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Apariţia limbilor 

• Există peste 5 000 de limbi în uz 
în întreaga lume, multe din ele au 
mai puțin de 3 000 de vorbitori și 
sunt pe cale de dispariție. 

• Este vehiculată ideea că aproximativ 50% dintre locuitorii de pe glob 
sunt bilingvi ori trăiesc în medii bilingve (Grosjean) sau, și mai 
surprinzător, „în lume sunt mai mulţi indivizi bilingvi decât 
monolingvi” (Myers-Scotton).  

• Una din preocupările sociolingviștilor devine analiza dihotomiei limbă 
dominantă – limbă dominată și a conflictelor pe care le poate genera 
această dihotomie. 



Definiţia bilingvismului (1) 

• În lumea de azi relativizarea tabu-urilor naționale, 
rasiale și religioase duce la formarea de familii în 
care copiii vorbesc de la naștere două limbi. În 
cazul acestor copii născuți în familii mixte, se poate 
vorbi chiar de două limbi naturale, paternă și 
maternă, câtă vreme aceștia vorbesc și gândesc 
natural în ambele limbi (D. Chioaru).  

 • Dacă copilul însușește două limbi simultan și este capabil să 
gândească în aceste limbi (bilingvism natural, provenit din familie), 
atunci indiscutabil fiecare din acestea poate fi considerată limbă 
maternă. 

 



Definiţia bilingvismului (2) 

• Există aproximativ 50 de definiții ale bilingvismului, 
unele mai restrânse, altele cu caracter mai extins. 

• Mackey: „folosirea şi cunoaşterea a două sau mai 
multe limbi”.  

• Bloomfield: „cunoaşterea a două limbi la nivelul de 
limbă maternă”. 



Clasificarea bilingvismului  

(după M. L. Clément) 

Bilingvism 

cultural 

geocultural sociocultural 

literar 

scriptural diegetic 



• Bilingvism creator = o formă de 
bilingvism individual, câtă vreme 
scrisul reprezintă o experiență 
individuală. 

• Ținând cont de interacţiunea 
cvasisimultană a celor două limbi 
implicate în actul autotraducerii, 
proces în care conţinutul gândirii 
şi limba formează un tot întreg – 
creativitatea însăşi, acest 
bilingvism creator devine unul 
sinergetic prin excelență.  



Triunghiul interpretativ al actului 
autotraductiv 



Definiţia bilingvismului sinergetic 

• Autotraducerea este un act interpretativ. Prin facultatea sa linguală în 
raport cu lumea extralingvistică, această practică poate fi văzută ca o 
înţelegere a lumii operei sale în mediul unei alte limbi, ca o experienţă 
nouă în raport cu propria operă în sensul unei împliniri a lumii ficţionale 
în cuvântul unei alte limbi, „întâlnirea cu ceva ce se afirmă drept adevăr” 
(Gadamer 364). 

• Conceptul de bilingvism sinergetic trebuie analizat în raport cu termenul 
„contact între limbi”, utilizat de Weinreich, care la rândul său, l-a preluat 
de la lingvistul francez André Martinet.  

• Bilingvismul sinergetic = o formă mixtă de stăpânire perfectă a două 
limbi, un rezultat al coexistenței limbilor și culturilor atribuit unui 
singur individ, adică autotraducătorului. 

 



Autotraducătorul întruchipează bilingvul şi biculturalul 
perfect, iar pentru a discerne mai bine această 
activitatea creatoare, e necesar să vedem care este 
natura şi originea bilingvismului său: 

• bilingvismul transmis în sânul familiei, prin nativitate: Christina 
Rossetti, Eugen Ionescu, Cinghiz Aitmatov, Samuel Beckett, Elsa Triolet, 
ș.a. 

• bilingvismul asimilat prin formare: Etienne Dolet, Dimitrie Cantemir, 
Antioh Cantemir, Victor Banaru, Ion Druță, Iulian Fruntașu, Ana Guțu, 
Pierre Lepori, Andreï Makine, ș.a. 

• bilingvismul ca și consecință a colonizării: Abdellatif Laâbi, Antoine 
Abel, Jean-Luc Raharimanana, Rachid Boudjedra, Abdelaziz Kacem, ș.a.; 

• bilingvismul ca rezultat al imigrării benevole sau forțate 
(exilului): Lubomir Guentchev, Augustin Gomez, Gherasim Luca, Virgil 
Tănase, Dumitru Țepeneag, Matei Vișniec, ș.a. 

 



Factorii generatori ai bilingvismului unui 
autor 

Auto-
traducere 

formarea 

Familiile 
mixte 

exilul 

Alegerea 
personală 

Expatri-
erea 

Coloni-
zarea 



Factorii ce încurajează actul autotraductiv 



Clasificarea autotraducătorilor în 
funcție de bilingvismul practicat (1) 

1. Autori bilingvi născuți într-un teritoriu care le oferă 
posibilitatea de a se bucura de două limbi (dintre care una 
este minoritară) pe care le putem califica drept limbi 
materne, însă una dintre limbi va prevala întotdeauna 
asupra alteia, din rațiuni familiale sau politico-ideologice.  

• Exemple: Bernardo Atxaga, scriitorul basc spaniol cel 
mai citit și tradus; Carme Riera, scriitoare de limbă 
catalană și castiliană și profesoară de spaniolă și mulții 
care trăiesc și creează în aceeași situație de poliglosie 
sau diglosie. 



Clasificarea autotraducătorilor în 
funcție de bilingvismul practicat (2) 

2. Autori care au devenit bilingvi grație 
studiilor, muncii sau emigrării, exponenți ai 
elitei.  

• Exemple: Vladimir Nabokov (rusă-engleză), 
Jorge Semprún (spaniolă-franceză). 



Clasificarea autotraducătorilor în 
funcție de bilingvismul practicat (3) 

3. Autori care practică două limbi exclusiv în 
anturajul familial: cazul lui Julien Green care a 
crescut și a trăit o bună parte a vieții sale în 
Franța, dar ai cărui părinți au fost americani.  

• În această categorie am putea include și alți 
umaniști contemporani care sunt obligați să 
practice un anume gen de bilingvism restrâns, 
stigmatizant, numit uneori și dublu semilingvism. 



Clasificarea autotraducătorilor în 
funcție de bilingvismul practicat (4) 

4. Marii autori și savanți de altădată, care, din 
motive de valorificare intelectuală și în 
funcție de canoanele epocii, erau nevoiți să-și 
traducă lucrările în limbile romanice.  

• Exemple: John Donne, Dimitrie Cantemir, 
René Descartes, Enrico Ferri ș.a. 



Limba autotraducătorului 
(„entre-deux”) ca 
expresie a limbajului pur. 

• Vom îndrăzni să afirmăm că 
marea majoritate a 
scriitorilor care s-au 
autotradus se apropie de 
mitul „bilingvismului perfect”. 

• Scriitorul bilingv este prin 
urmare prins într-un du-te-
vino permanent între două 
limbi-cultură și deseori se 
înscrie într-un decalaj, care 
poate fi un pic frustrant. 



Îndepărtarea de la limba maternă în beneficiul 
altei limbi, fie şi temporară, constituie un element 
cheie al creaţiei bilingve sinergetice  

• « Cela devient de plus en plus 
difficile pour moi, pour ne pas dire 
absurde, d’écrire en bon anglais. Et 
de plus ma propre langue 
m’apparaît comme un voile qu’il 
faut déchirer en deux pour 
parvenir aux choses (ou au néant) 
qui se cachent derrière. »  



Raportul limbă maternă – limbă de adopţie  

• Odată cu adopția lingvică, se produc mai multe schimbări: o 
schimbare de ordin biografic (prin noul orizont geografic), 
lingvistic (prin noul idiom de expresie) și, pentru unii scriitori, 
chiar de ordin identitar (prin adaptarea numelui la ortografia și 
pronunția limbii de adopție).  

• Acest fenomen al dedublării identitare se regăsește în 
personalitățile românilor stabiliți în Franța: Ilie Constantin, 
Miron Chiropol, Virgil Tănase sau eseistul și poetul franco-
român de etnie evreiască Benjamin Fundoianu, care după 
1923, anul expatrierii sale la Paris, a luat decizia să publice sub 
numele de Benjamin Fondane. 

 



• Distanța lingvistică proprie limbii străine pare să întruchipeze cheia 
spre alte spații de creare ce nu există în limba maternă. Acest nou 
spirit creativ este completat și de o reînnoire identitară. Experiența 
alterității trăite de scriitor în relația sa cu acel „entre-deux”, rezultat 
din interdependența limbii-cultură sursă și a limbii-cultură țintă, 
favorizează o stare de auto-revelație.  

• Bilingvismul sinergetic capătă prin urmare o valoare 
psihologic terapeutică.   

 

limba-
cultură sursă  

limba-
cultură țintă 



Autotraducător vs traducător 

• Traducerile textelor proprii sunt mai degrabă niște creații noi, opere originale 
decât traduceri simple sau copii.  

• Comparativ cu traducătorul, autorul traducător are privilegiul de a nu se afla 
sub presiunea unei fidelități absolute față de textul de plecare. 

• Autorul-traducător se bucură de o libertate totală într-un spațiu literar specific, 
care este cel al traducerii auctoriale, spațiu în care acesta este stăpânul absolut. 
El este liber în a suprima sau insera cuvinte sau chiar paragrafe întregi, în a 
remodela fraze, a rescrie un șir de fragmente și a recurge la cutare sau cutare 
procedeu  de traducere, fără a se îngriji prea mult în ceea ce privește 
„fidelitatea” față de textul sursă/primar. În plin proces de creație, scriitorii 
bilingvi se ascultă pe ei înșiși, dar își „ascult” și limba. Ei concep limba ca pe un 
loc de reflecție privilegiat și dețin experiența de subconștiință lingvistică. 



Ecuaţia autotraducerii 



Statutul autorului-traducător 



• Bilingvismul sinergetic conferă traducerii autoricești 
statutul de „epanortoză exponențială” (termen 
împrumutat de la Pascale Sardin-Damestoy), realizată în 
spațiul unei libertăți ludice, textul autotradus constituind 
o reflectare într-o oglindă deformantă a textului geamăn.  

• Grație acestui statut, autotraducerea devine un dispozitiv 
de verificare, de (re)gândire, o piatră de încercare ce 
permite o altă viziune asupra propriului text. 

 



Concluzii 

• Autotraducerea este un produs al bilingvismului sinergetic, o sursă inepuizabilă de 
creație, văzută prin oglinda căutării identitare. Acest bilingvism, condiție sine qua 
non pentru exercițiul autotraducerii, a luat naștere în urma unui fenomen de mare 
importanță, contactul dintre limbi. Adoptarea de către scriitorii bilingvi a unei noi 
limbi de expresie literară reprezintă un mijloc de eliberare, de impunere a unei 
distanțări în raport cu limba maternă. Autorii bilingvi se dovedesc a fi adevărați 
experți în manipularea limbii și „acrobați” ai cuvântului. Navigarea de la o limbă la 
alta permite autotraducătorului de a se redescoperi în procesul de (re)scriere și a-și 
asuma rolul de homo ludens în comunicarea interculturală.  

• Traducerea auctorială este un fenomen în masă, din ce în ce mai frecvent, prea 
repede limitat doar la bilingvism, literatură și traducere. Or, acest fenomen rămâne 
încă a fi explorat, la intersecția mai multor discipline ca traductologia, studiile 
literare, lingvistica, filosofia limbajului, psihologia, psihanaliza ș.a.   
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