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Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea 

DURATA PROIECTULUI: IULIE 2012 – IULIE 2014 

CUPRINS 

Proiectul urmărește stabilirea impactului culturii europene occidentale din perioada iluministă asupra 

culturii române, evidențiat în traducerile din secolul al XVIII-lea. 

Pentru aceasta, au fost selectate 6 texte aparținînd mai multor stiluri,  considerate reprezentative pentru 

circulația scrierilor occidentale în provinciile românești, analiza lor putînd fi extrapolată la întregul fenomen. 

Cele șase texte sînt: 

1. Geography anatomized or Geographical Grammar de Patrick Gordon, ed. I, London, 1685.  

Cercetările în cadrul acestui proiect au dus la concluzia că textul a cunoscut mai multe elaborări în Franța, iar 

una dintre variantele franceze a fost tradusă în limba italiană cu titlul Geografia moderna. Versiunea italiană, 

tradusă în greacă de Gheorghios Fatzeas (Gramatikí geografikí), a fost publicată la Veneția în 1760 în trei 

volume. Aceasta din urmă este sursa directă a traducerii clericului Gherasim Putneanul, care se păstrează în 

copii: ms. nr. 6 din biblioteca Episcopiei din Roman, nedatat; ms. 121 Arhivele Naționale- Iaşi,   copie din 1780;  

ms. 2349 BAR copie din anul 1786, cu titlul Gheografie noo.   

2. Romanul provensal cavaleresc Paris et Vienne a fost prelucrat și adaptat de Vincenzo Kornaros care  

a transferat acțiunea din Occident în lumea greacă, în versuri, cu numele Erotokritos, iar poemul lui a fost 

publicat la Veneția,  pentru prima dată în 1713. Versiunea greacă are două traduceri diferite în limba română. 

Prima, în proză  a fost efectuată de un traducător necunoscut și se păstrează în copii manuscrise: ms. 158 BAR 

din 1785 și ms. 145 BAR din 1800. Cea de a doua, în proză cu versuri, din Muntenia, i-a fost atribuită lui Alecu 

Văcărescu și se păstează în mai multe copii manuscrise,  cele mai importante fiind ms. 3454 BAR,  ms. 43- Cluj 

din 1787,  ms. 1319 BAR din 1789. S-a constatat existența unor compilații între cele două versiuni, traducerea 

moldovenească avînd interpolate numeroase versuri din traducerea lui Alecu Văcărescu. 

3. Scrierea lui Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède, a fost tradusă în română de clericul 

moldovean Gherasim, cu titlul Istorie craiului Sfeziei Carol 12, și se păstrează într-o copie autografă din 1792 la 

BCU Iasi, nr. IV-54, și în copii făcute de alți copiști: nr. 4619 BAR, din 1805 și nr. 81 Biblioteca Mănăstirii 

Putna, din 1821. 

4. Drama lui Pietro Metastasio, Achille in Sciro, scrisă în limba italiană, a fost tradusă printr-un 

intermediar grecesc de boierul muntean Iordache Slătineanu și a fost publicat la Sibiu în 1797 cu titlul Ahilefs la 

Schiro.  

5. Scriitorul italian Giulio Cesare Croce della Lira a scris la sfîrșitul secolului al XVI-lea cartea Le 

sottilissime astuzie di Bertoldo. O versiune după un intermediar grecesc a fost tradusă în Moldova, păstrată în 

mai multe copii manuscrise chirilice, care au fost   cercetate în cadrul acestui proiect. Bertoldo, în versiune 

prescurtată, a fost publicat în limba germană la Berlin, în 1778, cu titlul Leben Bertoldo’s, seines Sohnes 

Bertoldino, und seines Enkels Kakaseno. Versiunea germană a fost tradusă în română de Ioan Molnar, cu titlul 

Viaţa Lui Bertoldo şi a lui Bertoldino, feciorul lui, dimpreună şi a lui Cacasino, nepotul lui, publicată la Sibiu, în 

1799.  
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6. Claude François Xavier Millot, a publicat în Franța în 1772 lucrarea Elements d'histoire générale 

ancienne et moderne, tradusă cu titlul de Istorie universală adecă de obşte, vol. 1, de Ioan Molnar, Buda, 1800. 

Originalul francez a fost tradus în limba română prin intermediul unei versiuni germane. 

 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Identificarea tuturor datelor filologice privitoare la textele avute în vedere: identificarea surselor 

traducerilor (originalele occidentale și, după caz, versiunile intermediare franceze, italiene, grecești), 

sursele textelor scriitorilor occidentali,  relația traducerii românești cu textul originar, identificarea 

traducătorului român acolo unde acesta nu este cunoscut; 

2. Analiza traductologică a textelor, avîndu-se în vedere relația dintre limba-sursă și limba-țintă, 

comparații textologice, influențele lingvistice; 

3. Descrierea traducerilor românești, analiza ideilor prezente în text, a mesajului estetic; 

4. Pregătirea cel puțin a unei ediției filologice a unuia din aceste texte. 

 

OBIECTIVELE  FAZEI  DE EXECUȚIE 

Conform propunerii de proiect, faza III, cuprinzînd  anul 2014, s-a propus finalizarea operaţiilor efectuate în anul 

2014 şi pregătirea pentru tipar a celor două volume elaborate în cadrul proiectului. În acest scop au fost stabilite 

mai multe obiective: 

1. Obiectivul 1 – Rezolvarea problemelor organizatorice și asignarea sarcinilor; 

2. Obiectivul 2 – Documentare națională; 

3. Obiectivul 3 – Documentare internațională și participare la conferințe; 

4. Obiectivul 4 – Revizia volumelor; 

5. Obiectivul 5 – Realizarea glosarului Erotocritului; 

6. Obiectivul 6 – Pregătirea pentru tipar și diseminarea rezultatelor . 

 

REZUMATUL FAZEI -  max. 2 pag 

Au fost redactate și revizuite materialele incluse în volumul colectiv, Impulsul Iluminismului în 

traduceri românești din secolul al XVIII-lea, ed. Eugenia Dima, Andrei Corbea-Hoișie (ed.), Editura 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2014 (sub tipar).  În unele cazuri s-a constatat necesitatea 

colaborării între membrii echipei, dar și cu specialiști din afara ei, pentru o mai bună realizare a 

interdisciplinarității, în  articolele de bază privitoare la textele propuse spre cercetare. 
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Prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie a coordonat îndeaproape activitatea cercetătorilor implicați în proiect și 

a definitivat introducerea în care a prezentat caracteristicile perioadei la nivel european, semnificația textelor 

după care s-au făcut traducerile în limba română și importanța lor în studierea fenomenului cultural din țările 

române din a doua jumate a secolului al XVIII-lea. 

 Prof. dr. Magda Jenrenaud s-a ocupat de tehnica traducerii și traducătorii din secolul al XVIII-lea. În 

articolul intitulat Europa secolului al XVIII-lea: traduceri si traducători sînt discutate problemele pe care le 

aveau de înfruntat traducătorii în secolul al XVIII-lea, cînd limba nu dispunea de termeni pentru denumirile 

diferitelor noțiuni noi pe care le găseau în traducerile din literatura occidentală, aparținînd mai multor stiluri 

funcționale,  și trebuiau să recurgă la împrumuturi, calcuri, perifraze, glosări, dar și felul in care aceștia 

înțelegeau să respecte textul original după care au făcut traducerea. Aproape fiecare traducător deplînge 

puținătatea limbii, dar este în același timp conștient de faptul că realizează o lucrare utilă în special elevilor din 

școlile cu predare în limba română, care, în această perioadă, începuseră să se dezvolte tot mai mult. 

De asemenea, prof. dr. Magda Jeanrenaud a colaborat cu dr. Eugenia Dima și cu dr. Gabriela E. Dima 

pentru a elabora articolul privitor la Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède, tradus în limba română de 

arhimandritul Gherasim de la Mitropolia din Iași, în anul 1792, cu titlul  Istoria craiului Sfeziei Carol 12 (ms. 

IV-5 de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”-Iași, manuscris autograf al traducătorului). 

Dr. Ion Lihaciu s-a ocupat de traducerea lui Ioan Molnar după versiunea germană a lucrării lui Claude 

François Xavier Millot, Elements d'histoire générale ancienne et moderne. Cercetătorul a solicitat colaborarea 

conf. dr. Ana Maria Minuț, specialistă în limba română, elaborând împreună cu aceasta, pentru volum, articolul 

intitulat Interpolarea ca strategie de traducere a Istoriei universale adecă de obşte, care cuprinde în sine 

întîmplările veacurilor vechi, versiune în limba română de Ioan Piuariu Molnar. 

Dr. Gabriela E. Dima a elaborat un studiu privitor la sursele și receptarea Erotokritului lui Kornaros și, 

pe baza textului pus la dispoziție de dr. Eugenia Dima, a analizat textologic versiunea lui Alecu Văcărescu în 

comparație cu textul lui Kornaros.  

De asemenea, Gabriela E. Dima a analizat parcursul european al volumului lui Patrick Gordon, 

Geography anatomized or Geographical Grammar ed. I, London, 1685, cu edițiile sale franceze și italiene, până 

la versiunea neogreacă, aceasta din urmă constituind  limba–sursă din care s-a făcut traducerea românească. 

Studiul privitor la limba traducerii românești a fost elaborat de dr. Eugenia Dima.  

Tot cu dr. Eugenia Dima a colaborat la analizarea traducerii lui Iordache Slatineanu a dramei lui Pietro 

Metastasio, Ahile la Sciro.  

Dr. Alexandra Chiriac s-a ocupat de „Viaţa lui Bertoldo” și versiunile sale românești din Moldova și 

Transilvania. Scriitorul italian Giulio Cesare Croce della Lira a scris cartea Le sottilissime astuzie di Bertoldo, la 

sfârşitul secolului al XVI-lea. Versiunea moldovenească s-a păstrat în următoarele  copii manuscrise: ms. 

miscelaneu  1417, f. 57-113, Istoriile lui Bertoldu, după cum să arată înainte, de pe la 1767-1775, ms. 

miscelaneu  1067 BAR, f. 34-70,  Începutul vieţii şi a faptelor lui Bertold, de ce au făcut şi lucrat în viaţa lui, an 

1779 și ms. 1759 BAR, Începutul istoriii lui Beltodor cu Logoban împărat, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

Cartea populară s-a păstrat și într-un text fragmentar, în  ms. miscelaneu 2088 BAR, f. 152-155v,  Învăţăturile 

lui Bertold, până a nu muri, de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Un exemplar al acestei versiuni, aflat la 

Moscova, reprodus în microfilmul 342 de la BAR a fost prezentat și editat de Magdalena Georgescu.  Traducerea 

moldovenească a fost făcută de un cărturar necunoscut prin intermediul versiunii neogreceşti, prin anii 1770-
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1774.Textul german,  într-o formă prescurtată, a fost publicat în Germania, la Berlin in 1778, cu titlul Leben 

Bertoldo’s, seines Sohnes Bertoldino, und seines Enkels Kakaseno. Versiunea germană a fost tradusă în limba 

română de Ioan Molnar, cu titlul  Viaţa Lui Bertoldo şi a lui Bertoldino, feciorul lui, dimpreună şi a lui 

Cacasino, nepotul lui, publicată la Sibiu, în 1799.  

Drd. Ionuț Irimiea a digitalizat materialul lingvistic necesar pentru analiza textelor, facilitînd astfel 

comparațiile lingvistice.  

Textul ales pentru a fi cercetat și editat, și anume versiunea lui Alecu Văcărescu după Erotocritul lui 

Vincenzo Kornaros a fost realizat de dr. Eugenia Dima. După publicarea în anul 1984 a cercetării în care 

Eugenia Dima a demonstrat paternitatea lui Alecu Văcărescu asupra traducerii cu versuri a Erotocritului, în anul 

2012 a studiat şi manuscrisul care s-a aflat la Muzeul Limbii Române de pe lîngă Universitatea din Cluj şi care 

acum aparţine bibliotecii Institutului de Lingvistică din Cluj-Napoca, cu cota 43, constatînd că acesta este foarte 

important pentru susţinerea atribuirii. De aceea a considerat că este necesară amplificarea analizei lingvistice și 

filologice, editarea textului aflat în ms. 1319 de la BAR şi publicarea unor miniaturi din ms. 3514 în comparaţie 

cu alte miniaturi din ms. 43- Cluj, care conţin aceeaşi versiune, pentru a veni cu argumente suplimentare în 

legătură cu paternitatea lui Alecu Văcărescu şi a elucida alte aspecte legate de versurile atribuite lui Ienăchiţă 

Văcărescu, de filiaţia unor copii manuscrise după acelaşi arhetip. Volumul final, Poemul Erotokritos al lui 

Kornaros în cultura română. Versiunea lui Alecu Văcărescu, cuprinde studiul lingvistic și filologic, textul editat 

din ms. 1319 BAR cu  nota asupra ediției, note și comentarii la text și un glosar cu cuvinte vechi, rare, 

neologisme prezente în manuscrisul editat. Volumul, care include miniaturi de înaltă calitate și necesită o 

complexă elaborare grafică, se află sub tipar la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

 

DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ, CU PUNEREA ÎN EVIDENȚĂ A REZULTATELOR 

FAZEI ȘI GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR (SE VOR INDICA REZULTATELE); 

Obiectivul 1 - Rezolvarea problemelor organizatorice și asignarea sarcinilor  

Prezentarea fiecărei traduceri s-a făcut în general sistematic,  pornind de la autorul occidental, de la 

contribuţia acestuia în cultura de care aparţine; s-au analizat sursele narative sau ştiinţifice ale fiecărei lucrări, 

circulaţia europeană, transpunerile în alte limbi care uneori au constituit un intermediar pentru traducerea 

românească, după care s-a trecut la analiza fiecărui text din cultura română din punct de vedere filologic şi 

lingvistic. În unele cazuri a fost nevoie de o colaborare a  cercetătorilor, în funcție de competențele acestora, 

asfel încît unele titluri au cîte doi autori. 

Obiectivul 2 - Documentare națională 

În urma deplasării la Biblioteca Academiei din București s-a revizuit transcrierea textului Erotocritului 

prin confruntarea directă cu ms. 1319 BAR în vederea realizării ediției prevăzute în proiect. 

Pe lîngă cele 15 imagini care conţin miniaturi, achiziționate anul trecut de la Biblioteca Academiei, s-au 

obţinut de la Institutul de Lingvistică Sextil Puşcariu din Cluj 48 de imagini miniate (pastel color) şi aprobarea 

cu titlu de gratuitate de a le reproduce în lucrare. 
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Obiectivul 3 - Documentare internațională și participare la conferințe. 

Mai mulți membri ai echipei au întreprins stagii de documentare în străinătate pentru verificări finale 

înainte de predarea articolelor din volum, astfel: dr. Gabriela E. Dima (Biblioteca dell’Archiginnasio din 

Bologna, Biblioteca Marciana din Venezia, Senate House Library din Londra, Biblioteca Nacional din Madrid), 

dr. Eugenia Dima (British Library, Biblioteca Nacional din Madrid). 

Participările la conferințe au fost numeroase și au vizat atît aspecte legate strict de temele specifice 

proiectului, cît și prezentarea unor concluzii sau descoperiri prilejuite de activitatea de cercetare din cadrul 

acestuia. Trebuie remarcată activitatea tinerilor cercetători, care, în urma îndrumărilor primite, au reușit să 

producă cercetări proprii pe care să le prezinte autonom în această ultimă fază a proiectului: 

- comunicarea Der deutsche „Bertoldo“ in dem siebenbürgischen kulturellen Leben. Über die Rolle der  

Übersetzungen für die Bildung von sprachlicher und literarischer Identität in Siebenbürgen la conferința 

XVII. Internationale Tagung Kronstädter Germanistik „Einmal von Eros zu Thanatos und zurück, Auf 

Spurensuche in der deutschen Kultur, bitte!“, Literatur und Sprache, Brașov, 2014 (Alexandra Chiriac). 

- comunicarea Der deutsche „Bertoldo“ in Siebenbürgen. Über den Kulturtransferprozess von Westen nach 

Osten und den literarischen und sprachlichen Werdegang eines Volksbuches am Ende des18. Jahrhunderts 

la conferința 4. MGV-Kongress „Zentren und Peripherien – Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen 

in Mitteleuropa“ , Erfurt, 2014 (Alexandra Chiriac). 

- comunicarea Der Einfluss der Übersetzungen aus dem Deutschen auf die rumänische Sprache (Ende des 18. 

und Anfang des 19. Jahrhunderts la conferința 4. MGV-Kongress „Zentren und Peripherien – Deutsch und 

seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa“ , Erfurt, 2014 (Ion Lihaciu coautor). 

- comunicarea Conflicting views on the use of Neologisms in two Romanian Translations of Romani's Norma 

la conferința War and Peace in the Life of Language: A Symposium on the Role of Extra- and Intralinguistic 

Conflicts in the Development of Language Theory and Practice, Nottingham, 2014 (Gabriela E. Dima). 

- comunicarea The First Cookery Book in Romanian la conferința First International Conference on Food 

and Culture in Translation, Bertinoro/Bologna, 2014 (Gabriela E. Dima). 

- comunicarea The 18th Century Romanian Translation of Metastasio’s Achilles on Skyros by the Boyar 

Iordache Slatineanu la conferința New Directions in the Humanities, Madrid, 2014 (Gabriela E. Dima). 

- comunicarea The Romanian Translation of the Erotokritos: Influences and Artistic Accomplishments la 

conferința New Directions in the Humanities, Madrid, 2014 (Eugenia Dima). 

De asemenea, volume, studii și articole inspirate din tematica proiectului au fost publicate sau sînt în 

curs de publicare: 

- Andrei Hoișie, On „Neighbors“ and „Strangers“: the Literary Motif of „Central Europe“ as Lieu de 

Mémoire, in Understanding Multiculturalism. The Habsburg Central European Experience, ed. by Johannes 

Feichtinger and Gary B. Cohen, Berghahn, New York/Oxford 2014, p. 174-186. 

- Magda Jeanrenaud, Universalien des Übersetzens, Frank&Timme Verlag, Berlin, 2014, ISBN 978-3-86596-

444-1,  330 pag.  

- Magda Jeanrenaud, La traduction des concepts, in Traducerile au de cuget să îmblînzească obiceiurile... 

Rumänische Übersetzungsgeschichte – Prozesse. Produkte. Akteure, Frank&Timme Verlag, Berlin, 2014, 

(sub tipar). 
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- Ion Lihaciu (coautor), Rumaenisch als Grenzsprache în Andrei Corbea-Hoisie u. Sigurd P. Scheichl, (ed.) 

Kulturen an der Perihperie, Innsbruck, 2014 (sub tipar). 

- Ion Lihaciu (coautor), Erreignisse in der Habsburgermonarchie und Wendepunkte der Rumaenischen 

Sprache im 18 und 19 Jahrhundert în Edit Kovács si Petra Szatmári, (ed). Wendepunkte in der Kultur und 

Geschichte Ostmitteleuropas, Budapesta, 2014 (sub tipar). 

- Alexandra Chiriac, Der deutsche „Bertoldo“ im kulturellen Leben Siebenbürgens. Über die Rolle der 

Übersetzung für die sprachliche und literarische Entwicklung des aufgeklärten Siebenbürgen în Carmen 

Elisabeth Puchianu (Ed.): „Einmal von Eros zu Thanatos und zurück, Auf Spurensuche in der deutschen 

Kultur, bitte!“. Seria: Kronstädter Beiträge zur Gemrnaistik, 2014 (sub tipar). 

- Andrei Hoișie & Harald Haslmayr (ed.) Pluralität als kulturelle Lebensform. Österreich und die 

Nationalkulturen Südosteuropas, Lit Verlag, Berlin /Wien 2013, 305 p. 

Obiectivul 4 – Revizia volumelor 

Articolele elaborate de fiecare cercetător au fost citite de membrii echipei, care au făcut sugestii în 

vederea perfecționării acestora. S-au stabilit normele de redactare și tehnoredactare, care au fost aplicate 

întregului volum. 

Obiectivul 5- Realizarea glosarului Erotocritului 

Glosarul Erotocritului a necesitat un efort deosebit, pe de o parte de selecție a cuvintelor și formelor 

considerate interesante din punct de vedere filologic, pe de altă parte de identificare a tuturor formelor din text. 

Fiind vorba de limbă veche și de forme variabile, ajutorul oferit de computer pentru această operațiune a fost 

minim. 

Obiectivul 6 – Pregătirea pentru tipar și diseminarea rezultatelor 

Volumul colectiv, Impulsul Iluminismului în traduceri românești din secolul al XVIII-lea, Eugenia 

Dima, Andrei Corbea-Hoișie (ed.), a fost revizuit și predat la tipar la Editura Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași.  

Textul lucrării privitoare la Erotocritul lui Alecu Văcărescu a fost și el predat pentru tipar, urmînd ca 

editura să finalizeze prelucrarea imaginilor în vederea realizării unei lucrări deosebite și din punct de vedere 

grafic. 

Pagina web a proiectului a fost adusă la zi și va fi închisă după apariția volumelor din care se vor posta 

previzualizări de tip Google book preview. 

Volumele vor fi expediate la principalele biblioteci din țară și străinătate. 

 

CONCLUZII (SE PREZINTĂ PUNCTUAL) 

Cercetătorii implicați în proiect au participat cu seriozitate la tema de cercetare, făcînd o analiză 

culturală şi lingvistică pentru a putea stabili importanţa şi relevanţa fiecărui text. Fiecare dintre acestea reprezintă 
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o contribuţie la filologia românească, întrucît acest tip de studii nu a mai fost realizat în cultura şi lingvistica 

română. În același timp, prin alegerea unei tematici variate, care include literatură, istorie și geografie, volumul 

proiectului scoate în evidență importanța și diversitatea influenței occidentale asupra culturii române, constituind 

un punct de plecare relevant pentru un studiu mai aprofundat al acestei relații, precum cel prevăzut inițial în 

proiectul prezentat Comisiei Europene. 
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- Indexate ISI
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5
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