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REZUMAT 

INTRODUCERE 

 

Lucrarea de față reprezintă un studiu comparativ și traductologic 

asupra romanelor polițiste simenoniene traduse în limba română și 

engleză. Ne-am ales acest domeniu de studiu deoarece tema ni s-a 

părut deosebit de interesantă și pentru că am constatat că în România 

există un număr redus de lucrări în domeniul literaturii polițiste, în 

general, și în domeniul romanelor polițiste scrise de Georges 

Simenon în mod special. 

Lucrarea acoperă două segmente de cercetare puțin abordate 

până în prezent, cel legat de traducerea romanului polițist 

simenonian și cel privind receptarea critică a ficțiunii polițiste 

simenoniene atât în România cât și în spațiul anglo-saxon. Acest 

domeniu de cercetare este foarte important deoarece literatura 

polițistă a fost adesea asimilată literaturii așa-zis « facilă », 

paraliteraturii, literaturii marginale. Prin demersul nostru am 

încercat să demonstram că romanul polițist presupune un proces 

complex de creație.  

Romanul polițist se pretează unei cercetări detaliate dintr-o 

perspectivă naratologică deoarece se poate încadra în schemele 

actanțiale enunțate de  Algirdas Julien Greimas și de Vladimir 

Propp, expuse în Morphologie du conte1. Tzvetan Todorov este unul 

dintre structuraliștii care, în eseul Typologie du roman policier2 

publicat în Poétique de la prose3, s-a ocupat de analiza formei 

                                                           
1 Propp, Vladimir, Morphologie du conte, Poétique, Seuil, Paris, 1970 
2 Todorov, Tzvetan, Typologie du roman policier essai paru dans Poétique de la prose, 

Editions du Seuil, Paris, 1971 
3 Todorov, Tzvetan, Poétique de la prose, Editions du Seuil, Paris, 1971 



 

romanului polițist. Studiul romanului polițist simenonian din 

perspectiva poeticii a reprezentat o provocare deoarece acesta 

prezintă o tipologie aparte care nu respectă regulile de construcție a 

romanului polițist clasic, fiind situat la confluența dintre romanul 

polițist, romanul psihologic, cel modern și marea literatură.   

Pentru o documentare cât mai bună am cercetat studii critice și 

de istorie literară referitoare la romanul polițist, studii de poetică și 

naratologie, studii de teorie a literaturii, de teorie a receptării critice 

și de estetica receptării cât și articolele despre Georges Simenon 

publicate în ziare, reviste literare, sau pe siteuri online din România, 

Statele Unite sau Marea Britanie. Nu în ultimul rând, cercetarea 

noastră a vizat și studii de traductologie în vedera stabilirii unei 

tipologii de analiză a fragmentelor extrase din versiunile română și 

engleză.   

Structura tezei de doctorat 

Primul capitol, intitulat La forme du récit policier (Forma 

nuvelei polițiste), oferă o perspectivă generală asupra evoluției 

formei romanului polițist, asupra circumstanțelor apariției 

romanului polițist, ca gen bine definit, cât și asupra contextului 

social și literar a apariției nuvelei polițiste în Franța. Ne-am oprit 

asupra ficțiunii polițiste a lui Edgar Allan Poe, creatorul nuvelei 

polițiste judiciare, am evocat romanul polițist foileton al cărui 

creator este Émile Gaboriau, fără a-i omite  pe Arthur Conan Doyle 

și pe Agatha Christie care au cristalizat genul polițist. Romanul 

polițist a trebuit să parcurgă mai multe etape până să ajungă la forma 

originală a romanului polițist simenonian.  

Considerat de majoritatea criticilor literari ca fiind fondatorul 

ficțiunii polițiste, Edgar Allan Poe a creat un tip de nuvelă polițistă, 



 

nuvela - problemă sau nuvela - puzzle, care pune acentul pe enigmă, 

pe mister. Detectivul reușește, printr-un proces complex de 

raționamente logice, să rezolve misterul crimei. După cum sublinia 

Poe în Philosophy of Composition, considerată a fi arta sa poetică, 

scriitorul de romane polițiste trebuie să conceapă un plan detaliat 

pentru a se îndrepta spre soluția logică la sfârșitul romanului. Nuvela 

polițistă trebuie să se bazeze pe curiozitatea care ar putea suscita 

interesul cititorului, trezindu-i dorința de a rezolva misterul; astfel 

nuvela polițistă judiciară, intelectuală, a lui Poe reprezintă o 

provocare pentru cititor deoarece îi solicită capacitatea de a raționa 

logic şi perspicacitatea, captivîndu-l într-un puzzle intelectual al 

raționamentului inductiv.  

Opera lui Émile Gaboriau depășește etapa nuvelei polițiste și se 

transformă în roman polițist foileton, în roman polițist propriu-zis.  

Gaboriau reia schemele narative și tematicile judiciare lansate de  

Poe și le dezvoltă. Elaborarea unui roman polițist foileton este 

dificilă din cauza constrângerilor impuse de respectarea regulilor de 

construcție a romanului polițist cât și de dimensiunile ample ale 

acestuia, care riscă să diminueze interesul cititorului.  

Citind operele lui Poe și ale lui Gaboriau, Arthur Conan Doyle 

înțelege necesitatea de a crea un roman polițist  original. Doyle își 

propune să scrie un roman polițist unde știința înlocuiește hazardul, 

iar, în arta sa poetică, Doyle explică elementele-cheie ale ficțiunii 

polițiste: logica, cauzalitatea și deducția. Doyle combină în operele 

sale misterele urbane cu elementele gotice specifice romanelor 

polițiste anglo-saxone.  

Romanul  polițist atinge apogeul în opera Agathei Christie, care 

îi stabilește forma clasică. Ea conferă romanului polițist o tipologie 



 

exactă, creînd o schemă pe care o aplică în toate romanele sale 

polițiste. Autorii  crimelor sunt persoane din cercul victmei iar 

sentimentul insecurității este cu atât mai acut cu cât criminalul este 

un confident, un prieten apropiat. Perspectiva  psihologică conferă o 

dimensiune științifică demersului deductiv și explică aspectul 

patologic al crimei.   

În Franța, cel care va reînoi fundamental romanul polițist este 

Georges Simenon. El va grefa pe romanul polițist elemente 

caracteristice romanului psihologic, specifice romanului modern,. 

Simenon nu respectă regulile de construcție a romanului polițist iar 

acțiunea este întreruptă, chiar distrusă, de reflecțiile psihologice, de 

monologurile interioare, de descrieri și de introspecții psihologice. 

Simenon nu a elaborat o artă poetică precum Doyle, nici o estetică a 

romanului polițist ca Poe, nu a emis reflecții asupra romanului 

polițist ca Agatha Christie. El nu a contestat regulile de construcție 

specifice genului polițist, dar nici nu le-a respectat în romanele sale 

polițiste, deoarece am constatat că logica și cauzalitatea nu joacă nici 

un rol în romanul polițist simenonian. În ceea ce privește deducțiile 

lui Maigret, ele se întrepătrund cu introspecțiile psihologice și cu 

monologurile interioare. În opera lui Simenon nu există o distincție 

între vinovați și inocenți - toți sunt „inocenți-vinovați”, între 

personaje bune și malefice; de altfel, aceasta constitue originalitatea 

și specificitatea romanului polițist simenonian.  

În concluzie, forma romanului poliţist înregistrează o evoluţie : 

de la simpla nuvelă a lui Poe, până la romanul poliţist clasic al 

Agathei Christie, trecînd prin etapa romanului poliţist foileton a lui 

Gaboriau pentru a ajunge la stadiul de roman poliţist psihologic în 

cazul lui Simenon. Tematica judiciară evoluează şi ea şi se 



 

diversifică, de la enigma pură în nuvela lui Poe, la intrigi multiple, 

ramificate la Doyle şi Christie, până la introspecţiile psihologice 

care se insinuează în intrigile poliţiste la Simenon.  

În cel de-al doilea capitol, Le profil du détective dans la fiction 

policière (Profilul detectivului în ficţiunea poliţistă), ne-am ocupat 

de evoluţia profilului detectivului de la originile romanului poliţist.  

Primul detectiv al ficţiunii poliţiste, cavalerul Auguste Dupin, 

creat de Poe, rămâne în istoria romanului poliţist ca un personaj 

abstract, dotat cu o inteligenţă aproape artificială, o maşină care 

emite deducţii în urma observării personajelor, fără a avea o 

personalitate conturată sau trăsături fizice bine definite.   

Am evocat apoi profilul inspectorului de poliţie Lecoq, creat de  

Gaboriau, ale cărui metode de investigaţie sunt considerate ca fiind 

ştiinţifice şi moderne pentru acea epocă: fotografia, examinarea 

detaliată a victimei, analiza indiciilor cum ar fi otrăvurile, armele, 

rănile, poziţia cadavrului. Medicii legişti, care efectuează autopsia 

pentru stabilirea cauzei morţii, îşi aduc o contribuţie importantă la 

descoperirea asasinului.  

Prin Sherlock Holmes, Doyle stabileşte profilul standard, mitic, 

al detectivului. Este descris cu minuţiozitate din punct de vedere 

fizic şi comportamental, iar metoda sa de lucru se bazează pe 

observaţie şi pe raţionament logic. Sherlock Holmes rămâne în 

conştiinţa publicului ca arhetipul detectivului.   

Agatha Christie ne oferă două profiluri de detectivi : Hercule 

Poirot, al cărui aspect şi comportament îl transformă într-un personaj 

ridicul, dar care este un geniu al deducţiei şi Miss Jane Marple, 

detectiv amator care, sub aspectul banal al unei femei în vârstă, 

reuşeşte să rezolve cazuri complicate.  



 

În fine, ne-am oprit asupra profilului detectivului simenonian, 

Jules Maigret, comisar de poliţie care mărturiseşte că nu are nici o 

metodă de lucru, dar care, prin procedee psihologice, reuşeşte să 

obţină mărturia criminalului. În realizarea personajului, Georges 

Simenon s-a inspirat din profilurile detectivilor celebri: Maigret este 

gurmand şi masiv, ca Poirot, fumează  pipă, ca Sherlock Holmes, 

utilizează mijloace ştiinţifice precum autopsia, prelevarea indiciilor, 

ca Lecoq. Descrierea fizică a lui Maigret este amplă, şi o regăsim în 

aproape toate romanele poliţiste ale lui Simenon. Maigret nu este un 

erou în adevăratul sens al cuvântului, nu are calităţile unui erou, ci 

încearcă sa înţeleagă mecanismele acţiunilor criminalilor.  Din acest 

punct de vedere Maigret este un anti-erou, un deviant de la profilul 

detectivului clasic, a cărui viziune asupra crimei este total diferită.  

În opera lui Simenon detectivul are o dimensiune psihologică, o 

etică şi o dimesiune morală. Am descoperit şi am demonstrat în teza 

noastră că romanul poliţist simenonian poate fi încadrat în categoria 

romanului politist psihologic graţie introspecţiilor psihologice, 

monologurilor interioare şi acentelor moderniste care traversează 

ficţiunea sa poliţistă. Simenon a schimbat nu numai aspectul, forma 

romanului poliţist, ci şi structura sa, deplasând interesul spre 

dimensiunea psihologică, spre resorturile intime care îl fac pe un om 

obişnuit să comită o crimă şi il trasformă dintr-un om banal într-un 

criminal vânat de justiţie.    

În concluzie, profilul detectivului/comisarului de poliţie se 

schimbă pe parcursul evoluţiei romanului poliţist : de la un 

mecanism care emite raţionamente, ca Dupin, dobândeşte o 

personalitate, la Lecoq şi la Holmes, trăsături fizice, la Holmes, 

Poirot, miss Marple şi Maigret, şi o dimensiune psihologică la 



 

Maigret, interesat mai ales de circumstanţele care transformă un om 

banal în criminal.  

Cel de-al treilea capitol, La poétique du roman policier (Poetica 

romanului poliţist), a fost consacrat studiului poeticii genului 

poliţist, a statutului romanului poliţist în cadrul literaturii şi 

schemelor actanţiale pe care le-am aplicat romanului poliţist clasic 

al Agathei Christie şi romanului poliţist simenonian pentru a decela 

specificitatea romanului poliţist scris de Simenon.   

Considerat ca marginal, genul poliţist a fost mult timp exclus din 

câmpul literar. Statutul său s-a schimbat în anii 1960 odată cu 

revalorizarea tezelor Şcolii Formaliste Ruse şi cu apariţia curentului 

stucturalist. Este perioada în care poetica începe să analizeze operele 

aparţinînd genurilor aşa-zis „vulgare” ale literaturii, incluzînd aici şi 

romanul poliţist. Caracteristicile paraliteraturii sunt componente 

intrinseci ale genului poliţist, asociate romanului poliţist de la 

apariţia sa, cum ar fi paralela între joc şi roman poliţist.  Romanul 

poliţist este un text dublu care prezintă istoria crimei şi istoria 

reconstituirii sale făcută de detectiv şi povestită de narator. 

Povestirea poliţistă este produsul unei munci intelectuale a 

scriitorului, a unui proces de raţionament prin care autorul pune în 

scenă un plan bine elaborat, fără a acorda o importanţă excesivă 

imaginaţiei. Romanul poliţist trebuie să se supună unor reguli stricte 

de construcţie, fără a permite nici o deviaţie. De aceea este uşor de 

realizat schema actanţială a unui roman poliţist, schemă pe care noi 

am exemplificat-o. Totuşi trebuie să menţionăm fatul că există un 

hiatus între structura romanului poliţist simenonian şi structura 

tradiţională a romanului poliţist clasic. Simenon a ignorat câteva 

reguli enunţate Van Dine : cititorul  şi detectivul trebuie să aibă 



 

şanse egale în rezolvarea problemei; criminalul trebuie divulgat 

printr-o serie de deducţii şi nu printr-o întamplare, accident, sau 

mărturie spontană; criminalul trebuie întotdeauna să fie un personaj 

care a jucat un rol mai mult sau mai puţin important în roman, adică 

cititorul trebuie să-l cunoască şi să-l considere demn de a fi 

suspectat. Să acuzi de crimă, în ultimul capitol, un personaj pe care 

autorul tocmai l-a introdus în roman sau care a jucat un rol 

insignifiant în intrigă, reprezintă, pentru autor, o declaraţie prin care 

îşi mărturiseşte incapacitatea de a se măsura cu cititorul.   

În romanul poliţist simenonian asasinul nu este unul dintre 

personajele principale faţă de care cititorul să nutrească sentimente 

de ură; el nu este devoalat printr-un proces de deducţie logică, ci 

printr-o confesiune spontană. În unele romane Simenon introduce 

suspectul/suspecţii care se dovedesc a fi vinovaţi încă de la începutul 

romanului – Le pendu de Saint – Pholien (Spânzuratul de la Saint – 

Pholien) , Le fou de Bergerac (Nebunul din Bergerac) – dar nu 

renunţă la mărturia spontană în favoarea raţionamentului logic, a 

deducţiei logice. Toate aceste diferenţe ale structurii romanului 

poliţist simenonian constituie specificitatea şi originalitatea operei 

sale. 

Romanul poliţist crează şi solicită un nou tip de cititor: mult mai 

activ, care se implică în descoperirea enigmei crimei. Astfel, istoria 

reconstituirii crimei efectuată de detectiv/comisar de poliţie este o 

alternativă, o istorie posibilă din multitudinea de variante posibile. 

Cititorul implicat poate reorganiza textul poliţist, îl poate reciti într-

o ordine aleatorie, îşi poate produce propria povestire, propria 

reconstituire a crimei, care poate coincide sau nu cu cea a 

detectivului.   



 

În concluzie, în acest capitol am prezentat statutul romanului 

poliţist în cadrul literaturii, schema actanţială propusă de Propp şi de 

Greimas, modificată mai târziu de Dubois, scheme pe care le-am 

aplicat romanelor poliţiste ale Agathei Christie şi ale lui  Georges 

Simenon, pentru a surprinde diferenţele. Este momentul în care ne-

am întrebat dacă romanul poliţist al lui Simenon este poliţist în 

adevăratul sens al cuvântului, deoarece unii poeticieni şi naratologi 

consideră că, dacă regulile de construcţie ale romanului poliţist nu 

sunt respectate, atunci nu mai putem vorbi despre un roman poliţist. 

În cercetarea noastră am abordat de asemenea  alternanţa vocilor 

narative şi a focalizării în romanul poliţist simenonian, poetica 

spaţiului şi noua paradigmă a lecturii romanului poliţist care pune 

acentul pe demersul deductiv al cititorului, romanul transformîndu-

se dintr-un ‘whodunnit’ într-un ‘whoreadit’. Ne-am axat şi asupra 

noţiunii de « metatext », aşa cum este definită de Christophe Gelly, 

noţiune pe care am reinterpretat-o şi aplicat-o în analiza noastră 

traductologică.  

În cel de-al patrulea capitol, La traduction du roman policier 

simenonien en roumain et en anglais (Traducerea romanului 

poliţist simenonian în română şi engleză), am prezentat 

consideraţii asupra limitelor teoretice ale traducerii, cât şi teoriile 

receptări critice. Am trecut în revistă articole şi prefeţe legate de 

receptarea critică a romanului poliţist simenonian în cultura română 

şi anglo-saxonă, cât şi articole care vizează receptarea critică a 

traducerii romanului poliţist simenonian. Am realizat o statistică a 

traducerilor în română şi engleză a romanelor poliţiste simenoniene 

şi am constatat că, spre deosebire de spaţiul anglo-saxon, în 

România, există puţine traduceri ale romanelor poliţiste 



 

simenoniene apărute în perioada interbelică şi comunistă, marea 

majoritate a romanelor poliţiste simenoniene apărînd în anii 2000, la 

Polirom.  

O parte extinsă din acest capitol este dedicată analizei 

traductologice de tip contrastiv, reprezentînd un alt punct de interes 

al tezei noastre, analiză realizată pe aceleaşi fragmente din versiunile 

română şi engleză ale romanelor poliţiste simenoniene. În analiza 

noastră traductologică am ales să aplicăm procedeele enunţate de 

Jean-Paul Vinay şi Jean Darbelnet, în lucrarea Stylistique comparée 

du français et de l’anglais4, deoarece aceste procedee ne oferă acces 

la o perspectivă complexă a etapelor parcurse de traducător în 

procesul de traducere a fiecarui element dintr-un text sursă într-o 

limbă ţintă. Am observat este că versiunile în limba română 

utilizează în general procedee directe cum ar fi traducerea literală şi 

împrumutul, în timp ce versiunile în limba engleză mai vechi, din 

anii 1960 - 1970, folosesc, în general, procedee indirecte cum ar fi 

adaptarea. Versiunile mai recente în limba engleză din anii 2000, 

utilizează, în general, procedee directe cum ar fi traducerea literala 

şi împrumutul.   

Timpul care domină în descrieri, în monologurile interioare, în 

introspecţiile psihologice este Indicativ Imperfect, redat în română 

prin corespondentul său, iar în engleză prin Past Tense Continuous 

sau Past Tense Simple. În privinţa fragmentelor analizate, am 

observat că traducerea telegramelor, biletelor, scrisorilor, 

documentelor avocaţilor, testamentelor sunt traduceri anexioniste în 

cele două texte ţintă, român şi englez, traducătorii adaptînd 

                                                           
4 Vinay, Jean-Paul, Darbelnet, Jean-Louis, Stylistique comparée du français et de 

l’anglais, Didier, Paris, 1973. 



 

formulele acestora la formulele specifice din limba ţintă. În ceea ce 

priveşte traducerea titlurilor din ziare, traducătorul englez a operat o 

adaptare a lor la formulările specifice ale titlurilor din ziare în limba 

engleză, spre deosebire de traducătorul român care a operat o 

traducere literală a lor. În acest caz textul ţintă în limba engleză 

reprezintă o traducere anexionistă, în timp ce textul ţintă în limba 

română reprezintă o traducere cosmopolită, traducătorul român nu a 

utilizat procedeul adaptării titlurilor din ziarele în limba franceză la 

formulările specifice titlurilor din ziare în limba română. Traducerea 

descrierilor reprezintă o traducere cosmopolită în textul ţintă în 

limba engleză unde am observat împrumuturi ca  « rue » („stradă”) 

« pont » („pod”) ; în schimb, am observat că, în versiunea în limba 

română a romanului La Danseuse du Gai-Moulin - Dansatoarea de 

la Gai-Moulin, textul ţinta în limba română nu păstrează 

împrumuturi (strada « Pont d’Avroy », strada « Pot d’Or »). 

Fragmentele de descriere analizate din textele ţintă în limba română 

reprezintă traduceri cosmopolite care menţin toponimele care au un 

corespondent în cultura geografică română (de exemplu « Place 

Vintimille », cunoscută de cititorul român care a vizitat Gallérie 

Nationale d’Art din Paris (Galeria Naţională de Artă), sau « Place 

de la Concorde »), după cum am constatat în versiunea în limba 

română a romanului Maigret et la jeune fille – Cazul Louise 

Laboine). Toponimele care nu au corespondent în cultura geografică 

română, cum ar fi « Place des Armes », « Place de l’Église » ou 

« Place du Congrès » sunt traduse prin « Piaţa Armelor », « Piaţa 

Bisericii » sau « Piaţa Congresului ». În textul ţintă din limba 

engleză, toponimele din textul sursă sunt păstrate: « Place des 

Armes », « Place de l’Église »  sau « Place du Congrès ».  



 

Trebuie să menţionăm câteva ecnivalenţe pe care le-am remarcat 

în cele două versiuni: termenul « les Fichiers » este redat în textul 

ţintă în limba română prin « cei de la Identitate » iar în textul ţintă 

în limba engleză prin « Register »; « Commissaire » este tradus în 

română prin « Comisarul » şi în engleză prin « Chief Inspector », 

« Inspector » sau « Superintendent », ultimul termen fiind folosit 

în versiunile mai vechi în limba engleză, chiar dacă aceşti termeni 

nu sunt echivalenţi perfecţi, fişa postului şi sarcinile fiind specifice 

în fiecare cultură .  

Totuşi, aşa cum remarca Katharina Reiss, în traducerea unei fraze 

se folosesc mai multe procedee. Astfel chiar dacă formula de 

adresare este tradusă în mod anexionist, corpusul textului scrisorii, 

telegramei sau biletului, de exemplu, poate fi tradus în mod 

cosmopolit, folosind împrumuturi. O traducere fidelă este o 

traducere adecvată care îndeplineşte în cultura ţintă rolul pe care 

textul sursă îl îndeplineşte în cultura sursă.    

De asemenea, am constatat o schimbare în mentalitatea 

publicului englez care devine mai cosmopolit, mai deschis spre altă 

cultură, ceea ce explică necesitatea retraducerii seriei Maigret la 

Penguin. Odinioară, criteriile care dominau filosofia traducerii în 

Franţa şi în Anglia erau lizibilitatea şi al accesibilitatea, ceea ce 

exlică tendinţa anexionistă a traducerilor în limba engleză din anii 

’60-‘80. Am remarcat, de asemenea, că textul ţintă din limba engleză 

prezintă un număr mai mare de adaptări decât textul ţintă din limba 

română deoarece publicul, cultura şi mentalitatea popoarelor anglo-

saxone erau mai ermetice, mai rigide la acea vreme decât cultura, 

metalitatea poporului român, care acceptă cu mai multă deschidere, 

mai repede şi mai uşor o cultură străină.     



 

Am observat o schimbare produsă în tehnica de traducere a şcolii 

traductologice engleze cât şi în mentalitatea publicului englez care 

este în prezent mai deschis spre alte culturi. De asemenea, am 

remarcat că nu există fragmente cenzurate în versiunile analizate, cu 

excepţia textului ţintă în limba engleză a romanului Pietr-le-Letton 

– Maigret and The Enigmatic Lett publicat în 1970, de unde a fost 

eliminat un capitol.  Nu am reuşit să explicăm dacă a fost o decizie 

sau o greşeală a editorului sau a traducătorului. Ceea ce ne-a surprins 

a fost că toate capitolele au fost renumerotate. În versiunile în limba 

română nu am constatat pasaje cenzurate sau eliminate. În privinţa 

normei traductologice, am  observat că în versiunile în limba română 

norma traductologică este orientată spre cultura sursă, spre textul 

sursă, strategiile de traducere directă predominînd într-un procent 

estimativ de 85- 90%. În versiunile în limba română este vorba, 

evident, de o traducere cosmopolită, principiul fidelităţii faţă de 

textul sursă dominînd filosofia, norma şi practica traducerii în 

România. În versiunile mai vechi în limba engleză, din anii ʼ60-ʼ70, 

cum ar fi în Maigret and the Enigmatic Lett (1964),  Maigret Afraid 

(1983), Inspector Maigret in New York’s Underworld (1964) şi 

Maigret in Vichy (1975), am constatat că  norma traductologică este 

orientată spre cultura ţintă, spre textul ţintă, fiind vorba de o 

traducere anexionistă deoarece predomină strategiile traducerii 

indirecte într-un procent estimativ de 70%, principiul accesibilităţii 

textului pentru publicul ţintă dominînd mult timp norma şi practica 

traducerii în spaţiul anglo-saxon. Versiunile mai recente în limba 

engleză, din anii 2000, reflectă o schimbare a normei traductologice; 

strategiile traducerii directe predomină aici într-un procent estimativ 

de 75%, fiind vorba de traduceri cosmopolite.  Este o consecinţă a 



 

modificării orizontului de aşteptare a publicului anglo-saxon. Totuşi 

aceasta nu înseamnă că traducătorii englezi au renunţat complet la 

adaptări, dar ocurenţa lor este mai redusă decât în versiunile mai 

vechi din limba engleză.  

Ne vom opri puţin şi asupra traducerii tilurilor, cum ar fi  titlul 

romanului Pietr-le-Letton, Pietr Letonul în română şi Maigret and 

The Enigmatic Lett în engleză. După cum putem remarca, în română 

avem de-a face cu o traducere literală, în timp ce în engleză avem 

de-a face cu o adaptare, Maigret and The Enigmatic Lett fiind în 

acelaşi timp o explicitare şi o anticipare a acţiunii romanului. Titlul 

romanului Pietr-le-Letton este tradus in engleză după moda 

romanelor de mister engleze, Maigret and The Enigmatic Lett, care 

pun accent pe enigmă, pe misterul care planează în jurul crimei.   

Titlul romanului Maigret a peur este tradus în română Maigret 

se teme şi în engleză Maigret Afraid, la ultimul constatînd omisiunea 

verbului « to be ». Maigret a peur tradus, Maigret se teme, în 

română, presupune folosirea unei modulaţii, expresia « avoir peur » 

nu corespunde în întregime verbului « a se teme » care are o nuanţă 

mai diluată în română decât expresia « a-i fi frică » ; titlul în 

engleză Maigret Afraid trimite la un titlu de scenariu de film. În titlul 

textului ţintă în limba română a romanului  Signé Picpus, constatăm 

o omisiune, titlul fiind tradus Picpus, iar participiul trecut « signé » 

(„semnat”) este omis. Această omisiune modifică total orizontul de 

aşteptare al publicului român, titlul devenind astfel prea vag. În 

engleză titlul este redat printr-o traducere literală - Signed Picpus 

(Semnat Picpus).  

O altă adaptare este titlul romanului Cécile est morte tradus  

printr-o întrebare în textul ţinta român Cine a ucis-o pe Cécile ? 



 

Focalizarea, punctul de vedere şi scopul sunt total modificate, 

deoarece titlul în limba română reprezintă o întrebare tipică 

romanului poliţist în timp ce titlul textului sursă este o declaraţie de 

deces a unui personaj potenţial. Titlul textului ţintă în engleză este o 

traducere literară Cécile Is Dead.  

Traducerea în română a titlului romanului La nuit du carrefour 

prin Răspîntia morţii este o adaptare din raţiuni publicitare, romanul 

fiind tradus în anii 2000, după Revoluţia din 1989, când editurile au 

început să se ghideze după regulile economiei de piaţă iar tirajele 

trebuiau să fie în număr mare şi să aducă profit. Decizia de a traduce 

şi de a reedita Seria Maigret a fost luată atât datorită interesului 

manifestat de public dar şi din considerente legate de profit.  

În spaţiul cultural anglo-saxon observăm un fenomen interesant: 

Maigret et le fantôme, care apare în versiune engleză în anul 1964, 

sub titlul Maigret and the Apparition şi în 1976 sub titlul Maigret 

and The Ghost, traduse de Eileen Ellenbogen, reprezintă în realitate 

acelaşi text cu două titluri diferite, titluri care puteau părea mai 

atractive pentru public la vremea respectivă. Un alt exemplu de 

retraducere a aceluiaşi text este  romanul L’Affaire Saint Fiacre, al 

cărui titlu diferă de la o traducere la alta : Maigret Goes Home, 

tradus de Robert Baldick în 1967 şi The Saint Fiacre Affair, retradus 

în 2014 de Shaun Whiteside. Versiunea apărută în 1967 este o 

versiune mai veche care privilegiază traducerea anexionistă, în timp 

ce versiunea din 2014, mai recentă, este o traducere de tip 

cosmopolit, mai fidelă textului sursă. De aceea titlul The Saint 

Fiacre Affair a fost redat printr-o traducere literală, în timp ce titlul 

Maigret Goes Home a fost tradus printr-o adaptare. După cum am 

remarcat, adaptarea titlurilor romanelor este un fenomen prezent şi 



 

în România, titlul romanului Maigret et la jeune fille a fost tradus 

Cazul Louise Laboine iar Maigret à l’école a fost tradus în română 

Maigret și școala crimei. În cele două cazuri traducătorul român a 

operat adiţii, « cazul » et « crimei » şi adaptări, în cazul primului 

titlu alegând să introducă numele victmei. Cele două titluri devin 

astfel mai interesante pentru pubic, termenul « cazul » anunţînd un 

roman poliţist, iar « Louise Laboine » are un efect exotic, trimiţînd 

la un nume franţuzesc, în timp ce « școala crimei » este mai şocant 

şi în acelaşi timp mai captivant pentru cititor.  O traducere literală a 

acestor două titluri Maigret și tânăra et Maigret la școală nu ar fi 

suscitat interesul publicului. 

În schimb titluri precum Le Fou de Bergerac - Nebunul din 

Bergerac - The Madman of Bergerac ; Le Pendu de Saint-Pholien - 

Spînzuratul de la Saint-Pholien - The Hanged Man of Saint – 

Pholien ; Les caves du Majestic - Pivniţele Majesticului - The 

Cellars of the Majestic ; La Danseuse du Gai-Moulin - Dansatoarea 

de la Gai-Moulin - The Dancer at the Gai- Moulin ; Maigret à Vichy 

- Maigret la Vichy - Maigret in Vichy, sunt traduceri literare care se 

bucură de interesul publicului chiar şi în prezent. Titlul Liberty Bar 

a fost păstrat atât în română cât şi în engleză. Traducerea titlurilor 

este decisă de o anumită politică editorială care solicită ca titlul să 

suscite interesul publicului pentru a cumpăra cartea şi a aduce profit 

editurii.  Această politică se aplică mai ales romanelor poliţiste care 

se adresează unui anumit tip de cititor, un cititor a cărui orizont de 

aşteptare este limitat, care asteaptă de la un roman poliţist o acţiune 

alertă, suspans şi crime.  

În ceea ce priveşte efectul versiunilor analizate asupra publicului 

ţintă, acestea funcţionează în limbile şi culturile ţintă ca romane 



 

poliţiste, având acelaşi efect în limba ţintă ca romanele simenoniene 

în limba sursă. Traducătorii români şi englezi au păstrat elementele 

care amintesc cititorului că este vorba despre o traducere: referinţele 

culturale şi împrumuturile redau culoarea, atmosfera locală, iar 

adaptările şi turnurile frazelor dau fluiditate celor două versiuni şi le 

fac accesible publicului ţintă. 

În concluzie, traducerea şi evaluarea traducerilor sunt operaţiuni 

complexe care trebuie să aibă în vedere tipul de text, scopul 

traducerii, contextul social, mentalitatea publicului ţintă  şi efectul 

receptării sale critice. Intenţia traducătorului este aceea de a crea un 

produs adecvat şi echivalent textului sursă. Am constatat, de 

asemenea, că versiunile româneşti şi versiunile englezeşti mai 

recente sunt mai fidele textului sursă în timp ce versiunile în limba 

engleză mai vechi, din anii ’60 şi ’70, se îndepărtează mai mult de 

textul sursă.  
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