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Volumul conține studii referitoare la rolul traducerilor
românești din perioada premodernă, mai puțin cercetată. După un
Cuvînt înainte al directorului de proiect (Andrei Corbea-Hoișie),
urmează o prezentare din pespectivă europeană a traducerilor în
secolul al XVIII-lea (Magda Jeanrenaud). Sînt abordate probleme
legate de importanța și utilitatea filologiei pentru rezolvarea unor
probleme dificile din istoria culturală și literară, punctual: Vlad
Boțulescu a tradus Istoria universală din limba greacă după un text
italian (Eugenia Dima). Sub influența Iluminismului se traduc și
lucrări științiifice precum Economia stupilor de către Ioan PiuariuMolnar (Ana-Maria Minuț) sau Gramatica fizicii a englezului
Benjamin Martin, tradusă din limba italiană de episcopul Amfilohie
Hotiniul (Gabriela E. Dima). În volum este inclusă analiza unei
scrieri germane, tradusă după un intermediar grec, Istoriei
Ecaterinei a II-a (Alexandra Chiriac), precum și un roman picaresc,
prima transpunere din limba franceză a romanului lui R. Lesage,
Bacalaureatul din Salamanca, traducere de arhimandritul Gherasim
de la Mitropolia din Iași (Mirela Aioane).
***
The volume contains articles on the role of the Romanian translations in the
less investigated premodern period. After a Foreword by the project leader (Andrei
Corbea-Hoişie), there follows a general view of the European translations in the 18th
century (Magda Jeanrenaud). The volume addresses issues regarding the importance
and usefulness of philology in solving difficult problems of cultural and literary
history. Thus Vlad Boţulescu translated from Greek a World History book with an
Italian original (Eugenia Dima). Under the influence of the Enlightenment scientific
works are translated, such as The Hives Economy by John Piuariu-Molnar (AnaMaria Minut) or “The Philosophical Grammar” by Benjamin Martin, through an Italian
intermediary, work of Bishop Amfilohie of Hotin (Gabriela E. Dima). The volume also
includes an analysis of a German writing, translated trhough a Greek intermediary,
the History of Catherine II of Russia (Alexandra Chiriac) and a picaresque novel,
the first version from French of Lesage’s, “Baccalaureate of Salamanca”, by the
Archimandrite Gerasim of the Iasi Metropolitanate (Mirela Aioane).
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