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REZUMAT

1. Introducere

Această lucrare este rezultatul unei cercetări realizate în domeniul traductologiei

despre problematica traducerii ghidurilor turistice din limba română în limba franceză. În

urma acestei cercetări, am observat că în spaţiul cultural românesc nu există studii specializate

în traducerea ghidurilor turistice. Cu atât mai mult, specialiştii români nu îşi pun problema

existenţei unor erori majore de traducere a textelor din domeniul turistic, ceea ce ne-a făcut să

realizăm un studiu, care ne va ajuta să înţelegem cauzele apariţiei celor mai grave erori de

traducere din broşurile turistice.

Pentru a stabili legătura care există între diferitele spaţii culturale şi între diferiţi

reprezentanţi ai culturilor europene, am realizat un scurt istoric al comunicării interculturale şi
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am expus punctele de vedere ale diferiţilor specialişti despre rolul şi importanţa acestei forme

de comunicare. Comunicarea interculturală joacă un rol foarte important în realizarea

contactelor de ordin politic, juridic, educaţional, istoric şi religios între diferite ţări şi în

diferite perioade de timp. Acest fapt este demonstrat de interesul tot mai mare acordat

sintagmei comunicare interculturală şi de numărul semnificativ de cărţi, articole şi tratate

ştiinţifice care pun în valoare rolul comunicării interculturale. În cadrul acestei lucrări am

menţionat rolul pe care îl are competenţa interculturală în realizarea efectivă a unei legături

dintre scriitor, traducător şi destinatarul unui ghid turistic. Competența interculturală nu este

altceva decât felul în care fiecare dintre noi încearcă să înțeleagă cum o altă persoană, care

vine dintr-un alt univers cultural gândește, retrăiește și răspunde informației culturale pe care

o primește în țara gazdă. Astfel, renunțând la orice impuls de manifestare a etnocentrismului,

fiecare dintre noi trebuie să participe, în cel mai efectiv mod, la realizarea comunicării

interculturale.

În cadrul aceleiaşi teze am definit conceptul de culturem şi am menţionat cele mai

importante tehnici de traducere a numelor proprii, dar şi a numelor comune – prezente în

ghidurile turistice, care formează corpusul acestei lucrări. În cadrul traducerii ghidurilor

turistice specialiştii întâlnesc dificultăţi în transpunerea lexemelor marcate din punct de

vedere cultural, numite de Georgiana Lungu-Badea: cultureme. Culturemele sunt termeni care

pun probleme de traducere specialiştilor datorită mesajului de ordin cultural pe care îl

transmit. Observăm că de cele mai multe ori culturemele transmit informații despre portul

tradiţional, specificul gastronomic, îndeletnicirile şi obiectele caracteristice unui anumit spaţiu

cultural. Totuşi, putem vedea că şi numele proprii pot pune probleme de traducere

specialiștilor, făcând referire la trăsături fizice şi morale ale diferitelor personalităţi din cultura

românească. Unele toponime precum: Câlnic, Dârjiu, Hunedoara, Costeşti-Blidaru, Luncani-

Piatra Roşie, Poiana Ţapului, Humuleşti sunt atât de specifice spaţiului cultural românesc,

încât transpunerea acestora reprezintă o adevărată încercare pentru specialiştii din domeniul

traducerii.

Dacă în lucarea sa Numele proprii în traducere, Michel Ballard vorbeşte despre trei

subcategorii ale acestora: antroponime, toponime şi referenţi culturali, noi am abordat şi

diferitele modalităţi de traducere ale numelor cu notorietate religioasă, hidronimelor şi

horonimelor (nume proprii utilizate în mod constant în cadrul ghidurilor turistice).

Corectitudinea trasmiterii acestor nume depinde şi de legătura stabilită între autor şi

traducător. Cel din urmă trebuie să înţeleagă intenţia autorului, adică skopos-ul acestuia.

Textul tradus trebuie să producă acelaşi efect asupra destinatarului ca şi textul din limba-
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sursă; de aceea obiectivul nostru este să vedem dacă numele proprii şi numele comune din

cadrul textului din limba franceză transmit informaţia corectă destinatarului sau sunt simple

împrumuturi, care îl pot duce pe acesta în eroare.

De asemenea, am încercat să identificăm factorii care i-au făcut pe traducători să

folosească tehnica împrumutului (cea mai des utilizată). Împrumutul transmite un colorit, o

exotizare a textului din limba-ţintă, dar în acelaşi timp îl poate duce în eroare pe destinatar.

Pentru a obţine o traducere eficientă, care ar putea atrage atenţia cititorului, un bun traducător

trebuie să cunoască atât limba-sursă, cât şi limba-ţintă; el trebuie să deţină cunoştinţe de ordin

lingvistic, dar şi informaţii de ordin cultural. În cadrul acestei lucrări am încercat să punem în

valoare modul în care traducătorii au transpus anumiţi termeni marcaţi din punct de vedere

cultural, am insistat asupra strategiilor utilizate de către specialişti în cadrul traducerii

numelor proprii şi a numelor comune, am stabilit problemele care au apărut în procesul de

traducere a ghidurilor turistice.

Odată stabilite aceste procedee de traducere a ghidurilor turistice se impune

identificarea erorilor de traducere, care sunt prezente în număr considerabil în cadrul textelor

turistice. Iată de ce, am încercat să facem o clasificare a erorilor apărute în procesul de

transpunere a textului turistic din română în franceză şi am propus soluţii pentru evitarea

anumitor tipuri de erori. Am încercat să realizăm o tipologie a erorilor de traducere,

bazându-ne în acest sens pe teoria Christianei Nord, care vorbeşte despre patru tipuri de

probleme în traducere: textuale, pragmatice, culturale şi lingvistice. Apoi am făcut o

clasificare personală a tipurilor de erori, identificând erori de sens, erori lexicale, erori

gramaticale şi erori de ordin pragmatic.

2. Structura lucrării

Capitolul I al tezei trece în revistă o istorie a comunicării interculturale. Comunicarea

interculturală a existat dintotdeauna, pentru că nici omul nu poate exista fără comunicare şi

nicio cultură nu se poate afirma fără existenţa unei alte culturi. Astfel, nu  putem vorbi despre

importanţa culturii în societatea românească, dacă nu stabilim legături culturale cu persoane

de o altă naţionalitate, precum sunt francezii, englezii sau germanii, persoane care pot vorbi

despre o cultură proprie, diferită de cultura noastră.

În realitate, dezvoltarea ideii de comunicare interculturală a început odată cu extinderea

procesului de globalizare. Numărul interacţiunilor dintre oameni a crescut sub influenţa mai
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multor factori, printre care: dezvoltarea ştiinţei, creşterea populaţiei, dezvoltarea căilor de

transport, iar odată cu aceste procese a crescut şi factorul de dezvoltare a turismului. Datorită

globalizării, omul a început să simtă nevoia de a comunica în mod regulat şi eficient cu alte

persoane, care fac parte din alte culturi. Răspândirea informaţiei şi deplasarea populaţiei

dintr-o cultură în alta au fost determinate de dreptul la libera circulaţie, de migrarea forţei de

muncă, de interdependenţa economică.

Teoreticienii comunicării interculturale susţin ideea conform căreia studiul

comunicării interculturale a început prin anii ʹ50 ai secolului al XX-lea, odată cu apariţia

lucrărilor lui Edward Hall: The silent language şi The hidden dimension, unde autorul

explorează problematica comunicării nonverbale. Teoreticieni din domeniul antropologiei

susţin ideea conform căreia interesul pentru comunicarea interculturală a început odată cu

fondarea şcolii cunoscută sub numele de: culture and personality school. Acest curent a

promovat ideea relativismului care se opune etnocentrismului.

În cadrul aceluiaşi capitol am pus în evidenţă ideea de universalism, în cadrul căruia

accentul cade pe punctele comune, care există între indivizi şi nu pe diferenţele dintre aceştia

şi cea de relativism, care susține ideea conform căreia toate culturile se aseamănă, dar sunt

total diferite. Conform acestei teorii, putem vorbi despre ideea de comunicare internaţională

prin asemănare. Pentru ca procesul de comunicare să se producă eficient, interlocutorii trebuie

să aibă în vedere punctele comune care îi apropie. Aceştia trebuie să renunţe definitiv la ideea

de etnocentrism şi să se axeze pe o mai bună comunicare la nivel de cunoaştere a ţărilor şi a

specificităţilor culturale, care apar de la o regiune la alta. În ceea ce priveşte importanţa

comunicării în cadrul procesului de traducere a ghidurilor turistice, vom menţiona că de

această dată comunicarea interculturală se manifestă sub forma unei competenţe

interculturale. Competența interculturală nu este altceva decât modul în care fiecare dintre noi

încearcă să înțeleagă  cum o altă persoană, care vine dintr-un alt univers cultural gândește,

retrăiește și răspunde informației culturale pe care o primește în țara gazdă. Astfel, renunțând

la orice impuls de manifestare a etnocentrismului, individul din țara gazdă trebuie să ofere

condiții optime de comunicare interculturală noului venit, și aceasta pentru a obține o strânsă

legătură interculturală și pentru a-l face pe străin să revină în țara pe care a cunoscut-o recent.

De asemenea, acest capitol evidenţiază importanţa clasificării ghidurilor turistice în

cadrul celorlalte tipuri de texte. Astfel, pentru a putea traduce un ghid turistic şi pentru a

transmite în cel mai eficient mod cultura unei ţări în afara sa, un bun traducător trebuie să

poată clasifica textul ghidului turistic în cadrul celorlalte tipuri de texte. Ne vom referi la

lucrarea Posibilităţi şi limite în critica traducerii, în care Katharina Reiss vorbeşte despre o
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tipologie a textelor, despre skopos-ul textelor de care trebuie să ţină cont fiecare traducător în

procesul de traducere. În acest context, Katharina Reiss clasifică ghidurile turistice ca fiind

texte cu dominantă incitativă, iar Mary Snell-Hornby, autoarea articolului The ultimate

comfort: Word, Text and the Translation of Tourist Brochures, în Word, Text, Translation:

Liber Amicorum for Peter Newmark, evidenţiază faptul că mesajul ghidului turistic este o

combinare a trei tipuri de texte: cu dominantă informativă, cu dominantă expresivă şi cu

dominantă incitativă. Un lucru este cert: nu există texte care să conţină numai elemente

verbale. Ghidurile turistice, care sunt elemente şi vehicule ale comunicării interculturale,

conţin imagini şi alte tehnici vizuale precum: fotografii, hărţi geografice, diagrame, care sunt

la fel de importante ca şi textul tradus.

În urma cercetării realizate putem menţiona faptul că ghidurile turistice joacă un rol

foarte important în procesul de transmitere a unor informaţii despre ţara în care se va călători,

despre un anumit spaţiu natural sau despre un anumit obiectiv turistic. Autorul unui ghid

turistic recurge la diferite procedee de ordin lingvistic, retoric, stilistic şi nu în ultimul rând

pragmatic pentru a transmite în cel mai eficient mod informaţia stabilită din timp şi pentru a

trezi interesul unui străin faţă de obiectivul prezentat în cadrul unui text restrâns, dar bogat din

punct de vedere informaţional. Vom menţiona că orice ghid reprezintă o îmbinare a două

discursuri: unul verbal şi altul non-verbal. Astfel, textul turistic se apropie foarte mult de

discursul publicitar, care este o fuzionare semiotică a mai multor componente de ordin:

lingvistic, vizual şi auditiv (ghidurile al căror text este înscris pe un CD-audio). Orice ghid

turistic conţine un element informativ (textul de prezentare a obiectivului turistic) şi alte

elemente paratextuale precum: imaginile, titlul, notele despre autori, traducători, fotografi,

editură şi anul redactării. Astfel, în cadrul acestei lucrări am pus în evidenţă importanţa

imaginilor cu rol incitativ, informativ şi explicativ, precum şi rolul pe care îl au acestea în

procesul de transmitere a mesajului din limba-sursă, în limba-ţintă.

În ceea ce priveşte rolul pe care îl îndeplineşte traducătorul în cadrul procesului de

traspunere a textului turistic, acelaşi capitol îşi propune să demonstreze că acesta reprezintă

acea persoană care transmite cultură în afară şi care ne oferă posibilitatea să citim acelaşi

mesaj într-o altă limbă. În acest context, traducătorul unui ghid turistic are un rol foarte

important şi greu de îndeplinit. El trebuie să transmită străinului nu doar textul în sine, ci mai

ales cultura şi imaginea ţării în care se va călători. În cazul ghidurilor turistice, traducătorul

trebuie să-l lase în umbră pe scriitor şi să-l facă pe destinatar, adică pe cititor să răspundă

aşteptărilor acestuia. Un ghid turistic este întotdeauna îndreptat înspre cititor, iar un bun
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traducător trebuie să ţină cont de faptul că o broşură turistică îl scoate pe destinatar din cadrul

culturii sale de origine şi îl situează automat într-o nouă cultură.

Cel de-al doilea capitol aduce în discuţie procesul de traducere a numelor prorii

și a numelor comune. Traducerea numelor proprii a pus un lung şir de probleme specialiştilor

din domeniul traductologiei. Transferul acestora dintr-un spaţiul cultural-lingvistic în altul

este o activitate care poate antrena un număr considerabil de pierderi de ordin lingvistic,

gramatical şi lexical. Dacă numele comune pot fi transpuse cu ajutorul unor tehnici dintre cele

mai diverse precum: traducerea literală, echivalenţa, împrumutul, înstrăinarea şi chiar

adaptarea, în cazul numelor proprii aceste modalităţi de transmitere a mesajului dintr-o limbă

în alta nu mai sunt la fel de eficiente, pentru că numele proprii au o semnificaţie particulară

faţă de celelalte lexeme din cadrul unui sistem lingvistic.

În cadrul traducerii numelor proprii am vorbit despre traducerea antroponimelor,

traducerea numelor proprii religioase, traducerea numelor proprii cu notorietate istorică,

traducerea numelor proprii de personaje populare, caracteristice culturii româneşti (Bujori,

Urşi, Irozi, Jieni). Observăm că traducătorii de ghiduri turistice folosesc diferite tehnici de

traducere pentru a reda cât mai explicit semnificația unui nume propriu. În cadrul mai multor

ghiduri putem vedea diferite traduceri pentru un singur nume.

De asemenea, am pus în discuție tehnicile de traducere a toponimelor, a hidronimelor

și a horonimelor. În contextul traducerii toponimelor, cei mai mulţi traducători se confruntă cu

dificultăţi de ordin lingvistic, lexical şi pragmatic. În acest sens, Michel Ballard susţine că  în

domeniul traducerii scrise, reportul simplu este soluţia pentru dezlegarea acestei probleme.

Tehnica întrebuinţării reportului este proprie traducerii diferitelor locuri publice urbane, cum

ar fi traducerea numelor de străzi, parcuri sau pieţe centrale. În cazul transpunerii numelor de

oraşe şi ţări, specialistul recurge la traducerea literală, ceea ce se exlică prin faptul că cele mai

multe dintre acestea au deja un echivalent în diferite limbi ţintă.

Traducerea hidronimelor reprezintă o adevărată provocare pentru specialişti, aceştia

recurg la tehnici dintre cele mai diverse pentru a reda semnificaţia şi importanţa numelor de

ape. Cele mai multe dintre aceste hidronime au o variantă deja tradusă şi adaptată în limba

franceză, ceea ce se explică prin importanţa numelui menţionat. În cazul hidronimului Marea

Neagră traducătorii vor opta imediat pentru echivalentul La mer Noire. Acelaşi procedeu este

valabil şi în cazul hidronimului Delta Dunării tradus în titlul ghidului turistic Delta Dunării şi

complexul Lagunar Razelm prin Le Delta du Danube et l’ensemble lagunaire Razelm. Există

totuși, un număr considerabil de lacuri și de cascade, care nu pot fi traduse, fiecare dintre

acestea fiind legate de specificul cultural al țării noastre. În acest context, putem observa că
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râuri precum: Tisa, Mureş, Ozana, Bistriţa, Bicaz au fost transpuse ca atare în cadrul textului

francez, la fel şi următoarele nume de cascade: Duruitoarea, Capra, Bâlea, Pruncea – care nu

pot fi transpuse decât prin împrumut.

Traducerea horonimelor din limba română este un alt proces – greu de realizat.

Majoritatea numelor diferitelor forme de relief sunt legate de personaje legendare din cultura

românească sau de anumiţi termeni specifici culturii ţării noastre. Traducătorii recurg în acest

caz la omitere, la traducere literală, la împrumut și la explicitare. De exemplu, în cazul

vârfurilor: Şaua Caprei, Vânătoarea lui Buteanu, Căldarea Văiugii, Şaua Paltinul autorii nu

au avut altă alegere decât transpunerea acestor horonime în limba franceză prin împrumut.

Un caz cu totul deosebit îl reprezintă tehnica de traducere a numelor proprii de

sărbători populare. România are un număr important de sărbători populare cunoscute atât în

ţară, cât şi în afara ei. Aceste sărbători sunt emblematice pentru cultura ţării noastre şi sunt

celebrate de locuitorii spaţiului cultural român de sute de ani. Sunt festivităţi întânite numai în

România şi sunt de obicei strâns legate de ideea de transhumanţă. Datorită acestei unicităţi,

cei mai mulţi autori de ghiduri turistice menţionează în lucrările lor numele acestor sărbători

şi pun probleme de ordin traductologic specialiştilor. Iată câteva exemple de sărbători

populare organizate în ţara noastră: Tânjaua de pe Mara, Ruptul Sterpelor, Răvăşitul Oilor,

Târgul de Pantelimon, Festivalul pastoral Sâmbra oilor, Nedeia munţilor, Târgul de Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavril, Zilele Branului.

Faţă de transpunerea numelor proprii, cea a numelor comune oferă specialiştilor

posibilitatea unei utilizări mai eficiente a diferitelor tehnici de traducere, ceea ce se explică

prin faptul că cele mai multe substantive comune au echivalenţi funcţionali în limba franceză.

Putem afirma că limba română conţine un număr impresionant de cuvinte marcate din punct

de vedere cultural (cultureme), care nu pot fi întâlnite în alte culturi din afara ţării noastre şi

care uneori pun probleme de înţelegere chiar şi destinatarilor din spaţiul cultural al limbii-

sursă.

Traducerea bucatelor tradiționale românești, traducerea pieselor vestimentare din

tradiția cuturii românești, traducerea obiectelor tradiționale, traducerea numelor de meserii

specifice culturii românești – toate aceste subiecte au fost abordate în cadrul celui de-al doilea

capitol al acestei teze de doctorat. Hainele populare şi gastronomia românească sunt

principalele categorii de cultureme descrise în mod constant în ghidurile turistice. Diferiţi

specialişti vor utiliza tehnici de traducere dintre cele mai diverse pentru transpunerea

culturemelor, şi cu toate acestea traducerea acestora poate fi una ineficientă. Din acest motiv,

am realizat tabele care cuprind piese vestimentare precum şi bucate tradiţionale româneşti, în
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cadrul cărora am încercat să propunem definiţii (explicitări), care ar putea ajuta destinatarul să

înţeleagă semnificaţia câtorva dintre culturemele menţionate de Mariana Pascaru. Utilizarea

notelor de subsol este o tehnică care trebuie evitată în procesul de traducere a lucrărilor cu

specific turistic, motiv pentru care explicitarea ar putea simplifica traducerea şi ajuta

destinatarul să înţeleagă mai uşor mesajul transmis.

În capitolul III al cercetării ne-am propus să identificăm erorile de traducere care apar

în cadrul procesului de transpunere a ghidurilor turistice din limba română în limba franceză.

Astfel, am pus în discuție următoarele tipuri de erori: erori de sens, erori de ordin lexical, erori

de tip gramatical, erori de ordin pragmatic. Există o dilemă care îi preocupă pe traducători,

aceştia trebuind să aleagă între: a traduce sensul, sau a traduce litera. Traducerea sensului

presupune transpunerea textului iniţial în aşa fel încât mesajul din limba sursă să nu fie

modificat în cadrul limbii ţintă. În cadrul traducerii sensului specialistul va proceda astfel

încât cititorul lucrării din limba ţintă să înţeleagă exact acelaşi lucru ca şi cel din limba de

origine. Putem afirma că în cazul traducerii ghidurilor turistice transpunerea literei (adică a

particularităţilor stilistice ale textului) rămâne în umbră şi că sensul este cel care îl preocupă

pe specialist. În acest context, observăm că ghidurile turistice conţin erori de sens, care pot

îndepărta cititorul de mesajul textului sursă. Spaţiul cultural românesc este definit de un

număr însemnat de tradiţii şi caracteristici naţionale specifice ţării noastre şi transpunerea

acestora pune multe probleme de traducere specialiştilor.

Putem observa că cele mai multe broşuri turistice conţin un lexic variat şi foarte bogat,

iar traducerea lexemelor marcate din punct de vedere cultural cere o foarte bună documentare

a specialistului. În cadrul cercetării pe care am relizat-o, am observat că textul ghidului

turistic conţine un număr important de arhaisme şi de regionalisme, şi că în cazul descrierii

îndeletnicirilor tradiţionale româneşti putem întâlni şi un limbaj tehnic, specific culturii

româneşti. În acest context, vedem că pentru culturemele din limba română traducătorii

încearcă să găsească termeni echivalenţi în limba franceză, dar de cele mai multe ori textul-

ţintă se îndepărtează de imaginea din cadrul textului-sursă, ceea ce se explică prin lipsa unei

documentări serioase din partea  traducătorului.

Pe lângă erorile de sens şi erorile de ordin lexical, greşelile gramaticale sunt poate cele

mai grave în cadrul realizării unei traduceri. Conform teoriei lui Roman Jakobson, gramatica

este cea care diferienţează cel mai mult două limbi, lexicul şi sensul oferindu-ne doar

posibilitatea de a exprima idei şi sentimente diferite în cadru unei anumite comunităţi de

oameni. Dacă în cazul traducerii lexicului traducătorul îşi poate folosi propria imaginaţie şi

poate transmite acelaşi mesaj, utilizând cuvinte diferite, în cazul textelor-ţintă regulile de
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ordin gramatical trebuie respectate cu stricteţe, pentru că fiecare limbă trebuie să transmită un

mesaj clar destinatarului. Erorile gramaticale sunt legate de scrierea unor nume proprii cu

minusculă, de acordul greşit al substantivului din limba franceză, de dubla articulare a acestei

categorii gramaticale, de utilizarea formei de singular în locul formei de plural a articolului

contractat din limba franceză, de conjugarea greșită sau chiar de lipsa conjugării unui anumit

verb. Am observat că în procesul de traducere a ghidurilor tursitice erorile de ordin gramatical

sunt mai puţine față  de celelalte tipuri de erori (de sens, lexicale și pragmatice), totuși

prezența acestora indică lipsa unei atenţii sporite a specialiştilor față de procesul de traducere,

precum și lipsa colaborării dintre mai mulţi traducători.

Erorile de ordin pragmatic prejudiciază în mod direct funcţionalitatea textului tradus.

Acestea duc la pierderea utilităţii mesajului iniţial şi îndepărtează destinatarul de cultura

limbii de origine. Aspectul pragmatic al unei traduceri ţine de factori extratextuali precum:

intenţia autorului, intenţia traducătorului, condiţiile tehnice de lucru, aspecte economice sau

contractuale (plata şi termenul de predare a lucrărilor), dar mai ales de contextul utilizării

anumitor lexeme marcate din punct de vedere cultural. Erorile pragmatice ţin de respectarea

skopos-ului autorului, de integrarea textului turistic în cadrul tipologiei propuse de Katharina

Reiss, precum şi de traducerea culturemelor. În cadrul analizei erorilor pragmatice vom ţine

cont de tipul textului, de funcţia pe care acesta o îndeplineşte şi de publicul ţintă.

Prezenţa acestor erori se explică prin diferenţele culturale care există între universul

român şi cel francez. Tradiţiile unice româneşti sunt o adevărată provocare pentru traducătorul

care trebuie să transmită cât mai eficient valoarea obiceiurilor noastre în străinătate.

Specificitatea portului tradiţional, precum şi diferitele îndeletniciri care pun în valoare istoria

şi universul cultural al României sunt adevărate provocări pentru traducătorul de ghiduri

turistice.

3. Concluzii

Considerăm că originalitatea acestei teze constă în analiza unui număr semnificativ de

ghiduri turistice traduse din limba română în limba franceză. Acest studiu ne-a oferit

posibilitatea de a pune în evidenţă problematica traducerii ghidurilor turistice, o temă care nu

a mai fost abordată până acum şi care necesită un interes deosebit din partea specialiştilor din

domeniul traductologiei – ştiinţă care studiază procesele cognitive şi lingvistice din cadrul

unei reproduceri / traduceri orale sau scrise, dintr-o limbă în alta şi dintr-o cultură în alta.

Ghidurile turistice din cadrul corpusului pe care l-am realizat ne oferă informaţii diverse
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despre cultura şi obiceiurile ţării noastre. Unele broşuri pun în evidenţă valorile naturale ale

României, altele prezintă piese vestimentare şi bucate tradiţionale româneşti, dar fiecare ghid

turistic este un mijloc de comunicare între cel puţin două culturi.

Cel mai important rol în procesul de traducere a ghidurilor turistice îi revine

traducătorului, care trebuie nu doar să transpună un text dintr-o limbă în alta, dar să realizeze

şi o legătură între două sau mai multe culturi. În acest sens, traducătorul unui text turistic

trebuie să aleagă între două procedee de traducere: naturalizarea şi înstrăinarea. Acesta

traduce toţi termenii specifici spaţiului cultural al ţării noastre în limba franceză şi face textul

să pară cât mai natural, sau împrumută aceşti termeni şi recurge la tehnica exotizării,

introducând în acest fel elemente specifice culturii româneşti în cadrul limbii franceze.

Misiunea unui traducător este foarte greu de îndeplinit, întrucât el trebuie să menţină un

echilibru între utilizarea celor două tehnici de traducere. În cazul în care foloseşte doar tehnica

înstrăinării, el nu va reuşi să transmită valorile culturale ale ţării de origine în afara ei, iar dacă

optează numai pentru naturalizare şi adaptare, specialistul riscă să piardă posibilitatea de a

îmbogăţi limba şi orizontul cultural al textului ţintă.

Traducătorul decide specificul relaţiei care se stabileşte între scriitor şi cititor. În cazul

ghidurilor turistice, traducătorul trebuie să-l lase în umbră pe scriitor şi să-l facă pe destinatar,

adică pe cititor să răspundă aşteptărilor scriitorului. Un ghid turistic este întotdeauna îndreptat

înspre cititor, iar un bun traducător trebuie să ţină cont de faptul că o broşură turistică îl scoate

pe destinatar din cadrul culturii sale de origine şi îl situează automat într-o nouă cultură. Tot

traducătorul este cel care va decide finalitatea textului tradus. Persoana care traduce trebuie să

stabilească dacă textul va fi orientat înspre cultura de origine sau înspre cultura limbii ţintă.

Gideon Toury numeşte aceste traduceri: source-oriented translation (traduceri orientate către

textul sursă) şi respectiv, target-oriented translation (traduceri orientate către textul ţintă).

Dacă în procesul de traducere specialistul respectă normele textului-sursă, acesta respectă şi

normele limbii, şi respectiv ale culturii-sursă. Iar dacă traducătorul transpune un text,

bazându-se pe normele textului ţintă, acesta se axează pe limba şi pe cultura limbii ţintă. Ca şi

în cazul naturalizării şi exotizării, în procesul de respectare a normelor unei limbi specialistul

trebuie să găsească un punct de echivalenţă şi să transmită specificul cultural al ţării noastre,

dar şi să răspundă în măsura posibilităţii aşteptărilor destinatarului.

Pentru a obţine un text tradus cât mai apropiat de cultura destinatarului specialiştii au

recurs în procesul de transpunere a ghidurilor turistice din limba română în limba franceză la

tehnici dintre cele mai diverse. Deşi cele mai mari probleme de traducere se întâlnesc în

cadrul procesului de transpunere a culturemelor, care sunt cuvinte marcate din punct de
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vedere cultural, specialiştii au întâmpinat dificultăţi de traducere şi în cazul numelor proprii.

Fie că denumesc diferite personalităţi emblematice pentru ţara noastră, fie că indică nume de

locuri (toponime), hidronime sau horonime, numele proprii sunt foarte greu de tradus. În

lucrarea Numele proprii în traducere Michel Ballard menţionează că forma numelor proprii,

oricât de greu ar fi de pronunţat, trebuie respectată cu stricteţe, iar Sarah Leroy, autoarea

lucrării Nom propre en français, afirmă că numele proprii nu se traduc. Ghidurile turistice

conţin un număr considerabil de nume proprii. Astfel, antroponimele care denumesc

personalităţi religioase, persoane cu notorietate istorică sau personaje populare sunt transpuse

în limba franceză prin diferite procedee de ordin traductologic precum: împrumut, traducere

literală, adaptare fonetică, omitere, explicitare.

Traducerea numelor comune pune un număr mai mare de probleme de ordin

traductologic specialiştilor, întrucât acestea sunt de cele mai multe ori termeni marcaţi din

punct de vedere cultural. Fie că reprezintă o enumerare a bucatelor tradiţionale româneşti, a

pieselor vestimentare specifice pentru spaţiul cultural al ţării noastre sau a numelor de meserii

practicate altădată de locuitorii acestei ţări, traducerea numelor comune necesită o foarte bună

cunoaştere a valorilor unei anumite regiuni geografice. Cultureme care fac parte din categoria

mâncărurilor atribuite anumitor spaţii culturale din România precum: bulz, jintiţă, urdă,

balmoş, mămăligă, sărmăluţe, cozonac, ouă încondeiate, mici, cârnaţi de Pleşcoi, peşte la

proţap, plăcinte poale-n brâu etc., au pus probleme de traducere specialiştilor şi multe semne

de întrebare destinatarului. În urma cercetării realizate, am observat că în procesul de

transpunere a acestor lexeme traducătorii au recurs la tehnica împrumutului şi au transpuns

termenii marcaţi cultural prin împrumut în cadrul textului-ţintă. Cuvintele care reprezintă

piese vestimentare româneşti au cerut din partea specialiştilor cunoştinţe de ordin

enciclopedic. Piese vestimentare precum: platcă, umeraş, ie, iţari, cojoc, opinci, suman,

zadie, catrinţă, cunună etc., sau termeni care fac referire la diferite obiecte tradiţionale din

cadrul spaţiului cultural românesc: cufă, zurgălăi, bici, pluguşor, buhai, ciubăr, blidare,

război, toacă etc., au necesitat nu doar un efort din partea unui singur trăducător, dar şi o bună

cooperare între doi sau mai mulţi specialişti. Am observat că şi în cazul traducerii acestor

lexeme, ca şi în cazul transpunerii numelor comune de bucate tradiţionale româneşti

traducătorii au recurs la exotizare, adică la tehnica împrumutului.

Traducerea este un proces complicat, care cere atenție din partea specialiştilor, o bună

mânuire a procedurilor și a tehnicilor de transpunere a unui text, dar și deținerea unor

cunoștințe de ordin enciclopedic. Lipsa uneia dintre aceste abilități duce la aparția erorilor de

traducere. În urma cercetării efectuate asupra corpusului acestei teze de doctorat, am observat
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că traducătorii și-au asumat erori de sens, erori de ordin lexical, erori gramaticale și erori de

ordin pragmatic. Fie că sunt comise din neatenție, din dorința de a realiza o traducere într-un

timp scurt și eficient sau pur și simplu din cauza lipsei unor cunoștințe de ordin cultural,

aceste erori îndepărtează destinatarul de specificul cultural al țării noastre.

În urma analizei erorilor din ghidurile turistice studiate am propus soluții de explicitare

pentru unii termeni marcați din punct de vedere cultural. Am putea spune că în cazul

transpunerii culturemelor, care sunt cuvinte ce pun probleme de traducere și care de cele mai

multe ori nu au un echivalent în limba-țintă, soluția cea mai potrivită este explicitarea acestora

în limba franceză. Explicitarea este considerată o tehnică de traducere și îi ajută pe traducători

să transpună în limba-țintă un termen specific unui anumit spaţiu cultural.

În concluzie, vom menționa că fiecare dintre ghidurile din corpusul acestei lucrări

conține erori de sens, lexicale, gramaticale și pragmatice apărute în urma transpunerii textelor

turistice din limba română în limba franceză. Lipsa unei documentări specializate, lipsa

timpului, lipsa unui fond de investiţii în domeniul turismului, dar și a exemplelor de texte

turistice traduse până la începutul secolului al XXI-lea vorbesc despre o finalitate traductivă

mai puțin specializată. În urma studiului realizat, putem afirma că procesul de traducere a

ghidurilor turistice necesită un aprofundat lucru în echipă și că specialiștii trebuie să acorde o

mai mare atenție acestui tip de traduceri, întrucât aceste lucrări au scopul de a atrage persoane

venite din afara țării noastre, care pot asigura o cunoaştere de tip universal a valorilor

culturale ale României.
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