilor în 

limba română, soluții care ar trebui să producă același efect asupra cititorului român ca și cel 

produs asupra cititorului străin.  

În general, traducerea lui E. C. Decusară  vizează o versiune apropiată de formă și sens și 

caută să păstreze organizarea textuală și semantica originalului, în timp ce versiunea Simonei 

Schileru și a lui Anghel Ghițulescu, dar și cea a Michaelei Bușoiu sunt încărcate de o 

expresivitate inexistentă în textul sursă, care alterează stilul autorului. În toate cele trei versiuni, 

traducătorii au optat pentru strategii precum reportul și împrumutul cu adaptare grafică și 

asimilare fonetică pentru termenii care au fost imposibil de tradus în limba română din cauza 

inexistenței echivalențelor în limba țintă. Aceleași soluții au fost alese și pentru traducerea 

numelor proprii. Totodată, traducătorii au recurs și la naturalizarea termenilor, explicitarea sau 

suprimarea și omisiunea sintagmelor sau a cuvintelor specifice limbajului vernian. Segmentarea 

frazelor, restructurarea sintacticii și schimbarea punctuației sunt alte soluții pe care traducătorii 

le-au adoptat pentru restituirea integrală sau parțială a conotațiilor culturale, soluții mai vizibile 

în versiunea Simonei Schileru și a lui Anghel Ghițulescu. În ciuda acestor numeroase strategii de 

traducere adoptate în traducerea romanului, traducătorii au oferit publicului român versiuni 
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acceptabile și au reușit să păstreze specificitatea culturii africane în textul țintă, permițându-i 

cititorului să aibă acces la alt spațiu cultural.  

În afară de traduceri și de retraduceri, analiza comparativă a avut în vedere și adaptarea 

romanului din corpusul nostru de studiu. În urma cercetării, am găsit două versiuni prezentate ca 

traduceri, dar care de fapt sunt adaptări ascunse. Este vorba despre versiunea tradusă de Daniel 

Aramă, în jurul anului 1934 la editura „Națională Ciornei” S.A – București și despre versiunea 

lui Dan Starcu, tradusă în 2013 la editura Tedit FZH, București.  

În acest caz, ne-am propus să analizăm traducerea elementelor științifice și culturale, dar 

și a elementelor descriptive. Concluziile la care am ajuns pun în evidență strategii de traducere 

diferite. În ceea ce privește elementele științifice și culturale, am remarcat că în ambele versiuni 

există o ștergere masivă a capitolelor, a paragrafelor întregi și a elementelor care vizează științele 

naturale și navigația; niciun capitol existent nu este tradus în întregime. Astfel, traducătorii nu au 

păstrat stilul autorului și au șters elementele care desemnează dimensiunea enciclopedică 

specifică operei verniene. Pentru elementele păstrate în traducere, traducătorii au recurs fie la 

naturalizarea și adaptarea expresiilor și a cuvintelor, fie la explicitare și la împrumut prin 

adaptare grafică și asimilare fonetică. Am constatat faptul că, chiar dacă prima versiune este mai 

veche, ea este mai complexă decât a doua.  

În ceea ce privește elementele descriptive prezente în cele două versiuni, menționăm că, 

pe de-o parte, traducătorii omit anumite structuri și, pe cealaltă parte, ei adaugă elemente 

suplimentare care vizează amplificarea și extinderea frazelor. Am constatat că niciuna dintre cele 

două versiuni nu se apropie de textul original decât parțial și că ele scot în evidență 

caracteristicile adaptării ascunse, anunțate de specialistul Lance Hewson.  

Confruntarea traducerilor existente în corpusul nostru ne-a încurajat să mergem mai 

departe cu analiza comparativă și să valorificăm fenomenul de reeditare a romanului Un 

capitaine de quinze ans, pe care îl considerăm un punct forte pentru originalitatea abordării 

noastre traductologice. În acest caz, ne-am propus să facem o analiză care să vizeze nivelul 

paratextual și nivelul lexical a trei versiuni românești. Traducerea cea mai reeditată este cea a 

Simonei Schileru și a lui Anghel Ghițulescu, care datează din 1949. Pentru analiza comparativă, 

am ales versiunile din 1960, 1970 și 1980. La nivel paratextual, am identificat caracteristici 

compoziționale diferite de la o ediție la alta. Coperțile, ilustrațiile și adesea notele nu sunt fidele 

originalului. Niciuna din cele trei reeditări nu are prefață sau postfață. Am găsit diferențe și în 

ceea ce privește editura și colecția. De exemplu, prima versiune este publicată la Editura 

Tineretului, colecția Cutezătorii, iar a doua este publicată la o altă editură și altă colecție. Notăm 

în acest caz editura Ion Creangă și colecția Biblioteca pentru toți copiii. O altă diferență vizează 

aspectul grafic al titlurilor de capitole care sunt scrise fie cu majuscule, fie cu minuscule, notele, 

dar și ilustrațiile care nu apar în toate versiunile. În ceea ce privește notele, am identificat trei 

tipuri: note care aparțin autorului, traducătorului și editorului; notele traducătorului sunt cele mai 

frecvente. În general, traducătorii respectă notele autorului, dar sunt și cazuri când traducătorul 

își atribuie nota autorului sau când aceasta este omisă. Am avut în vedere și coperta posterioară 

care are un rol foarte important în publicarea reeditărilor. Pentru ediția din 1960, nu există nicio 

informație pe această copertă. În schimb, pentru edițiile din 1970 și 1980, informațiile prezente 

vizează viața și opera lui Jules Verne, numele editurii, numele autorului, prețul, coperțile și 

titlurile romanelor verniene, publicate la aceeași editură și în aceeași colecție.  

Alte constatări vizează nivelul lexical. În acest caz, am identificat strategii traductive 

neuniforme în toate cele trei versiuni. Pentru elementele științifice și culturale, traducătorii au 

recurs la echivalența sinonimică în traducerea românească și la schimbarea grafiei pentru 

termenii din original, împrumutați în limba română. Toate cele trei ediții pun în evidență faptul 

că traducătorii și/sau editorii intervin adesea în text cu modificări în interiorul acestuia. În acest 

caz, am remarcat în text adăugări și omisiuni de cuvinte și expresii. Fie că vorbim despre 



11 

 

modificări paratextuale sau de modificări la nivelul textului, traducătorii și-au centrat atenția 

asupra tânărului cititor și asupra efectului pe care textul îl produce asupra acestuia.  

 

Originalitatea cercetării 

 

Considerăm că originalitatea tezei noastre este reprezentată de analiza traductologică 

propusă care are în vedere terminologia specifică operei lui Jules Verne şi dimensiunea culturală, 

elemente foarte explorate de autor în romanele sale. Prezența traducerilor fragmentare în 

corpusul de analiză, dar și analiza fenomenului de reeditare reprezintă un alt punct forte care 

pune în evidență originalitatea cercetării noastre. 

Suntem de părere că lucrarea pe care o propunem ar putea deschide noi orizonturi în 

domeniul traductologic, mai ales asupra operei lui Jules Verne, ale cărei tematici nu au fost încă 

exploatate în România. Sperăm că abordarea noastră va conduce spre dezvoltarea cercetării în 

domeniul traductologic, care să aibă în vedere opera lui Jules Verne și că va fi un punct de 

plecare pentru alți cercetători care doresc să călătorească cinci săptămâni în balon sau în centrul 

pământului, să trăiască aventurile căpitanului Hatteras sau să facă un tur al lumii în optzeci de 

zile.  
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