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L L Politica dusă de Principatele Române în secolul al XVII-lea a avut, 
fireşte, consecinţe şi în planul culturi i, esenţială fiind, in acest sens, mutaţia dinspre 
modelul slavon spre ce! grecesc. Unul dintre aspectele insuficient studiate - care 
reflectă preocuparea intelectualilor români, laici şi clerici, pentru viaţa spirituală 
bizantină şi postbizantină, îl reprezintă traducerea cronografelor, de 
istoriile (bizantine)' şi de letopiseţe (cum sunt cele moldoveneşti şi munteneşti), 

cronografele, scrise în greaca vorbită de clasele mediu instruite, constituie o specie 
bizantină, de regulă în proză, de mare întindere, in care evenimentele sociale, 
politice, religioase, curiozităţi din istoria universală, fenomene ale etc., 
prezentate începând cu facerea lumii, sunt integrate universului religios, trecut prin 
filtrul viziunii moral-creştine a autorului. 

2. În limba română s-au tradus şi cronografe slave, de provenienţă rusească, 
mai ales secolul al XVIII-lea, dar interesul pentru cronografele greceşti a 
mult mai accentuat, după cum se poate deduce din numărulrrfare de manuscrise 
păstrate, cele mai multe copii ale traducerilor, efectuate Între eJolele al XVII-iea şi 
al XIX-lea2• I 

teritoriul romanesc au circulat tipuri de cronografe greceşti': "tipul 
Kigalas" (Matheos Kigalas), "tipul Dorotei" (Dorotheos al Monernvasiei) şi 
aşa-numitul "tip Danovici", traducere a scrierii lui Kigalas, cu adăugiri din Dorotei. 

J Vezi D. Russo, Studii istorice grec o-române. Opere postume, Bucureşti, Fundaţia pentru 
Literatură şi Artă "Regele Caro] 1", 1939, p, 54, şi Mihail Psellos, Cronografia. Un veac de istorie 
bizantină cuvânt înainte de Nicolae-Şerban Tanaşoca, traducere de Radu Alexandrescu, 
Iaşi, Editura Poli rom, 1998, p. 5. 

2 Vezi Iulian Ştefănescu, in Opere istorice, cap, Cronografele româneşti: tipul Danovici. 
Partea 1, Bucureşti, Biblioteca "Revistei istorice române", 1942, p, 172. Cronografele bizantine 
suscită interes şi în zilele noastre, după cum ne demonstrează traducerea relativ recentă a lui Radu 
Alexandrescu (vezi nota 1). 

3 Vezi D. Russo, op. cit., unde sunt citate şi titlurile complete ale acestor cronografc. 
Clasificarea este reluată de lulian Ştefănescu, op. cit., şi de Doru Mihăescu, româneşti 

privire .. specială asupra tipului Danovici). 1, II, în "Memoriile Secţiei de Ştiinţe Filologice, 
Literatură. şi Arte", seria IV, tomul 1, 1977-197il, p. 4577; tomul H, 1979-1980, p. ] 27- J 65. 

ALlL, t. XLI! XLIII, 2002·- 2003, Bucureşti, p. 37-A5 
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Cronograful lui Kigalas a fost tradus in 1689 de mitropolitul Dosoftei, în timpul 
exilului în Polonia, iar traducerea Cronografului lui Dorotheos al Monemvasiei s-a 
făcut ceva mai devreme, în 1684, de către un cărturar muntean necunoscut şi de 
preotul Vasile Grid, de la biserica "Sf. Nicolae" din Şcheii Braşovului". Cronograful 
"tip Danovici" a fost tradus În perioada 1650-16835, în Moldova. Identificarea 
traducătorului rămâne încă o problemă filologică dificilă; ea a primit in timp trei 
soluţii, susţinute prin argumente fie insuficiente, fie neconvingătoare: 1. traducerea 
a fost atribuită integral tretilogofătului Pătraşco Danovici''; 2. doar prima parte 
(până la f 271) s-a considerat că e posibil să fi fost tradusă de Danovici'; 3. s-a 
susţinut că traducerea a fost realizată, în întregime, de mitropolitul Dosoftd. Dacă 
paternitatea traducerii Hronografului den inceputul lumii ... este o problemă contro- 
versată, studiul lingvistic (se ia în discuţie aici prototipul copiilor cronografului, 
aflat în ms. 3517 BAR) şi comparaţia cu textul grecesc pot caracteriza această 
traducere ca proces (ca act referitor la activitatea traducătorului) şi ca produs 
(textul în sine)" şi, implicit, pot oferi indicii despre personalitatea traducătorului! 
traducători lor. Lucrarea de faţă se referă la câteva aspecte legate de traducere, În 
accepţiile precizate. 

3,În perioada veche a culturii române nu a existat o preocupare teoretică 
pentru metodă sau pentru taxinomie în domeniul traducerii, aşa cum a fost în 
cultura spaniolă sau în cea germană'", de pildă. Cu excepţia restricţiilor referitoare 
la traducerea textului biblic în limbile vernaculare, care e posibil să fi circulat şi 
printre traducătorii români ll, nu sunt indicii ea aceştia slei fi avut cunoştinţă despre 

4 Vezi Doru Mihăescu, ari. cit.; idem, Observaţii asupra versiunilor româneşti ale cronografului 
lui Dorotei al Monemvasiei, în "Revista de istorie şi teorie literară", XXJ<:IX, nr. 3-4, 1991, p. 259-282. 

; Vezi N. il. Ursu, Ediţia cronografului numit., tip Danovici" şi problema paternităţii 
traducerii lui, în "Cronica", XXXIV, (1999), serie nouă, p. 12-13. 

6 Vezi Cronograftradus din greceşte de Pătraşco Danovici, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de 
Gabriel Ştrernpel, studiu introducti v de Paul Ccrnovodeanu, Bucureşti, Editura Minerva, val. 1., 1998, 
vol, u. 1999. 

7 Iulian Ştefănescu, în op. cit., p, 172, vorbind despre InS. 35 J 7, prototipul copiilor 
Danovici", ajunge la concluzia că prima parte a ms, la f 271) este un 

autograf, dar nu formulează. explicit numele traducătorului. 
8 Vezi N. A. Ursu, Dosoftei necunoscut, în "Cronica", Xl, 1976, p. 4-5; idem, Paternitatea 

cronografului numit "tip Danovici", în "Cronica", XXXVII, 2002, nr. 2, p. 10-·11 şi XXXVIII, 2003, 
p. 1213; idern, art. cit. supra (nota 5). Şi Dom Mihăescu, în Cronografele romaneşti.,., p. 165, ajunge 
la aceeaşi concluzie: "având în vedere ansamblul faptelor, considerăm mai importante, deocamdată, 
argumentele favorabile paternităţii mitropolitului, Traducerea a putut fi efectuată de Dosoftei In tinereţe". 

9 Vezi Reger T. Bcll, Teoria şi practica traducerii, traducere de Cătălina Gazi, Iaşi, Editura 
2000. 
Vezi Eugenia Coscriu, 1.0 erroneo y 10 acertado en la teoria de la traduccion, în val. EI 

hombre y su lenguaje. Estudios de teoria y metodologia lingidstica, Madrid, Editorial Gredas, 1977, 
p.237-238. 

Il Vezi Eugen Munteanu, 5'tudii de lexicologie biblică, Iaşi, Editura Universităţii "Al. 1. Cuza", 
1995, p. 17; Mircea Roşian, Probleme de tehnica traducerii În Biblia de la Bucureşti, în "Dacoromania. 
lahrbuch fUr ostliche Latinităt", llL 7 (1988), hrsg. van Paul Miron, FreiburglMi1nchen, 1988, p. 244. 
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existenţa unei teorii prescriptive sau descriptive'f în domeniu, Ceea ce conştientizaseră 
învăţaţii români era necesitatea traducerii textelor importante din literatura 
universală în limba română, în primul rând a textelor sacre, Vagi le referiri teoretice 
la acest aspect, din prefetele traducerilor mitropoliţilor Simion Ştefan şi Dosoftei, a 
preotului Ioan Zoba Vinţ, a boierilor Greceanu ş, a, reprezintă, în sumă, 
concluzii ale experienţelor proprii, constând in mărturisirea dificultăţilor de a 
exprima în româneşte conţinutul textelor traduse şi În succinte lămuriri despre 
modul în care au fost ele rezolvate, 

4, În cazul Hronografului.. , regulilor de traducere, respectiv lipsa 
restricţiilor, a favorizat manifestarea liberă a competenţei lingvistice a tradu- 
cătoruluil3 şi, mai mult, a talentului sau literar. În repetate rânduri, păstrând ca nucleu 
informaţia din textul grecesc, traducătorul operează adaosuri sau omisiuni la nivel 
de frază" iar la nivelul macrostructural, al textului, amplifică sau concentrează 
pasaje întregi. Dacă e să se caracterizeze printr-un termen consacrat această 
traducere, bine cunoscuta opoziţie literar/literal aplicată traducerilor, în genere 
discutabilă, după cum arată Coşeriu'", devine cu totul inoperantă. Pentru definirea 
traducerii Hronografului.: ca proces (ca act) şi în acelaşitimp ca considerăm 
că trebuie avută în vedere distincţia coşeriană transposicion (transpunere) - el 
traducir (actul complex al traducerii). Din această perspectivă, textul În discuţie nu 
este o simplă transpunere, o stabilire de corespondenţe între semnificaţii a două 
limbi, ci este o traducere mult mai complexă, de multe ori o interpretare a textului 
grecesc, care presupune ceea ce inţelege Coşeriu prin el traduci!': "pued comportar, 
segun 10s casos: creacion de equivalencias (es decir de nuevos signf$cados y de 
nuevas expresiones de la lengua de llegada), adopcion, adaptacioi1l explicacion 
analitica de significados de la Iengua de partida y comentario o ;adaraci6n (este 
ultimo fuera del texto, o, eventualmente, en el texto mismo de Ia traduccionj't", 

Această manieră de a traduce constituie efectul preocupări! constante a 
traducătorului de a reda informaţia din textul grecesc Într-o formă cât mai clară şi 
mai familiara cititorului român. Traducerea, ca proces, a putut fi realizată datorită 
capacităţii traducătorului de a intui traseul firesc/adecvat al trecerii de la un cod 
lingvistic la altul, şi anume utilizând semnificaţii ca instrumente in procesul 
stabilirii şi redării desemnării, al captării şi exprimării sensului; nu se traduc 
semnificaţii, se traduc texte 1 6. Acest fapt implică, în raport cu textul original, o 

12 Vezi Reger Bell, op. cit" p. 28--30, 
]) Vezi Eugen Coşcriu, Competenta lingvistică Prelegeri şi conferinţe (1992-1993), publicate 

in .Anuar de lingvistică şi istoric literară", tomul xxxm, 1992-1993, p, 27-49. 
IA Vezi Eugen Coşeriu, La erroneo..., p. 237-239. 
15 Ibidem, p, 235 (el traducir "poate presupune, în funcţie de situaţie: creare de echivalente 

(adică de noi sernnificaţi şi de noi expresii în limba de sosire), adoptare, adaptare, explicare analitică a 
sernnificaţilor din limba de plecare şi comentariu sali lămurire (acesta din urmă în afara textului sau, 
eventual, chiar în textul traducerii)" [trad. n.ţ). 

16 Vezi Eugen Coşeriu, COInpetenţa" ' , p, 42--4,1, 
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reorganizare a discursului la nivel sintactic, morfologic şi lexical. Astfel, traducerea 
ca produs (textul traducerii) reflectă, mai cu seamă intenţia traducătorului de a 
comunica lămurit şi sugestiv textul grecesc. Analiza relevă un ansamblu de 
modalităţi concretizate într-o manieră de a traduce, care se manifestă prin: tendinţa 
de a aduce explicaţii suplimentare care exprimă, de multe ori, atitudinea tradu- 
cătorului (cu vădit caracter moralist-educativ); de a introduce semnificaţi, in 
conformitate cu date din propria existenţă, care fac mai expresive dialogul, 
descrierea sau naraţiunea; de a glosa prin sinonim românesc sau/şi slav 
împrumuturile şi calcurile, care apar când este necesar să fie desemnate realităţi 
materiale sau spirituale necunoscute (descrierea clădirilor, a veşmintelor, 
exprimarea problemelor de dogmă ş. a.); de asemenea, opţiunea pentru resursele 
interne specifice limbii din epocă (se include aici şi elementul slav, familiar atunci 
categoriei culte) locul împrumutului. Pentru a sublinia dificultatea de a opera 
selecţii în cadrul sistemului limbii din acea vreme in cazul traducerii unui astfel de 
text, este necesar să se precizeze că diversitatea subiectelor abordate în cronograf - 
viaţa cotidiană, realitatea istorică, instrumente de luptă, evenimente, fenomene ale 
naturii, chestiuni profunde de dogma, ritual ortodox, ebraic ş. a, -- reprezintă tot 
atâtea domenii, greu de transpus dintr-un cod lingvistic de lungă tradiţie, cum este 
cel grecesc, în codul lingvistic al românei, limbă literară aflată în secolul al XVII-lea 
în prima fază a formării sale, 

Intenţia şi efortul traducătorului, concentrate spre o permanentă clarificare a 
conţinutului, apar dublate de preocuparea pentru exprimarea directă sau indirectă a 
propriei atitudini faţă de evenimente, fenomene, personaje etc., fapt care creează o 
situaţie, dacă nu inedită, cel puţin intâlnită mai rar în domeniul traducerii: relaţia 
text tradus-receptor devine o comunicare integrală, la nivelul traducător-text 
tradus-receptor (analoagă relaţiei autor-text-receptor). Astfel se explică de ce 
Hronogrcful.: a lăsat impresia de scriere originală unui bun cunoscător de limbă 
veche precum Eminescu, şi nu numai lui17• 

li, O serie de fapte de limbă prezente în textul de care ne ocupăm, determinate 
de procesul traducerii. realizat în maniera amintită, vor f discutate In cele ce 
urmează, pe baza distincţiei coşeriene semnificaţie/desemnare/sens", mai 
importante diferenţe între Hronograf... şi textul originar" poartă marca expresivităţii 

17 Vezi Iulian Ştefănescu, op. cit" p. 141 şi 173, 
18 Eugen Coşeriu, ceea ce au toate limbile în comun este .faculratea de desemnare a 

obiectelor, a lucrurilor şi a situaţiilor obiective, care pot fl [",] şi situaţii imaginare, Însă 
obiective", Propriu fiecărei limbi este "delimitarea posibilităţilor de desemnare", numită semnificaţie, 
iar la nivelul discursului, ceea ce se interpretează nu este semnificaţia, ci, afirmă Coşeriu, 
"desemnarea şi semnificaţia, împreună, sunt din nou un semn cu un conţinut de ordin superior, 
conţinutul pe care-I numim sens" (în Competenta lingvistică, p. 31, 40, 41), Pentru aplicarea acestei 
distincţii în teoria traducerii, vezi La erroneo.: p. 223, 

19 Cronograful din ms. 35/7 reprezintă o traducere după Cronograful usi Matheos Kigalas, cu 
completări din Cronograful lui Dorotheos de Monemvasia. însă, după cum a remarcat D. Russo, 
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sporite. Trebuie subliniat însă că intenţia expresivă se subordonează preocupării de 
a comunica integral cititorului român textul tradus". Astfel: 

De multe ori sensul din textul grecesc este tradus prin semnificaţi cu o 
putere expresivă mai mare, pentru a exprima convingător faptele. De exemplu: 
'E(Juvaav TIoÂ).â llUPlâoo::C; <!>ou(J(h;a (nW) (= Au strâns multe zeci mii de 
oşti) este tradus Au strâns multă greime de oaste (f. 327r), în comparaţie cu 
traducerea mitropolitului Dosoftei, care urmează îndeaproape textul grecesc: 
Strânsă multe intunerece de oşti (f. 216'YI. Sintagma greime de oaste nu este 
originală; ea mai apare, de pildă, la Neculce în forma: Ş-au pornit greimea oştii in 
gios de la Râga22 (unde greime nu este însoţit de substantivul determinat oaste şi 
are înţelesul "cea mai mare, cea mai importantă parte il oştii,,)23. Fireşte, 
traducătorul cunoştea semnificaţia cuvântului !.wptâow; "număr de zece mii de 

unităti'r'"; 'Arcc8avov TIOAJ .. o::t Jluptaocnc; av8pwTIwv (rxn') Au murit mai 
multe de oameni) este tradus în alt loc prin calcul semantic slav tunerec, 
obişnuit în epocă: S-au omorât mai mult de un tun erec de oameni (f. 348); a fost 
selectată Însă o sintagmă cunoscută, pentru a exprima informaţia fără echivoc şi 
sugestiv, 'in acelaşi timp. 

- Sensul din textul grecesc este tradus în română printr-un număr mai mare 
de sernnificaţi în raport cu numărul semnificatilor din textul originar, fie din 
aceleaşi raţiuni de comprehensibilitate şi de expresivitate, fie numai pentru 
lămurirea textului. Astfel, IIâÂt v Â8EV opyi] Teapa ElEaD XaÂâ(l KaÎ <!>wn& 

1(al eppa(Ev 11 B&Âaoa(X, (rt]!') (= A venit iarăşi urgie de la Dumnezeu, grindină 
şi foc, şi fierbea marea) este tradus: Şi acole iarăş le sosi urgie de MDumnedzău, 
furtună mare şi ploaie cu piatră şi cu foc, atâta cât au fost hierb.lind marea cu 
unde hierbinţ (f 327'); în traducerea lui Dosoftei: Şi le-au sf/)sât urgie de la 
Dumnedzău, smidă cu foc şi fierbe mare (1'. 216Y). Pe lângă ploaie cu piatră şi cu 

op. cit., p. 88, ,,în aceste două cronografc găsim sute de pagini la fel, cuvânt cu cuvânt. Dar 
asemănarea cea mare între ele nu se datoreşte numai izvorului comun pe care îl utilizează arnândoi. 
Cigala, desigur, a avut supt ochi şi a utilizat cam fără jenă pe predecesorul său [subl, n], deşi tipărea 
un cronograf pentru a concura tipăritura lui Dorotei" Pentru comparaţiile din lucrarea de faţă am 
verificat textele ambelor cronografe greceşti, dar textul de bază al traducerii fiind cel al lui Kigalas, 
am facut referire la acesta, semnalând, acolo unde a fost necesar, diferenţele existente În textul lui 
Dorotheos de Mcnemvasia. 

20 Este necesar să precizăm, pentru evitarea unei posibile confuzii suscitate de cuvântul 
"integral", că traducătorul român nu traduce Cronografitllui Kigalas, respectiv pe al lui Dorothcos, în 
întregime. Evită, de exemplu, capitolele despre zeii greei. 

21 Citatele din traducerea mitropolitului Dosoftei sunt extrase din ms. 3456 BAR, reprezentând 
o copie din anul J 732. 

zz P. 187; cf. şi p. 207 şi 228. 
23 Ion Neculce, Lctopiseţul Ţării Moldovei, ediţie Îngrijită şi glosar de Iorgu Iordan, Bucureşti, 

Editura Minerva, J 980. 
24 Margarita Kondoghiorghi, Eugen Dobroiu, Ştefan Stupca, Antiţa Augustopoulos-Jucan, 

coordonare şi redactare finală Lia Brad-ChisacoJ: Dicţionar neogrec-român, ediţia a 2-a adăugită şi 
revizuită, Bucureşti, Editura Demiurg, 2000, s. v. 
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foc, traducere a desemnări lor xaÂa(t Kal. <punta, textul românesc conţine 
semnificaţi care ajută la completarea sensului (mesajului): furtună mare şi au fost 
hierbând marea cu unde hlerbint. 

Un alt exemplu, din aceeaşi categorie . EoupaÂov 1taTptapXllv de,; 

TOV 0a(HÂra TIWC;; TO\l KacaÂaÂEî Kat t;Bp((Et (rxf)') L-au defăimat pe 
patriarh [ ... ] împăratului că-I vorbeşte de rău şi-l ocărăşte), unde sensul exprimat 
prin verbul Ka1:aÂAxĂe(lI "parler contre:" este tradus prin doi semnificaţi, respectiv 
două. verbe (al doilea cu determinant): Pârâră la împăratul pre patriarhul 
dzâcând cumu-l cleveteşte şi-l grăiăşte de rrău şi-l suduieşte pre împăratul (p. 349r). 

- Prin aceeaşi tehnică, în care expresivitatea se subordonează clarităţii, 
desemnarea şi sensul exprimate printr-un singur semnificat în greceşte sunt traduse 
.xlilatat" în textul românesc, printr-o parafrază conţinând mai mulţi semnificaţi, În 
textul: Ko:,l roooz; EyaĂo<; Kal papuc;; XEq.J.(..)vw; eY1vEV an ewc,; r1llepa<; 

p 'oev E<pavij r1 YTl &;11:0 ro 11:oÂÂT]v XH.0Vll altoi) eOKeltaOC efjv Y1Îv (nW) (= Şi 
atât de mare şi de grea iarnă a fost, încât 100 de zile nu s-a zărit pământul de sub 
zăpada multă care acoperise pământul), sensul semnificatului papuc,; (1. "pesant, 
lourd"; 2. "fort, redoutable'Y' este tradus astfel: Cădzu o iarnă mare, atâta cât au 
fost omătul până elen sus den genunchi şi stătu omătul acela mai mult de () sută 
de dzâle, de era pământul acoperit de omeţ (f 32T). Celor două adjective-epitete 
la superlativ din textul grecesc, traducătorul le găseşte un corespondent structurat 
diferit la nivelul semnificaţilor, insistând asupra sensului şi desemnării. 

Desemnarea exprimată de adjectivul f.l.EyaAoc;, referitoare la intervalul de timp, a 

fost tradusă prin echivalentul obişnuit, "mare". Adjectivul aput;, care semnifică 
intensitatea, cu referire la trăsături "interne" ale fenomenului, este tradus printr-o 
parafrază, exprimată într-o circumstanţială consecutivă, atâta cât au fost omătul 
până elen sus den genunchi, care conţine adverbul indicator al superlativului, ca în 
textul grecesc (roooc -- atâta (cât)). Traducătorul a optat pentru această versiune 
din doua. motive: ea transmite integral şi expresiv informaţia semantică din textul 
grecesc, apropiind optim cititorul de mesajul textului. 

- Traducerea desemnării prin mai mulţi semnificaţi în româneşte, faţă de 
textul grecesc, s-a făcut şi din motive care ţin exclusiv de comprehensibilitatea 

'."".H",U.'. În exemplul: TOV TOnOTllPlll:a1 rof aYWT(X1;OD :ELĂ)€OTpOU mxna 
p' (,)J.1l<;; (oofl') (= Erau inlocuitorii Preasfântului Silvestru, papă al Romei) 
Să dzâce topotirite şi să înţălăge socotitori in loc, adenl namisnici, carii era 
trimişi de.spre Svântul 5'ilvestru, papa Râmului (f. 534'), desemnarea numit.<i prin 
semnificatuJ 'COTIO'1:y]p11Tal (= locţiitori) apare glosată În româneşte ca atare, prin 
împrumut, topotirite, dar şi printr-un calc de structură, socotitori În loc, şi printr-un 
Împrumut slav, namisnici, aflat în conştiinţa cititorului român din epocă. 

25 Vezi A. Bailly, Dictionnaire grec fran\:ais, redige avec le concours de E. Egger, edition 
rcvuc par P. Sechan et P. Chantraine, Hachcttc, J 997, s. v. 



26 Trebuie precizat Însi't că în tcxtul tradus de Dosoftei. există caracterizări de felul celor 
prezente în acest caz în ms, 3517, precum şi comentarii mai extinse în situaţii privitoare la probleme 
de religie. 

Printr-o comparaţie, sunt traduse sensul şi desemnarea în situaţii precum: 
Kat eUY1ÎKav el;w Ei 'tov nO)cEI.LOV !lE <xvopoom'tOv "EKn.upa Kal 
1::yt vcv (ino TOTE room o<!>aya1. Kaî aip,CHoxuo{cn (oll(') Şi ieşiră afară la 
război cu viteazul Hector şi s-au făcut din acel ceas atâtea măceluri şi vărsări de 
sânge), după cum urmează: Si să loviră cu elen ii şi-i lua Ector viteazul în hiula 
calului tăia ca pre nişte brusturi într-imbe mânule (f 139'). În alt loc, aceleaşi 
desemnări, denumite prin semnificaţii oepayal Kal. ai!laTOxuoi'at, sunt traduse 
prin comparaţia, probabil familară, ca butucii şi ca buciumii: 'Evtvouvro o<!>ayal 
Kat aiflawxuaiat areol) tyil'lloav oi KeXllreOt T"Î 'I'pwci0ll<; Cireo VEKPiX 
OWIJaTa (ov') Se făcură măceluri şi vărsări de sânge încât se umplură câmpii 
Troiei de trupuri moarte): Şi să săgeta şi să tăie în toate dzâle unii pre alalţâi, de 
dzăce trupurele oamenilor ca butucii şi ca buciumii (f. 144r). 

- Sensul este tradus de multe ori prin completare cu comentarii de mai mică 
sau mai mare amploare, inexistente în textul grecesc şi care exprimă atitudinea 
traducătorului. Astfel, fragmentul 'Q Of: E1,OOV Ţa ypalllJa 1"013 rupdvvou 
cbwp(.) va AEYW [ypcX(pul, în cronografui lui Dorotei (p. 307)] TL eKallav Eie; '[o 
ăywv Kcd &:YYEALKOV axfj!J,ar<vv flovaxwv ('tA') Văzând scrisoarea 
tiranului, mă cutremur sa spun [scriu, în Dorotei] ce au făcut sfântului şi 
îngerescului cin al îngerilor) este tradus: Iară dacă le marsă poroncă ca aceasta de 
la tiranul de împărat, minunedzu-mă şi mă cutremur să cutedzu a scrie den 
lucrurili de preste fire ce-au fost izvodind ş-au fost făcând aceştiă bogoprotivnici 
şi bezduşnici cătră svânta stemă îngerească a călugărilor (f. 350V). Sensul din 
propoziţia ti cKaHxv (= ce au făcut), redat în româneşte prin .U1ai mulţi 

semnificaţi: lucrurile de pres te fire ce-au fost izvodind, apare completa, printr-un 
comentariu exprimat prin doi semnificat! inexistenţi În original, un calc pe structură 
şi un împrumut slav: aceştia bogoprotivnici şi bezduşnici. În cronogrâful tradus de 
Dosoftei, aceste adaosuri nu există, textul fiind foarte apropiat de cel grecesc: Si 
dacă vădzură carte tiranului, nu poei spune ce lucrară în sântul şi ingerescul cin 
călugăresc (f. 23Sr?6. 

- în alte cazuri, traducătorul sintetizează sensul; pomind de la o descriere 
cu determinări cantitative stricte: "OAa [Ta Kapâpta] [ ... ] i)<!>cxv{o811oav 

':Y)J.lTwaav (ino Tel XO.tcx 6K'mKOatcx !lOVOV tpia Kal on;yav TV 
.'Eup(av (np') (= Toate [corăhiile] au fost distruse. Nu s-au salvat din o mie şi opt 
sute decât trei şi au mers în Siria), el amplifică expresivitatea, pentTU a crea o 
imagine cât mai impresionantă a catastrofei, dar informaţia este convertită, prin 
eliminarea determinărilor, în detrimentul adevărului: N-au apucat nici una să 
margă în ţara lor, la Sirie, dentr-o mie şi opt sute de vasă ce aufost (f. 328} 
Textul tradus de Dosoftei păstrează intact sensul din original: De n-au rămas den 
1800 numai trii corabii (f. 216V). 
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- Tot o intervenţie asupra sensului din textul grecesc se produce şi in 
exemplul: Ko:'î rro),Ai] o<jlo:yo:i KO:1, o:1.11O:'WXDo(o:t eyt VEV dC; «uroi«; 6 Of 
fjO:OtAEUC; 1l0VOV eYAuTwoE (TP') Şi mult măcel şi vărsare de sânge a fost 
intr-inşii, numai împăratul a scăpat), tradus: Şi periră oştile împăratului rrău de tot, 
abie au scăpat impăratul cu: puţânei oameni (f. 311 V), Raportul este invers faţă de 
exemplul anterior. Adevărul hiperbolic exprimat în textul grecesc, părând incredibil, 
este convertit în favoarea autenticităţii: o of. PO:Ot)cElJC; IlOVOV ey AU,wOE este 
tradus au scăpat impăratul cu puţânei oameni- 

- O altă situaţie, frecventă, este cea în care completarea sensului din textul 
grecesc, ca urmare a înlănţuirii cauză-efect vizată de traducător, se realizează prin 
dă . . d d 27b I . 1 a augarea unor unrtăn e tra ucerc : su arc onate consecutive, cauza e 

explicative, temporale. De exemplu: Ko:l fAUOEV  rr(ooo: rcov UAWV Ka:t oÂa. 
[r« Ka:p&PtO::] tpwAqoav !lE TOUe; av6pwrrouc;; (TtW) Şi s-a topit smoala 
lemnelor şi toate [corăbiile] s-au dus la fund, cu oameni cu tot) este tradus: Şi s-au 
topit catranul catargelor, de s-au desfăcut şi s-au împlut de apă şi s-au dus cu 
toatele în fundul mării, cu oameni cu tot (f. 32'r--328l La fel, Ko:'l. ave!loll 
rroA),o-o KO:1. o<j)oopoG Yl1VOI111VOll, rroÂAO: (trro 1.'0: KCXp&pto: ŢWV ex6pwv 
fKa:To:rron(08Tjocxv IlELO: TGJV av8pwrruw (nf3') Şi vânt mare şi puternic s-a 
făcut, multe din corăbiile duşmanilor s-au scufundat cu oamenii) apare tradus: 
Scorni un vânt mare şi năprasnic, de-au amestecat marea şi o au turburat, de să 
făceră valurile ca munţâi şi nu să ştie catargile cu oastea ce să fac { .. ] şi să 
Înecară cu oameni cu tot (f. 3rt). În traducerea lui Dosoftei: Si scornind vânt 
mare, multe corabii a vrăjmaşilor să-necară, cu oştile cu tot (p. 216V). 

Insistând asupra redării sensului cât mai complet şi mai clar, traducătorul 
introduce o cauzală explicativă: . EKVEKpwElrjoo:v oÂcx EwC; Ko:t TO: VEPO: Ţ<; 
ea,o:aollC; (mOD Ţov 0111J.â (H 6rroio: 8(0e; 'llv 01ÎjJ.EPOV KO:)cEl"a:t VEKPO: 
8(UO:(Joa) (K<;') Au fost ucise toate până ]a apele mării care era hotar (care până 
astăzi se numeşte Marea Moartăj) a fost tradus astfel: Si pieriră toţi oamenii şi 
toale dobitoacele [. . .] şi până marea care-aufost acolo aproape { . .], de să cheamă 
până astădzi Marea Moartă. Adevăratu-l moartă, că nici un lucru viu nu este 
într-însă (f. 9V). 

Temporalele introduse prin daca, inexistente în textul grecesc, au, de 
asemenea, rolul de a clarifica sensul textului, cel mai adesea păstrând coerenţa, prin 
reluarea ideii exprirnate anterior şi î'ntrerupte în urma inserării unor detalii: Ko:l 

KaOwc; Q:vTjyopEi)011 f)aotÂEi)C; [ ... ] TD wpo: eKELvY} errEoEv TJ TPOUAAO: tfjc; 
llEY(U1lC; fKK)"TjOlO:C; Ko:t OUV2TPl,JEV GAa to: rro).unjJ.O: OTWU oo:v jJ.ioa Kal 
rrp(inov [.,,] () aOEpe01:aWi:; 118€)cTjOEV V( OE(Tj an EtVo:t OLKaLOr.; (OK(' 
oKrO (=:::. Şi cum l-au ridicat împărat [.,,], în acelaşi ceas a căzut turla biserÎcii mari, 
şi s-au stricat toate lucrurile scumpe care erau lnăuntru, Şi mai Întâi [ ... ] nelegiuitul 
a vrut s[i arate că este drept). În traducere este inserată o temporală: Şi cum [-au 
---------_. 

27 Vezi Roger T. BeU, op. cit. 
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rădicat împărat pre acesta păgân la Galie la cetate, aşe au 
beserecii ceii mari ş-au zdrobit multe lucruri scumpe ce au 
heserecă. impărat, iară el dentâiu să arăta 21 1 

altă situaţie, conţinutul supralingvistic determină necesitatea unei 
schimbări la nivelul desemnării: !iV"Cf., (c:)Cf., 8X&fh]fHX\! 1t&yov 
f:KE.îVOV, Kal roi) KCGAOK{Xlp(OD epxollTÎvou, 11AGE I:oUH&1l !le 11:0).1) <poua&tov 
(np') Şi alte animale s-au pierdut în îngheţul acela şi, vara" veni Sufiam cu 
oşti). Realitatea desemnată prin sernnificatul grecesc KUAOKaipt vară) nu putea 
corespunde realităţii româneşti (unde iernii îi urmează primăvara) aceea, 
traducătorul a intervenit, traducând pe KCX).OKCf.,fpl, prin "primăvară": Şi de alte 
dobitoace au pierit de ace iarnă mare. Iară dacă agiunsă primăvara, veni Sufian 
despre Eghipet cu oşti multe (f, 327'). textul tradus de Dosoftei, această 
inadvertenţă a trecut nesesizată: Si la varii veniSufiian cu multă oaste (f 21 

Hl, Traducerea cronografelor reprezintă o încercare: cu dificultăţi 
greu de depăşit şi in zilele noastre. atât mai dificilă. va fi fost in secolul al XVII-lea 
realizarea unei compilaţii Kigalas -- Dorotei În româneşte, ca aceea din "tipul 
Danovici", Se poate presupune că această operaţie.vanevoioasă şi din cauza 
volumului lucrării (ms. 3517 cuprinde peste 600 de foi), nu numai ca urmare a 
diversităţii subiectelor, era resimţită ca o necesitate în epocă, eu certitudine, In 
primul rând pentru că reprezenta o sursă uriaşă de informaţii. Cu atât mai valoroasă 
devine 1) asemenea traducere când preocuparea permanentă a traducătorului a 
lămuri conţinutul textului grecesc este rezolvata competenţă lingvistică şi prin 
talent literar. Aceste caracteristici conferă Hronogrcfului den începutul 
valenţele unei scrieri originale. 

CHRONIQUE LE COMME'NCEMEN1' DU MON;DE... 
tJNE 'fRADUCnON DU GREC 

RESUME 

(Euvre de la deuxierne moi tie du XVI!" siecle, Hronografden lumii.: represcnte une 
traduction complexe dont la maniere suppose ce queE. Coşeriu appelle "el traducir" (oppose ZI la 
"transposici6n"). Les qualites cssentielles de cette ecriture sont la clartc el l' expressivite, dues El 
l' effort du traducteur de faire comprendre le mieux possible aux lecteurs le noyau de l' information 
contenue dans les textes grecs de Matheos et de Dorotheos de Monemvasia, inclus 
dexprimer SOD attitude, Tout en s'appuyant sur la theoric de la traductiol1 de E. Coşeriu el sur ies 
trois (;oneepts designation, signijication, sens, l'articlc ei-present queJques-unes des situations 
typiqucs pour ee qui est de la maniere de traduirc evoquee auparavant el qui font preuvc de la 
eompctcncc linguistique du tmducleur encore inconnu, bien qu'on ait propose quelques hypothcses 
sur son identit6 - et de son talent litteraire. 

[nstilulu! de Filologie ROinână 
,,/1. Phihj7pide " 

laşi, sir, Codrescu, nr, 2 


