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Introducere 

 

Umorul a fost adesea supus investigației datorită caracterului versatil, obscur și complex 

al acestuia, deoarece acesta oferă motive suficiente pentru interpretare, analiză și dezbatere. În 

ciuda faptului că a fost un subiect favorit în cercetare, există încă probleme care trebuie abordate, 

revizuite și soluționate. Îmbinarea trăsăturilor și aspectelor umorului într-o definiție consecventă, 

de-a lungul timpului, s-a dovedit greu de realizat. Cercetătorii au propus diverse clasificări ale 

umorului, însă nu au reușit să le circumscrie într-o singură teorie, fiind convinși că acest lucru 

este imposibil din cauza caracterului controversat relativ al acestuia. Dezvoltarea treptată a 

abordărilor fenomenului a extins conceptul de umor la statutul de „termen cuprinzător/ concept 

umbrelă”, care înglobează diverse forme, mecanisme și perspective.  

Dacă ar fi să luăm în considerare concepția Virginiei Woolf (2002) că “umorul este un 

fenomen care riscă să piară în traducere”, am împărtăși ideea că doar un traducător cu talent 

veritabil este capabil să transmită cele mai complexe nuanțe ale acestuia. Având în vedere natura 

complexă a umorului, care are specific cultural, determinat social, obscur, figurativ și expresiv, 

devine evident faptul că aceste elemente pot fi pierdute ușor sau distorsionate semantic fără 

măiestria lingvistică și sensibilitatea interculturală a traducătorilor. Dacă acum câtva timp  

complexitatea umorului servea drept scuză pentru intraductibilitatea acestuia, studiile recente 

vizează traducerea umorului ca o acțiune ambițioasă, dar realizabilă, cu condiția ca traducătorul 

să ajusteze propriul său stil la cel al autorului, care mai apoi, va rezulta în renașterea literară a 

umorului. Totuși, ajustarea stilului nu este suficientă atunci când sunt redate trăsăturile culturale, 

sociale, semantice și pragmatice originale ale textului literar umoristic, de aceea traducătorul 

trebuie să fie conștient de conexiunea interculturală pe care o creează prin transferul din textul 

sursă în textul țintă a conceptelor valoroase din punct de vedere etnic și social, fără a pierde 

identitatea textuală originală. La fel de important este să fie păstrată valoarea pragmatică a 

umorului atunci când mesajele comice, efectele de surpriza comică, de suspans și de obscuritate 
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sunt transmise implicit, deoarece procesul de traducere solicită o atitudine filosofică a 

traducătorului față de umor, în general, și o abordare a  teoriilor acestuia, în special. 

Deși inconsecvente și discutabile, teoriile umorului dezvăluie diverse modalități comice, 

care reflectă intensitatea umorului, importanța comunicativă și valoarea lingvistică a acestuia – 

trăsături care îi asigură rezistența atunci când sunt traduse. Refacerea acestor aspecte ale 

umorului, fie verbal, fie în mod circumstanțial, înseamnă o nouă zugrăvire stilistică a imaginii 

lumii, care se citește printre rândurile textului umoristic, în portretele caricaturale ale 

personajelor, în mijloacele ludice, figurative și expresive care creează glume, remarci ironice și 

pline de istețime.  

Adoptarea considerațiilor teoretice existente, despre râs și comic, confirmarea raportului 

dintre superioritate și incongruență, opoziția scenariului și teoria generală a umorului verbal sunt 

elemente care trebuie evidențiate și considerate ipotetic în cercetarea de față. Etapele care 

urmează dezvăluie funcțiile și impactul modalităților comice asupra traducerii textului umoristic 

literar și examinarea comparativă a versiunilor traduse românești, care conturează capitolele 

analitice și practice ale tezei. Prin urmare, corpusul disertației constă în: 

- Three Men in a Boat (To say nothing of the dog) (1989), Jerome K. Jerome 

- Three Men on the Bummel (1901), Jerome K. Jerome 

- Trei într-o Barcă (fără a mai socoti și câinele) (1957), trandusă de Leon Levițchi 

- Trei într-o Barcă (fără a mai pune la socoteală și câinele(1959), trandusă de B. 

Corduneanu 

- Trei într-o Barcă (fără a mai pune la socoteală și câinele) (1985), trandusă de Nicolae 

Bătrânu, 

- Trei într-o Barcă (fără a mai pune la socoteală și câinele) (2006), trandusă de  Lia 

Decei, 

- Trei într-o Barcă (fără a mai socoti și câinele) (2009), trandusă de Maria Nițescu 

- Trei pe Două Biciclete (1972), trandusă de Dan Duțescu 

- Trei pe Două Biciclete  (2006), trandusă de Lia Decei. 
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 Evaluarea critică a strategiilor și tehnicilor de traducere aplicate relevă gradul de 

(in)tranductibilitate a umorului, dificultățile de recreare a efectului de amuzament și lasă loc 

pentru posibile soluții și versiuni de traducere mai eficiente decât cele criticate.  

   În ceea ce privește „supraviețuirea” umorului narativ în traducerea literară, această 

cercetare se axeaxă pe studiile recente, concentrate pe îmbunătățirea calității traducerii umorului, 

cu o reluare și  interpretare critică a umorului lui Jerome K. Jerome și cu o perspectivă optimistă 

asupra manevrării iscusite a limbii de către cei mai pricepuți traducători români.  

 

Scopul studiului 
 

 

Prezenta teză de doctorat, intitulată ASPECTE ALE TRADUCERII UMORULUI, se 

axeaxă pe studiul a  două romane de J. K. Jerome Trei într-o barcă (fără a socoti și câinele) și 

Trei pe două biciclete. 

Cercetarea de față își propune să analizeze diverse viziuni ale umorului în traducere prin 

examinarea teoriilor existente în acest domeniu și prin aplicarea acestora în analiza eșantioanelor 

umoristice. De asemenea, lucrarea urmărește să formuleze noi judecăți cu privire la factorii care 

influențează unele aspecte ale traducerii umorului, precum și examinarea strategiilor de traducere 

a textelor literare care acționează în calitate de conexiuni interligvistice, interculturale și 

pragmatice între textele sursă și textele țintă, precum și a concepțiilor autorului și a traducătorilor. 

Obiectivele majore ale studiului sunt: 

 - să revizuiască unele dintre teoriile umorului cum ar fi cea a superiorității, 

incongruienței, opoziției scenariilor precum și teorial generală a umorului verbal. Unele aspecte 

ale suprapunerile din cadrul acestora precum și a diferențele dintre ele sunt puse în evidență în 

secțiunea dedicată prezentării generale a teoriilor umorului. 

 - să releve caracteristicile și funcțiile diferitelor tipuri de umor care stau la baza 

identificării criteriilor de clasificare a umorului; 

 - să pună în evidență mecanismele sociolingvistice, culturale, lingvistice și pragmatice 

ale umorului în romanele lui Jerome, Trei într-o barcă și Trei pe două biciclete și să stabilească 

modul în care aceste mecanisme înglobează unele dintre caracteristicile teoriilor umorului; 
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 - să cerceteze conceptele de strategie, metodă, procedeu și tehnică de traducere și să 

identifice diferențele dintre acestea în termeni de unitate textuală, depășire a unor dificultăți de 

traducere, scopul obținerii efectului de echivalență . 

 - să analizeze comparativ texte literare sursă și a versiunile acestora traduse în diferite 

perioade istorice din perspectiva strategiilor aplicate sau recomandate pe dimensiuni lingvistice, 

culturale și pragmatice și să  determine motivele idelogice, culturale, lingvistice care au 

condiționat probabil strategiile pe care le-au ales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 - să determine cauzele dificultăților în traducere și ale intraductibilității, cu scopul de a 

identifica posibilele modalități de depășire ale acestora. 

Noutatea științifică a acestui studiu este determinată d abordarea umorului din perspectiva 

(socio)lingvistică și culturală, ca instrument de transfer al realiilor și al altor 

elemente culturale specifice, prin intermediul traducerii din limba și cultura sursă în 

limba și cultura țintă. Mai mult, analiza diacronică a versiunilor traduse de 

traducători din România și Republica Moldova vizează relevarea similitudinilor și 

diferențelor de ordin socio-cultural, ideologic și lingvistic care au condiționat 

decizia traducătorilor de a aplica anumite strategii, metode ți tehnici sau au creat 

dificultăți de traducere. 

 
Actualitatea şi importanţa temei 

 

Primele lucrări de referință care au fost scrise despre teoriile umorului și despre râs 

datează din Antichitate și pot fi găsite în Poetica lui Aristotel (335 B.C.), citat de Butcher (1902: 

22) și în Republica de Platon (380 BCE / 2002); mai târziu, Descartes (1649) și Thomas Hobbes 

(1651) au fost cei care au studiat aspecte ale superiorității umorului în Pasiunile sufletului și 

Leviatan. Cercetările au continuat cu studiile lui E. Kant (1790), care vizează incongruența 

umoristică drept un produs al contrastelor moralității, în lucrarea Critique of the Power of 

Judgment, după care au urmat criticile lui Hutcheson (1728) expuse în Illustrations on the Moral 

Sense și a lui Alexander Bain în On the Study of Character, Including an Estimate on 
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Phrenology. Complementare considerentelor anterioare despre umor sunt studiile lui Spencer 

(1860), Monro (1988)‚ Theories of Humour. Writing and Reading Across the Curriculum” și ale 

lui Ritchie (2009) “Variants of Incongruity Resolution”, care au încurajat viziunile mai largi 

asupra teoriilor umorului, cea mai remarcabilă fiind ilustrată în lucrările lui Raskin (1979) 

Semantic Mechanisms of Humour și a lui Vandaele’s (1999/ 2002/ 2012) Humor Mechanisms in 

Film Comedy: Incongruity and Superiority și Narrative Humour (II): Exit Perspective. Nu mai 

puțin importante sunt studiile actuale despre umor, cum ar fi cele de scrise de Berger (1997) 

Redeeming Laughter: The comic dimension of human experience, de Dynel (2009) Beyond a 

Joke: Types of Conversational Humour și de Marszalek (2012) A Cognitive Stylistic Approach to 

the Creation of Humour in Comic Narratives. 

Cele mai reprezentative lucrări despre umor din perspectiva sociolingvistică sunt 

Language Play de Crystal (1998) și Reflections on Translating Dialect in Jokes and Humour de 

Davies (2009); Gender and Humour: Beyond a Joke de Hay (1995), deoarece autorii acestora 

oferă o amplă și detaliată prezentare a variațiilor sociolingvistice în umor.  

Din perspectiva lingvistică și culturală, cercetări remarcabile au fost efectuate de către 

Nicholson (1946) în The English Sense of Humour, de Even-Zohar’s (1990) în  Polysystem 

Studies,  de Attardo (1994)  în Linguistic Theories of Humor, de Ross (1998) în The Language of 

Humour, de Easthope (1999) în Englishness and National Culture, de  Fox  (2004) în Watching 

the English și de  Partington (2006) în The Linguistics of Laughter: A Corpus-Assisted Study of 

Laughter Talk’ Functions of Language.  

În ceea ce privește perspectiva pragmatică a umorului, cercetătorii au efectuat studii 

ample în acest domeniu. Studii empirice semnificative au fost făcute de către Ferrar (1993) în The 

Logic of the Ludicrous, de Curco-Cobos (1997) în The Pragmatics of Humorous Interpretations: 

A Relevance-Theoretic Approach, de Attardo (2001) în Humor and Irony in Interaction: From 

Mode Adoption to Failure of Detection, de Norrick și  Chiaro (2009) în Humour in Interaction, 

de  Gurillo (2013) în Irony and Humor – From Pragmatics to Discourse, de  Dynel, M. (2011) în 

The Pragmatics of Humour across Discourse Domains, și de Goatly (2015) în Meaning and 

Humour. Studiile de traducere a umorului, care se regăsesc în prezenta disertație, sunt de o mare 

importanță, deoarece acest fenomen complex necesită să fie cercetat cu precauție. În ciuda 

faptului că se află în proces de dezvoltare, studiile de traducere a umorului au continuat cu 



Irina Sîrbu (Pușnei) 

Aspecte ale traducerii umorului. Studiu de caz: Trei într-o barcă (fără a socoti și câinele) și Trei pe două biciclete de 

J.K.Jerome 

- 11 - 

 

cercetări ale savanților, precum Mateo (1995) The Translation of Irony, Vandaele (1999) Each 

Time We Laugh Translated Humour in Screen Comedy, Chiaro (2004) The Effect of translation 

on Humour Response: The Case of Dubbed Comedy in Italy, Attardo (2004) Translation and 

Humour: An Approach Based on General Theory of Verbal Humour, Chiaro (2010) Translation, 

Humour and Literature: Translation and Humour,  Veaeaneanen (2007) The Pragmatic Aspect of 

Satire and Humour Translation. The Case of M. Bulgakov’s Narrative Dog’s Heart. Unele dintre 

strategiile de traducere explorate în lucrările sus-menționate și în abordări mai generale, cum ar fi 

acelea ale savanților Baker (1992), Bassnett și Lefevere (1992), Aixelá (1996), Cronin (2006), 

Venuti (2000), Kuhiwczak și Littau (2007) au servit drept puncte de reper în prezenta disertație. 

Dintre numeroasele cercetări practice examinate, nu atât de multe se referă la studiile 

comparative care implică eșantioane umoristice traduse în limba română și chiar mai puține 

ilustrează axe diacronice în ceea ce privește strategiile de traducere folosite de diferiți traducători 

în diferite perioade de timp și în circumstanțe diferite. Merită menționate lucrările savanților 

Steidlova (2010), Dimitriu (2016), Tănase (2017) care dovedesc faptul că traducerea umorului 

este un efort cognitiv, o sensibilizare interculturală și o măiestrie literară necesară creației textului 

țintă. 

 

Structura tezei de doctorat 

 

Această teză este structurată în patru capitole principale, o secțiune finală și o listă 

bibliografică.  

Primul capitol este intitulat O ANALIZĂ A TEORIILOR UMORULUI. Acest capitol 

oferă o prezentare sumativă a conceptului de umor, precum și o descriere a evoluției acestuia de-a 

lungul timpului. Unele dintre cele mai vechi scrieri despre umor și râs, realizate de filosofii greci 

antici, sunt revizuite în această secțiune. Complexitatea conceptului se confirmă prin examinarea 

diferitelor încercări de a defini fenomenul umorului și a conceptelor asociate acestuia, cum ar fi 

„râsul”, „comicul”, „amuzamentul” și „veselia”. Mai mult, această secțiune prezintă un scurt 

istoric al teoriilor umorului și modul în care acestea se reflectă în arta de a glumi și de a reacționa 

la diverse glume. Astfel, teoriile superiorității, incongruenței și eliberării sunt reconsiderate 
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pentru a constata ulterior că umorul poate conține elemente a două sau trei teorii în același timp; 

poate relaxa tensiuni nervoase și psihologice, făcând umoristul să se simtă superior față de cititori 

/ public atunci când face haz de sine, de ceilalți, sau de diverse subiecte tabu. În plus, se constată 

că teoria opoziției scenariilor, abordată de Victor Raskin, are unele interferențe cu teoria generală 

a umorului verbal, în ceea ce privește elementele contrastive ale scenariilor (așteptări degradate) 

și aspectul cognitiv reflectat de procesarea mintală (mecanimul logic). Merită menționat faptul că 

evidențierea dezvoltării istorice a fiecărei teorii, particularitățile și capacitatea acestora de a se 

integra, confirmă aspectul variabil și multilateral al conceptului. Pe lângă caracteristicile generale 

ale teoriilor umorului, sunt puse în evidență alte particularități și funcții ale acestuia, care 

contribuie la identificarea elementelor superiorității, incongruenței, eliberării și opoziției 

scenariilor în contexte umoristice. Aspecte precum comunicarea, implicația pragmatică, 

procesarea mintală, ipostaza ludică a limbajului, precum și mânuirea acestuia sunt de asemenea 

supuse examinării și cercetării. Mai mult, acest capitol prezintă taxonomii ale umorului care 

înglobează conceptul general al umorului, menite să dezvăluie caracteristici și funcții specifice 

atât cât și să confirme validitatea criteriilor din care rezultă aceste clasificări.  

În ciuda diverselor criterii existente, care demonstrează inconsecvența și complexitatea 

fenomenului, cele mai populare și relevante taxonomii ale umorului sunt revizuite, exemplificate  

și analizate. 

În cel de-al doilea capitol, întitulat MECANISME ALE UMORULUI, umorul este 

analizat din perspective sociolingvistice, culturale și pragmatice. Pe lângă prezentarea unor 

abordări timpurii și actuale ale variațiilor de limbă, din perspectiva dihotomiei bazate pe utilizator 

și pe utilizare a acestor variații, au fost puse în evidență variațiile regionale, sociale și stilistice ale 

limbii, precum și particularitățile lingvistice care disting dialectele englez standard, scoțian și 

Norfolk, variațiile sociale ale limbii claselor medii și inferioare, variațiile lingvistice în 

dependență de sexul vorbitorului și registrul preferat de acesta. Merită remarcate și rapoartele 

dintre variațiile sociolingvistice și teoriile umorului care sunt menite să dezvăluie rolul acestora 

în contexte umoristice și să stabilească particularitățile lingvistice ale dialectului, sociolectului, 

variațiilor lingvistice determinate de genul utilizatorului și de registrul pe care acesta îl preferă.  

O analiză ulterioară a acestor variații sociolingvistice va fi prezentată din perspectiva traducerii 

din engleză în română.  
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Din perspectiva culturală, se examinează conceptul de britanicitate, ca o identitate 

culturală în contexte umoristice. Specii umoristice culturale, cum ar fi umorul sec, satira și 

ridicularizarea etnică sunt explorate în termeni de structură, universalitate culturală și 

specificitate. O viziune mai profundă i se oferă conceptului de element cultural specific, care este 

examinat în funcție de elementele componente și de criteriile identificării acestora în contexte 

umoristice, care vor fi ulterior aplicate în analiza traducerii acestora. În ciuda faptului că 

aspectele lingvistice ale umorului sunt recunoscute pe scară largă, investigarea acestora nu este 

singurul obiectiv al acestei teze. Figuri lexico-stilistice ca metafora, comparația, personificarea, 

aluzia, precum și elemente lexico-semantice, cum ar fi idiomurile și proverbele, sunt explorate și 

identificate în diverse contexte umoristice. Modelele semantice și pragmatice ale umorului sunt 

analizate în conformitate cu teoria principiului cooperativității și a relevanței descrise de Grice, 

precum și cu noțiunea de implicare umoristică, care este rezultatul contrastului dintre ceea ce este 

spus și presupus. Factorii care determină această contradicție vor fi luați în considerare la 

selectarea și analiza eșantioanelor de ironie umoristică, în vederea sporirii eficacității acesteia. 

Primul și al doilea capitol sunt teoretice și vizează direcționarea părții practice a cercetării și 

formarea principiilor analizei eșantioanelor. 

Cel de-al treilea capitol, intitulat STRATEGII ÎN TRANDUCEREA UMORULUI, 

prezintă abordări în definirea conceptelor de strategie, metodă, procedeu și tehnică a traducerii, 

cu scopul de a marca distincțiile dintre ele. Inexactitatea terminologică a termenilor constituie o 

adevărată provocare în trasarea distincțiilor dintre concepte. În ciuda confuziilor terminologice 

existente, noțiunile menționate mai sus sunt clarificate, având ca scop depășirea dificultăților de 

traducere (strategii), concentrate pe unități textuale mai mari sau mai mici, în scopul obținerii 

echivalenței (procedee), exprimând transformările unităților mici (tehnici) textuale. Pe lângă 

asigurarea unui cadru teoretic bazat pe cercetările anterioare ale strategiilor, metodelor, 

procedeelor și tehnicilor de traducere, acestea sunt analizate și clasificate în următoarele abordări 

ale traducerii: (socio) lingvistice, culturale și pragmatice.  

Abordarea lingvistică cuprinde transformările lexicale, gramaticale și textuale clasificate 

ca metode, procedee și tehnici, în funcție de mărimea unității de text analizate. Acestea sunt 

explorate în termeni de structură, universalitate culturală și specificitate.  
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Abordarea culturală, dezvoltată de Venuti (1994), se axează pe strategiile de alienare și 

domesticare și pe procedeele și tehnicile derivate ale acestora. Mai mult, abordarea pragmatică a 

traducerii este supusă examinării, în această secțiune, din perspectiva coerenței și implicației. 

Astfel, modelele lingvistice, culturale și pragmatice sunt examinate în diverse contexte 

umoristice, pentru a compara limba sursă și versiunile traduse în limba țintă, în ceea ce privește 

strategiile de traducere directe / oblice, procedeele de traducere a alienării / domesticării și 

aplicarea  strategiilor de redare a implicației și coerenței.  

Această analiză va fi aplicată la determinarea diacronică a calității traducerii umorului în 

termeni de păstrare a efectului  umoristic, a echivalenței culturale, lingvistice și pragmatice. 

Alegerea criteriilor de taxonomie, folosite pentru a construi cadrul teoretic al acestei secțiuni, se 

face cu intenția de a fi aplicabile analizei comparative a eșantioanelor prezentate în capitolul 

următor. 

Cel de-al patrulea capitol, intitulat O ANALIZĂ CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A 

STRATEGIILOR APLICATE ÎN TRADUCEREA EȘANTIOANELOR UMORISTICE 

DIN ROMANELE LUI J.K. JEROME TREI ÎNTR-O BARCĂ ȘI TREI PE DOUĂ 

BICICLETE este practic. Acesta prezintă o analiză comparativ-contrastivă a romanelor 

umoristice ale lui Jerome K. Jerome, Trei într-o barcă (1889) și cele cinci versiuni traduse de 

Leon Levițchi (1957), Corduneanu (1959), Nicolae Bătrânu (1985), Lia Decei (2006) și Maria 

Nițescu (2009), precum și Trei pe două biciclete (1901) cu două versiuni propuse de traducătorii 

români: Dan Duțescu (1972) și Lia Decei (2006). Prin urmare, versiunile traduse, care constituie 

eșantioane umoristice în bază de dialect, sociolect, sexul umorisului și registrul preferat de acesta, 

sunt analizate din perspectiva standardizării, modificării sau conservării variațiilor 

sociolingvistice în limba țintă. În ceea ce privește versiunile traduse ale eșantioanelor cultural 

specifice, acestea sunt analizate din perspectivă lingvistică și culturală.  

Strategiile pragmatice de traducere sunt aplicabile ironiei, metaforei, jocului de cuvinte și 

aluziei, în ceea ce privește intenția autorului original și transferul efectelor umoristice. Eforturile 

traducătorilor profesioniști vor fi analizate din perspectiva abilității lor de a păstra efectul 

umoristic al textului original, de a găsi soluții pentru dificultățile în traducere sau de a manevra 

eșantioanele intraductibile, precum și de a identifica greșelile și cazurile de denaturare a sensului 

cât și a pierderilor în  traducere. 
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Datele eșantioanelor examinate sunt colectate și supuse analizei statistice și anume 

strategiile de traducere propuse de Chiaro, Nida, Newmark, Venuti, Katan, Delbatista, Mateo, 

Chesterman și Baker, pentru a determina care dintre aceste strategii de traducere prevalează în 

traducerea diverselor elemente umoristice și modul în care acestea variază în perioada anilor 

1957-2009. În acest scop, eșantioanele analizate au fost clasificate în funcție de criteriile 

taxonomiilor umorului: anecdotă, caricatură, umor sec, satiră, ironie, joc de cuvinte, metaforă, 

aluzie, iar datele statistice privind strategiile de traducere ale acestora au fost introduse în tabele 

și diagrame.  

Variațiile bazate pe utilizator se suprapun considerabil în contextele umoristice, de aceea 

traducătorii sunt provocați să direcționeze spre standardizare dialectele non-standarde, 

sociolectele sau elementele specifice sexului umoristului. În acest sens, strategiile de traducere 

variază de la nivelare sau standardizare spre conservarea dialectului sau sociolectului, 

compensarea paralingvistică, explicația etc.  

Analiza studiului de caz constă în compararea textelor sursă și țintă, selectate din 

romanele lui J.K. Jerome Trei într-o barcă și Trei pe două biciclete, și sortarea acestora conform 

criteriilor standardizării și păstrării elementelor sociolingvistice. Rezultatele cercetării confirmă 

ipoteza care presupune faptul că dialectul englez standard, este tradus prin echivalente standard 

ale dialectului român, cu excepția încercărilor traducătorilor Levițchi, Bătrânu și Corduneanu, 

care îl substituie cu variații non-standard ale limbii române.  S-au făcut eforturi reușite în 

traducerea variantelor nonstandard ale limbii engleze, cum ar fi dialectele Cockney, scoțian și 

Norfolk. Acestea au fost traduse prin strategii de conservare a variațiilor non-standard în limba 

țintă. Dacă e să comparăm ambele romane, se poate afirma că rata de standardizare, în ceea ce 

privește traducerea dialectelor în contexte umoristice, este mai mare în romanul Trei pe două 

biciclete. 

Având în vedere suprapunerile aspectelor regionale și sociale ale limbii, multe variații 

regionale ale limbii coincid cu acele sociale, adică sociolectele. Astfel, strategiile de traducere 

aplicate traducerii sociolectelor sunt aceleași ca și acelea aplicate în traducerea variațiilor 

standarde ale limbii, care sunt specifice clasei superioare, în timp ce variațiile non standarde - 

claselor medii și inferioare. În romanul Trei într-o barcă, tendința spre conservare a sociolectelor 

se înregistrează în umorul specific claselor superioare, de mijloc și celor inferioare, cu excepția 
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versiunilor de traducere realizate de traducătorii Corduneanu și Decei (umorul clasei de mijloc), 

Corduneanu și Nițescu (umor de clasei inferioare). În romanul Trei pe două biciclete, conservarea 

sociolectului este aplicată traducerii umorului claselor superioare și inferioare, în timp ce umorul 

claselor de mijloc a fost tradus prin strategii de standardizare. 

Traducerea umorului de tip gender a fost analizată din perspectiva utilizării de către 

bărbați a varianțiilor nestandardizate, atunci când acesta vizează bărbații și femeile. Rezultatele 

ilustrează faptul că umorul bărbaților a fost tradus exclusiv prin conservarea varianțiilor 

nestandardizate, în timp ce umorul orientat spre femei și anecdotele care dezvăluie inversarea 

rolului genului au fost traduse predominant prin standardizare. Aceleași strategii pot fi trasate în 

traducerea umorului de tip gender în romanul Trei pe două biciclete. În cele din urmă, s-a 

constatat că variațiile bazate pe utilizator au fost traduse în mod preponderent prin conservare în 

romanul Trei într-o barcă, în timp ce traducătorii romanului Trei pe două biciclete au acordat 

prioritate standardizării.  

În ceea ce privește secțiunea dedicată traducerii registrului limbii în contexte umoristice, 

s-ar putea rezuma la faptul că traducătorii au aplicat strategii similare (păstrare/ transfer al 

registrului) în ambele romane. Toți traducătorii au tendința de a păstra formalitatea sau 

informalitatea textului, precum și limba sătenilor din contextele umoristice sursă. Rezultatele 

demonstrează, de asemenea, că, în unele cazuri, traducătorii evită folosirea colocvialității. Deși 

aceste expresii sunt forme standarde românești, care diminuează autenticitatea tonului și tenorului 

discursului naratorului și al altor personaje, acestea nu ruinează efectul umoristic al mesajului. 

Traducerea expresiilor formale și a registrelor mixte înregistrează o tendință spre 

conservare, în timp ce traducerea cuvintelor și expresiilor neformale înregistrează o diviziune 

aproape egală între limbajului țintă standard și variațiile nestandarde al acestuia. Dacă ar fi să 

comparăm ambele romane, se poate menționa că strategiile folosite de traducătorii fiecarui roman 

sunt similare în ceea ce privește dispunerea acestora față de conservarea stilului original. 

Din perspectiva culturală, studiul comparativ se bazează pe analiza diferitelor tipuri de texte 

umoristice specifice britanice și a versiunilor traduse în limba română. Rezultatele cercetării 

demonstrează că toate formele de umor englez specific se bazează pe incongruență, care pentru a 

fi rezolvat necesită o dezvăluire a contradicției dintre ceea ce este exprimat și comparat în mod 

explicit sau implicit.  
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Traducerea acestor forme de contradicție este, prin urmare, considerată ca realizând 

skopos-urile incongruenței și apoi transferul de amuzament dintr-o cultură în alta. În timpul 

acestui proces, traducătorii au aplicat strategii de traducere lingvistică și culturală, cum ar fi 

alienarea și domesticarea. Analiza eșantioanelor de umor sec și satiră traduse ilustrează o tendință 

de a păstra incongruența dintre modul de prezentare și țintă, opoziția scenariului dintre normă și 

abaterea de la aceasta. Prin urmare, se obține efectul echivalenței textuale, în timp ce elementele 

cultural specifice, încadrate în majoritatea contextelor ironice, sunt mai degrabă alienate în limba 

țintă.  

Rezultate parțial similare s-au obținut în cazul traducerii umorului sec, în care elementul 

de incongruență este păstrat, însă elementele lingvistice și culturale specifice sunt traduse prin 

traducere oblică și domesticare, în timp ce strategiile de traducere ale satirei favorizează ambele 

grupuri de strategii: traducere directă și indirectă, alienare și domesticare. Este demn de remarcat 

faptul că traducătorul Lia Decei susține strategia directă de traducere și alienare. Traducătorii 

Levițchi, Nițescu și Bătrânu tind să utilizeze adaptarea culturală și să aducă textul mai aproape de 

cititori prin intermediul domesticării realiilor culturale. În plus, similitudinea izbitoare a 

versiunilor propuse de traducătorii Levițchi și Nițescu este mai mult decât suspicioasă, deoarece 

cele mai multe dintre procedeele aplicate de creare, adaptare, omitere și echivalență dinamică nu 

pot fi absolut identice. În ceea ce privește traducătorul Corduneanu, este de remarcat faptul că 

versiunile sale reflectă influența rusească în termeni de ortografie, lexicalitate și unele erori 

gramaticale - fapt care dovedește aplicarea teoriei postcoloniale în analiza traducerii. 

Din punct de vedere pragmatic, eșantioanele au fost examinate în ceea ce privește intenția 

autorului și transferul implicației din limba sursă în limba țintă. Astfel de forme umoristice, cum 

ar fi ironia, jocul de cuvinte, metafora și aluzia, au fost analizate conform strategiilor de traducere 

ale lui Mateo și Delabastita și conform criteriilor de echivalență și adaptare pragmatică. Analiza 

datelor a evidențiat diferențe în modul în care traducătorii folosesc strategii pragmatice în ambele 

romane. O tendință puternică de a utiliza traducerea literală și echivalența pragmatică poate fi 

trasată în jumătate din versiunile traduse ale romanului Trei într-o barcă, fără pierderea efectului 

ironic în limba țintă, ceea ce indică o asemănare apropiată dintre ipotezele pragmatice ale limbii 

sursă și limbii țintă, precum și a abilităților cititorilor ambelor culturi de a propune rezolvări 

ironice. În afară de aceasta, unii dintre traducători tind să sporească efectul ironic în textul țintă, 
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prin sporirea atitudinii batjocoritoare față de țintă, alții încercând să adapteze realiile culturale sau 

să înlocuiască expresiile ironice din textul sursă cu sinonime care uneori își pierd efectul ironic. 

S-au depus puține eforturi  în sporirea vizibilității traducătorului în traducerea ironiei, pentru a 

face ironic textul non-ironic și pentru a decoda implicațiile ironice în textele țintă. Un motiv ar 

putea fi intenția traducătorilor de a nu risca și de a nu se îndepărta de conținutul și forma  ironică 

originală.  

Linia diacronică ilustrează o aplicare instabilă a traducerii literale, cu o creștere bruscă în 

1985, apogeu în 2006 și declin în 2009. Obținerea efectului de echivalență pragmatică este 

constant în anii 1957 și 1959, apoi aceasta scade în 1985 și crește din nou în 2009. Sporirea 

efectului ironic și explicația ironiei sunt destul de constante, cu o ușoară scădere în 1959 și 2006, 

cu o creștere a procedeului de explicație în 1985, în timp ce crearea efectului ironic în textul țintă, 

când acesta lipsește în textul sursă, se produce în 1985. Filtrarea culturală atinge punctele sale de 

maximă utilizare în 1959 și 1985, probabil din cauza ideologiilor comuniste, în timp ce 

vizibilitatea culturală crește în 2006, după eliminarea acestora. 

În ceea ce privește strategiile de traducere folosite în Trei pe două biciclete în 1972 și 

2006, trebuie remarcată o diversitate mai mare a acestora. Cu toate acestea, traducerea literală 

rămâne principala strategie urmată de sinonimie și de echivalență pragmatică. Filtrarea culturală 

și vizibilitatea traducătorului au fost aplicate aproape în aceeași măsură, cu o ușoară proeminență 

a acestora din urmă. Acest lucru dovedește că ironia este mai degrabă legată de cultură, în celălalt 

roman. Din acest motiv, traducerea unor cazuri a rezultat în pierderea efectului lor ironic. Au fost 

făcute mai puține încercări de a traduce semnificațiile ambiguității ironice și forța ilocuționară, 

deoarece traducătorii au avut tendința de a fi credincioși intenției autorului textului sursă de a 

păstra elementele paralingvistice originale.  

 Axa diacronică arată o creștere considerabilă a traducerii literare, a frecvenței strategiei 

sinonime și a explicațiilor în 2006, iar, pe de altă parte, o scădere a echivalenței pragmatice, a 

filtrării culturale și a îmbunătățirii ironiei, în timp ce vizibilitatea culturală rămâne constantă în 

ambele variante traduse (1972, 2006). Această stare de lucruri demonstrează tendința actuală de a 

atrage cititorul țintă mai aproape de textul sursă, tendința sa de a fi sigur față de conținutul 

original al textului, în ciuda riscului de a pierde efectul ironic. Analiza datelor din fragmentele 

selectate din acest corpus este insuficientă pentru a formula afirmații puternice și pentru a trage 
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concluzii generale. Cu toate acestea, rezultatele pot fi utilizate pentru a confirma că echivalența 

pragmatică este posibilă în traducerea scrisă datorită unor asemănări culturale și semantice între 

limbile sursă și țintă, deși predominanța sa este inconsecventă. Nici o regularitate nu poate fi 

urmărită atunci când se analizează situațiile de adaptare pragmatică; acestea sunt mai degrabă 

încercările traducătorilor de a păstra fie ridicolul, fie intenția de a amuza cititorii. Cazurile de 

non-echivalență se caracterizează printr-o pierdere completă a efectului umoristic și ludic, 

precum și prin divergențele culturale care o determină. 

Analiza traducerii metaforei umoristice arată o ușoară predominanță a echivalenței 

pragmatice față de adaptarea pragmatică în romanul Trei într-o barcă și o ușoară predominanță a 

adaptării pragmatice față de echivalența pragmatică în romanul Trei pe două biciclete. Acest 

lucru poate fi explicat ca rezultând din asemănările și diferențele existente în interpretarea 

pragmatică a metaforei atât în textele sursă, cât și în cele țintă. Este demn de remarcat că 

adaptarea pragmatică este folosită de traducători în cazurile în care metaforele sunt legate de 

cultură și nu pot fi transferate în continuare sau se pierde efectul plin de umor atunci când sunt 

traduse.  

Din punct de vedere diacronic, obținerea echivalenței pragmatice a înregistrat o creștere 

constantă în versiunile traduse de Corduneanu (1959), Bătrânu (1975), atingând cea mai mare 

frecvență în versiunea de traducere a Liei Decei (2006), în cazul traducerii romanului  Trei într-o 

barcă. În mod similar, în romanul Trei pe două biciclete, versiunile traduse de Decei (2006), prin 

obținerea efectului de echivalență pragmatică, se dovedesc a fi mai numeroase.  

Acest efect se obține datorită asemănărilor culturale, semantice și lingvistice dintre limba 

engleză și limba română, care au ajutat traducătorii să decodeze cu ușurință comparația ascunsă și 

să codifice în continuare sensul dorit, pentru a păstra efectul umoristic. În ceea ce privește 

adaptarea pragmatică, se poate observa o scădere în 1959 și în 1975, iar cel mai scăzut nivel a 

atins în 2006, în ambele romane. Traducătorii au adaptat implicația în cazul în care aceasta diferă 

din punct de vedere semantic și cultural în ambele limbi, folosind tehnici precum substituția, 

omiterea, explicația. 

Din perspectiva diacronică, trebuie remarcat faptul că adaptarea pragmatică a fost aplicată 

des în 2006, de către traducătorul Decei, și în 1972 de traducătorul Duțescu, echivalență 

pragmatică - în 1975 și în 2006 de către traducătorii Bătrânu și Decei. Majoritatea cazurilor de 
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neechivalență pragmatică au fost înregistrate în 2006 și 2009. Această fluctuație în deciziile 

traducătorilor poate fi explicată prin faptul că există încă diferențe culturale, dar există șanse de a 

le reduce la minimum din cauza tendințelor globalizării. Cu toate acestea, încercările 

traducătorilor de a traduce literal s-au dovedit a nu fi foarte reușite, deoarece riscul de a pierde 

intenția inițială este incontestabil. Să recapitulăm: cercetarea a fost utilă pentru a arăta că unii 

traducători și-au dezvoltat propriul stil în procesul de traducere literară a umorului.  

Concluziile generale sunt prezentate în secțiunea finală a disertației. Setul de analize 

confirmă faptul că traducerea umorului este mai mult decât un simplu transfer de modele 

lingvistice, ci o serie de pași conștienți de recreare a situației umoristice, a mediului cultural și a 

intenției autorului. 

 

Suportul metodologic al tezei de doctorat 

 

Această disertație este o cercetare bazată pe un corpus care constă din două romane scrise 

de un binecunoscut scriitor britanic J.K. Jerome și din versiunile traduse ale acestora de către 

cinci traducători români și doi din Republica Moldova, în diferite perioade de timp. Valoarea 

umoristică a romanelor, abundența și diversitatea eșantioanelor merită cercetate în termeni de 

analiză comparativă și respectă cerințele unui corpus generos și adecvat.  

Alegerea în favoarea acestor opere literare a fost determinată de următoarele criterii: 1) 

acestea includ diverse tipuri de umor; 2) implică mai mulți traducători din diferite perioade: 

Levițchi (1957), Corduneanu (1959), Duțescu (1972), Bătrânu (1985), Decei (2006), Nițescu 

(2009).  

În continuare vom oferi o prezentare mai detaliată a metodelor utilizate în procesul 

cercetării. Astfel, printre metodele utilizate în timpul cercetării se pot enumera analiza calitativă, 

cantitativă, inducția, deducția și analiza comparativă, deoarece acestea contribuie la realizarea 

obiectivelor majore. 

Acest studiu presupune o examinare minuțioasă a surselor primare și secundare care pot fi 

realizate prin analiza calitativă documentară. Pentru examinarea surselor primare, în scopul 

constituirii corpusului, se va aplica metoda deductivă; vor fi identificate eșantioane umoristice în 
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texte sursă și țintă. Acestea vor fi în continuare comparate, corelate și explicate pentru a avea ca 

rezultat anumite date concrete referitoare la umor în traducere.  De asemenea, metoda deductivă 

va fi aplicabilă formelor de gândire și analiză critică aplicate în timpul cercetării, cum ar fi citirea 

activă a literaturii despre umor, reflecția profundă asupra mecanismelor umorului, studiile critice 

asupra traducerii umorului. Astfel, examinarea analitică a surselor secundare va servi drept o bază 

teoretică care va fi aplicată în continuare analizei surselor primare. Rezultatele analizei vor fi 

comparate cu ipotezele formulate anterior, pentru a determina măsura în care acestea se acordă 

sau nu, dacă este cazul. Pe lângă metodologia generală de cercetare, merită să recunoaștem și 

rolul metodelor aplicabile domeniului studiilor de traducere. Înainte de efectuarea studiului 

comparativ al textelor sursă și țintă a traducerilor umorului, a fost făcută o listă de caracteristici 

care trebuie luate în considerare, cea mai importantă fiind transmiterea reușită a efectului 

umoristic din textul sursă în textul țintă. Prin urmare, rolul metodei comparative este indiscutabil, 

deoarece aceasta este aplicată în analiza corpusului, și anume referindu-se la recunoașterea 

umorului ca formă de discurs în textul sursă, precum și compararea acestuia cu versiunile traduse 

din limba engleză în limba română și în comparație dintre versiunile traduse disponibile. Aceeași 

metodă se aplică și la compararea versiunilor traduse cu cele ale traducătorului Corduneanu din 

Republica Moldova, care a activat în perioada comunistă, atunci aceasta era parte componentă a 

Uniunii Sovietice, o dimensiune istorică care a avut un impact asupra procesului de traducere. 

Analiza cantitativă va fi completată de o analiză statistică, care are rolul de a determina 

strategiile cele mai răspândite de traducere a umorului (cel mai puțin) aplicate de traducători și de 

a le măsura în unități numerice care să prezinte o imagine mai clară a analizei datelor, ceea ce va 

servi pentru a dovedi fiabilitatea și valabilitatea premiselor tezei. Această formă de analiză se va 

realiza ținând cont de principiile traducătorilor, referindu-se la tipul de umor tradus, factorii 

culturali care au influențat tipurile de strategii aplicate și tendința lor de a transmite intențiile 

autorului original. Această metodologie este cu siguranță utilă în construirea cadrului teoretic al 

cercetării în ceea ce privește formularea conceptelor esențiale, dezvoltarea lor teoretică și 

aplicarea în corpusul de texte umoristice. Rezultatele cercetării vor fi ilustrate în concluziile 

generale ale tezei. 
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Contribuția estimată 

 

Umorul a fost supus numeroaselor cercetări, în dependență de diversitatea aspectelor sale. 

Cu toate acestea, studiile de traducere ale umorului, realizate de cercetătorii orientali, occidentali 

și români sunt inconsecvente și diverse, deoarece aceste încercări de a confirma sau contrazice 

conceptele existente sunt binevenite. Această teză are menirea să contribuie teoretic și practic la 

studiile de traducere a umorului. Vizând umorul din perspectiva reflexivă, în ceea ce privește 

dezvoltarea istorică a conceptului, meritul acestei cercetări constă în abordarea umorului din 

perspectiva (socio)lingvistică și culturală, ca instrument al realiei și a altor elemente cultural-

specifice, care se transferă prin intermediul traducerii din cultura sursă în cultura țintă.  

 În plus, umorul este privit dintr-o perspectivă pragmatică ca fiind un mecanism comunicativ 

în interacțiunea scriitor-audiență și un mecanism de dezvăluire a intențiilor ascunse ale autorului. 

Astfel, multe aspecte ale umorului reflectate în traducere, definesc fără îndoială preocuparea 

majoră a acestei cercetări – traducerea umorului. Acestui compartiment al cercetării de față i s-a 

acordat o atenție specială, în ceea ce privește descrierea textelor umoristice traduse, analiza 

dificultăților și identificarea cauzelor intraductibilității, precum și soluții recomandate.  

Contribuția cercetării constă în examinarea critică și în reconsiderarea teoretică a 

definițiilor, teoriilor și taxonomiilor actuale ale umorului și în sinteza ulterioară a multora dintre 

manifestările sale în textele literare și în versiunile traduse. Mai mult decât atât, analiza 

comparativă a sursei și a traducerilor textului literar, detectarea elementelor contrastive și 

reflecția în profunzime asupra factorilor, care complică traducerea umorului din limba engleză în 

limba română, constituie o parte semnificativă a prezentei teze de doctorat. Nu mai puțină atenție 

i se acordă strategiilor de traducere, în încercarea de a le organiza și a le clasifica într-un cadru 

semnificativ, precum și de a le identifica în diverse tipuri de texte umoristice traduse și de a 

urmări aplicarea lor de către diferiți traducători, de-a lungul perioadei dintre anii 1957-2009. 

Eșantioanele paralele, utilizate în această teză de doctorat, au fost organizate în scopul ilustrării 

similitudinilor și diferențelor lingvistice, sociolingvistice, culturale și pragmatice ale limbii 

engleze și române, care se reflectă în traducerea umorului. În cele din urmă, datorită conținutului 

său teoretic, critic și practic, această teză va avea o importanță deosebită în domeniul studiilor de 
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traducere a umorului, deoarece include exemple strălucite de texte literare umoristice și analize 

strategice, eșantioane problematice cu analize ale dificultăților, precum și recomandări de a le 

depăși.  

 

 

Concluzii generale 
 

 

În această teză de doctorat au fost abordate diverse dimensiuni ale traducerii umorului, 

într-un mod care a pus în funcțiune teoriile acestuia și, mai mult, au contribuit la o percepție mai 

largă a transferului intercultural al umorului, precum și a intenției autorului din limba sursă în 

limba țintă. Pentru a face cercetarea aplicabilă în toate aspectele predeterminate, scopul major al 

disertației a fost să asigure o relație echilibrată între abordările teoretice ale umorului, 

mecanismele umorului, precum și traducerea umorului în ceea ce privește analiza comparativă a 

eșantioanelor selectate din textele sursă și țintă, care formează corpus-ul acestei teze de doctorat. 

Pentru a asigura această simetrie, teoriile au fost examinate cu atenție și prin urmare aplicate în 

analiza eșantioanelor umoristice. Caracterul multilateral al umorului se reflectă în extinderea 

conceptului de râs, în ramuri care s-au dezvoltat de-a lungul secolelor, profilându-i astfel aspectul 

verbal, situațional și cultural specific. Analiza evoluției umorului, de la manifestările primare 

până la cele mai sofisticate, precum regândirea considerentelor, clasificărilor și funcțiilor 

acestuia, a dovedit predominarea superiorității, incongruității și teoriilor eliberării. Rezultatele 

cercetărilor au demonstrat că eșantioanele umoristice, care îmbină simultan superioritatea și 

incongruența, sunt în mare parte ironice, anecdotice și satirice. Mai mult, incongruența este 

posibilă atât la nivel lingvistic, cât și la nivel situațional și cultural, primul fiind prioritar. Totuși 

incongruența comunicativă, formele de auto-remediere și de afiliere ale umorului s-au constatat 

în ambele romane și au rolul de implicare a superiorității, care se regăsește în majoritatea 

exemplelor umoristice selectate.  

Pentru a dezvălui funcțiile și realizarea efectului comic, s-au corelat variațiile 

sociolingvistice cu teoriile umorului. Astfel, unele variații regionale în umor au avut menirea de a 

derâde stereotipurile locuitorilor anumitor regiuni, altele – de a sublinia originea glumei, statutul 

clasei sociale, nivelul educației și rusticității personajelor, glumelor și de  a crea efectul de 
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inaccesisibilitate pentru membrii din afara grupurilor regionale, sociale sau de gen. Umorul 

specific claselor sociale are funcția de superioritate în ceea ce privește clasele superioare, care 

tind să prefere umorul sofisticat, creând astfel o barieră de înțelegere pentru clasele inferioare, 

care preferă umorul observațional despre problemele zilnice. În plus, umorul specific claselor 

sociale dezvăluie nivelul de educație al personajului și afilierea regională a acestuia, care se 

reflectă în elementele lingvistice ale glumei batjocoritoare, în anecdote sau în alte eșantioane 

umoristice. 

Umorul bazat pe gen exercită mai multe funcții: dezvăluie diferențe dintre bărbați și femei 

la nivel cultural, social și lingvistic, accentuează puterea și dominația bărbaților și indică tendințe 

feministe în evoluție în contextul inversării rolurilor genului. Umorul bazat pe registru este 

construit în jurul creării de incongruențe, prin intermediul juxtapozițiilor la nivel de elemente 

precum domeniul, tenorul și modul discursului. Prin urmare, situația și adecvarea limbii pot fi 

contradictorii; contrastele formelor lingvistice formale și neformale apar în același context. Mai 

mult, aceste contradicții pot avea un caracter descrescător în variații ale registrelor de la sofisticat  

la prozaic, de la sublim la ridicol; prin urmare, se produce efectul de degradare a așteptărilor. 

Astfel, devine clar că rolurile variațiilor sociolingvistice în contexte umoristice se realizează la 

nivel implicit, care este crucial în înțelegerea și aprecierea glumei. 

În ceea ce privește examinarea britanismului, în umorul lui J. K. Jerome, aceasta se 

conturează la nivel de structură a glumei, la  modalitatea de prezentare, la gradul specificității și  

universalității culturale, care vizează dezvăluirea rolului incongruenței productive în obținerea 

efectului umoristic. Analiza umorului sec (britanic) a demonstrat că incongruența se reflectă în 

tonul contradictoriu și în conținutul umoristic, în stilul intenționat nepăsător al naratorului, în 

pretinsa indiferență a personajelor care contravin așteptărilor cititorului.  

Glumele care vizează diferite grupuri etnice, cum ar fi englezii, scoțienii, irlandezii și 

germanii, s-au dovedit a fi aplicabile teoriei opozițiilor scenariilor, reflectând astfel contradicții 

dintre norme și extreme, care determină, generează și reduc integritatea socială, disparitatea și 

prejudecățile arbitrare. Astfel, analiza glumelor etnice din romanele lui Jerome a identificat 

opoziții ale scenariilor dintre afilierea etnică a personajelor și stereotipurile etnice, precum și 

motivele potențiale care stau la baza alegerii acestora drept țintă. Rezultatele demonstrează că 

ipotezele lui Davies (2002) privind scenarii contradictorii precum prostia și șmecheria, beția și 
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netolerarea alcoolului, militarismul și lașitatea sunt aplicabile glumelor lui Jerome, care vizează 

diferse grupuri etnice britanice și non-britanice, cu o prevalență majoră a scoțienilor, englezilor și 

germanilor, țintind frecvent diverse stereotipuri și defecte.  

Studiul satirei, care este o formă culturală derizorie în sine, s-a bazat pe dezvăluirea țintei, 

a structurii sale și a opoziției de scenarii dintre întâmplare și dezamăgire a așteptărilor. S-a 

constatat că cele mai preferate subiecte a ridicularizării sunt lenea, neîndemânarea masculină și 

beția. 

Investigații ale modelelor lingvistice de tip lexico-semantic și lexico-sintactic, în contexte 

umoristice, au fost realizate în scopul dezvăluirii valorii umoristice a incongruenței, care are loc 

la nivel semantic, lexical și stilistic. 

În ceea ce privește aspectul pragmatic al umorului, rezultatele investigației au demonstrat 

că eșantioanele umoristice precum ironia, jocul de cuvinte, metafora umoristică și aluzia, oferă 

condiții favorabile pentru codificarea implicării, pentru dezvoltarea procesării mintale și pentru 

identificarea relevanței. Rezultatele examinării eșantioanelor au confirmat faptul că ironia implică 

contrastul sau neadecvarea dintre ceea ce se spune și ceea ce se subînțelege. Această opoziție a 

fost identificată prin intermediul unor anumite procese conversaționale sau cognitive, cunoscută 

drept inferență descrisă în maxima încălcării cooperării. Partea cea mai importantă a analizei 

pragmatice, în decodificarea eșantioanelor ironice, s-a efectuat cu scopul de a identifica astfel de 

caracteristici precum intenția, atitudinea și detașarea, atât de valoroase în interpretarea și 

traducerea ironiei. Analiza pragmatică a eșantioanelor jocurilor de cuvinte oferă perspective 

asupra elementelor care stau la baza dualității la nivel lexical, sintactic sau fonetic. Rezultatele 

demonstrează că intenția comică a jocului de cuvinte se relevă atunci când se determină existența 

unei alte interpretări, diferite de aceea ce a existat în ipoteza anterioară. Acestea rezultă din 

ruperea sau încălcarea uneia sau mai multor maxime de cooperare în timpul comunicării, care au 

creat ambiguitatea exprimării diminuând astfel relevanța calamburului pentru receptor. O relație 

puternică între relevanță și implicație ar putea fi urmărită în analiza metaforelor umoristice. 

Constatările sugerează că, pe de o parte, decodarea implicației devine complicată din cauza 

insuficienței contextuale, care, prin urmare, diminuează relevanța mesajului. Pe de altă parte, 

lărgimea și specificitatea contextului contribuie la efectul general urmărit și măresc congruența 

mesajelor. De asemenea, decodificarea implicației în cazul aluziei umoristice s-a dovedit a fi 
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încadrată într-o opoziție de scenarii care contravine contextului general al glumei și denotării 

aluziei. Datele cercetării au confirmat faptul că implicația poate fi dezvăluită numai dacă cititorul 

este familiarizat cu sursa sau dacă există o notă de subsol care explică cum s-a făcut referința la 

aluzie, care totuși nu garantează relevanța glumei, deoarece procesarea acesteia poate diminua 

efectul comic intenționat. Acesta poate fi atins atunci când implicația se potrivește sensului 

general al glumei și este rapid decodificată.  

Analiza comparativă a eșantioanelor selectate din romanele lui J. K. Jerome și versiunile 

traduse ale cestora în limba română formează corpus-ul acestei teze. Complexitatea procesului de 

traducere și a produsului final se regăsește într-o serie de factori pe care traducătorii trebuiau să-i 

ia în considerație pentru a transfera eșantioanele umoristice și intenția autorului din limba și 

cultura sursă în limba și cultura țintă. Prin urmare, versiunile traduse reflectă factori cultural- 

specifici, lingvistici, extralingvistici, precum și specificitatea culturii țintă și ideologiile care 

influențează deciziile traducătorului în timpul procesului de traducere. Toți acești factori au 

demonstrat că traducerea umorului este mai mult decât un simplu transfer de modele lingvistice, 

ci o serie de pași conștienți de recreare a situațiilor umoristice, a mediului cultural și a intenției 

autorului. 

Analiza calitativă a versiunilor traduse a pus în evidență unele dificultăți întâmpinate în 

procesul de traducere, precum și cauzele apariției acestora, fiind în mare parte consecințe a  

discrepanțelor lingvistice, culturale, ideologice, care au diminuat sau au cauzat pierderea efectului 

comic. Disertația de față prezintă un cadru de strategii de traducere (socio) lingvistice, culturale și 

pragmatice, care, fiind aplicate traducerii umorului, ar putea fi utilizate în soluționarea unor 

probleme de traducere a umorului, precum și în analiza cazurilor de intraductibilitate. 

Rezultatele cercetării demonstrează că unele elemente cultural-specifice, unele variații 

regionale, jocuri de cuvinte și unele eșantioane de aluzie au provocat dificultăți în procesul de 

traducere din cauza discrepanțelor lingvistice, culturale și eșecurilor de interpreatre a implicației 

umoristice. Totuși, traducătorii români au tins să păstreze trăsăturile culturale și implicațiile 

pragmatice; unii traducători au folosit explicații în text sau note de subsol pentru a clarifica 

referințele culturale în aluziile umoristice, implicațiile ironice, în timp ce alții au preferat să evite 

riscurile de confuzii și, prin urmare, omit în totalitate aceste figuri umoristice în traducere. Cu 

toate acestea, sunt multe eșantioane traduse prin echivalență, datorită unei anumite corespondențe 
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între limbile și culturile sursă și țintă. De exemplu, tipuri de umor, cum ar fi anecdota, caricatura, 

satira, ridicularizarea sexului opus, s-au dovedit a fi posibil de identificat și de tradus în limba și 

cultura română.  

Având în vedere modul subtil de ridicularizare al autorului și rafinamentul ilustrării 

trivialului, capturarea și transmiterea implicării sale către cititorul țintă, a fost mai mult decât o 

simplă încercare pentru traducători romanelor acestuia; s-a efectuat o interpretare constantă și o 

regândire a ceea ce a fost intenționat. Potrivit analizei, diferite tipuri de umor au fost traduse prin 

diferite strategii de traducere, relevante pentru aspectele pe care traducătorii le-au considerat 

eficiente. 

Majoritatea eșantioanelor umoristice exprimate prin dialecte au fost traduse prin strategia 

de conservare a dialectului în Trei într-o barcă, în timp ce strategiile aplicate traducerii 

dialectului în Trei pe două biciclete împărtășesc în mod egal raportul dintre conservarea 

dialectului și standardizare. Eșantioanele readate prin intermediul sociolectelor au fost traduse 

mai degrabă prin conservarea sociolectului, cu doar câteva exemple de transfer ale sociolectelor  

în ambele romane. În ceea ce privește strategiile de traducere a umorului bazat pe gen, trebuie 

remarcat faptul că tendința de conservare a limbajului caracteristic sexului agresor/țintă s-a 

păstrat în ambele romane. De asemenea, rezultatele examinării registrului în traducerea umorului, 

ilustrează prevalența conservării registrului. Deci, examinate din perspectivă sociolingvistică, se 

constată că eșantioanele umoristice au tendința să-și păstreze elementele sociolingvistice 

originale în timpul traducerii.  

Analiza strategiilor de traducere a umorului din perspectiva culturală a extins gama de 

strategii aplicate față de cele lingvistice. Astfel de strategii de traducere, cum ar fi alienarea și 

domesticarea, au fost aplicate în traducerea elementelor cultural specifice în diverse contexte 

umoristice. Datele cercetării confirmă o dilemă în deciziile traducătorilor de a aliena sau de a 

domestica realiile culturale. Talentul traducătorilor de a aproapia textul țintă de cititori și de a 

obține un efect echivalent, de multe ori contrastează, dar și justifică necesitatea de a dezvălui 

vizibilitatea traducătorului, atunci când specificul cultural sursă este prioritar în obținerea 

efectului amuzant, în ciuda riscului artificialității și nedumeririi cititorului. Pe de altă parte, 

alienarea poate conferi noutate și încuraja exotismul literaturii traduse. Cu toate acestea, 

eșantioanele domesticate identificate în versiunile traduse  au o valoare practică colosală în ceea 
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ce privește analiza metodelor de echivalență, adaptare culturală, precum și identificarea cauzelor 

intraductibilității acestora. 

Din perspectiva pragmatică, eșantioanele umoristice bazate pe implicații pragmatice au 

fost analizate în termeni de obținere a efectului echivalenței pragmatice, de adaptare pragmatică 

și de strategii elaborate de cercetători precum Mateo (1995) și Chesterman (1997). Potrivit 

descoperirilor, exemplele ironice au fost traduse, în mare parte, prin echivalența pragmatică, 

traducere literală și sporire a efectului ironic în romanul  Trei într-o barcă, în timp ce traducătorii 

romanului Trei pe două biciclete au folosit traducere literală, sinonimie, și note la subsol. 

Strategiile mai puțin aplicabile s-au dovedit a fi explicația în text și crearea efectului ironic în 

primul roman, iar forța ilocuționară și amplificarea sensului ambiguității ironice în cel de-al 

doilea.  

Strategiile de traducere a jocurilor de cuvinte, aplicate în ambele romane, variază între 

echivalența pragmatică (42,2% în primul roman și 40% în cel de-al doilea) și adaptarea 

pragmatică (26,66% în primul roman și 50% în cel de-al doilea), indicând astfel eforturile 

extraordinare ale traducătorului de a păstra efectul ludic și amuzant al acestora. Cu toate acestea, 

efectul echivalenței pragmatice nu a putut fi obținut în toate cazurile: 31,11% din eșantioane au 

fost traduse prin strategii de tip Pun – non-pun și Pun-Zero, ceea ce demonstrează faptul că jocul 

de cuvinte nu este întotdeauna traductibil. Fluctuațiile dintre echivalența pragmatică și adaptarea 

pragmatică (în raport de 56, 84% la 43,15% în primul roman și în raport de 45% la 55% în cel de-

al doilea) pot fi observate în traducerea metaforei. În mod similar, analiza pragmatică a traducerii 

aluziei arată o prevalență a efectului echivalenței pragmatice (38,75%) față de adaptarea 

pragmatică (36,25%) în primul roman pe când adaptarea pragmatică (55%) depășește echivalența 

pragmatică (32,5%) în al doilea roman. Această constatare dovedește doar o existență relativă a 

unor trăsături comune în culturile și mentalitatea britanică și românească. 

Analiza generală a strategiilor de traducere, aplicate aspectelor sociolingvistice, 

lingvistice, culturale și pragmatice ale umorului, au arătat rezultate diferite. Efectul de echivalență 

a fost măsurat în conformitate cu datele de cercetare obținute din strategiile de traducere 

sociolingvistică (conservarea dialectului, conservarea sociolectului, păstrarea limbajului specific 

genurilor, păstrarea juxstapozițiilor formalității/ neformalității registrelor), datele privind 
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echivalența culturală și pragmatică. Efectul echivalenței sociolingvistice s-a  realizat în proporție 

de 36, 99% în romanul Trei într-o barcă și la 63,1% în Trei pe două biciclete. 

În ceea ce privește efectul echivalenței culturale, traducătorii ambelor romane au reușit să-

l atingă în jumătate din eșantioanele traduse (50, 11% și 53, 98%). Efectul echivalenței 

pragmatice s-a produs în 41,08% din eșantioanele romanului Trei într-o barcă și în 32,05%  în 

romanul Trei pe două biciclete. Astfel, se poate constata că un efect de maximă echivalența 

(sociolingvistică, culturală și pragmatică) a fost obținut în romanul Trei pe două biciclete. 

Adaptarea a fost, de asemenea, examinată în diferite aspecte ale umorului. Numărul de 

eșantioane adaptate culturii țintă reprezintă 19,07% în Trei într-o barcă și 21,23% în Trei pe 

două biciclete. Adaptarea pragmatică a fost aplicată în proporție de 29,34%  în primul roman și în 

proporție de 41,53% în cel de-al doilea roman. În total, mai multe eșantioane traduse prin 

adaptare au fost identificate în Trei pe două biciclete. 

Aspectele de non-echivalență și de pierderi în traducere au fost măsurate prin examinarea 

unor metode precum standardizarea, substituția și omiterea în diferite aspecte ale umorului. La 

nivel sociolingvistic, datele de cercetare demonstrează că 42,16% din eșantioane au fost 

standardizate în romanul Trei într-o barcă și 42,35% în romanul Trei pe două biciclete. 30,83% 

din eșantioanele umoristice cultural-specifice au fost omise în traducerea primului roman și 

24,76% în cel de-al doilea. Din perspectiva pragmatică, 57% din exemple au fost omise rezultând 

astfel în pierderea efectului comic în traducerea primului roman și 21,83% din exemplele din al 

doilea roman. Aceste rezultate confirmă că cele mai multe eșantioane traduse prin metode 

neechivalente au fost identificate în romanul Trei într-o barcă. 

Strategiile de alienare și domesticare identificateate în ambele romane au fost analizate în 

conformitate cu procedeele componente ale acestora, dezvoltate de Venuti (1992), Schuttleworth 

și Cowie (1997). Analiza datelor arată o prevalență a domesticării cu 47,52% în Trei într-o barcă 

și viceversa, o prevalență a înstrăinării (55,31%) asupra înstrăinării (44,68% ) în Trei pe două 

biciclete. Prin urmare, se poate concluziona că traducătorii primului roman au găsit mai multe 

motive și mijloace de a face umorul accesibil cititorilor români, în timp ce traducătorii romanului 

Trei pe două biciclete au ales să sporească vizibilitatea traducerii și să transfere elemente 

cultural-specifice limbajului sursă în limba și cultura publicului țintă.  
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Analiza strategiilor de traducere a umorului aplicate în romanele lui J. K. Jerome a extins 

cunoștințele noastre referitor la multiplele metode de traducere a diverselor tipuri de umor și a 

soluțiilor pe care le-au găsit traducătorii, având de a face cu dificultățile cu care s-au ciocnit. De 

asemenea, s-au făcut încercări de a traduce unele eșantioane problematice, care au ca scop să 

contribuie cât de puțin la eforturile depuse de unii dintre cei mai de vază traducători. 

Generalizarea acestor rezultate este supusă anumitor limitări. De exemplu, romanul Trei 

pe două biciclete nu are decât două variante traduse, care oferă o bază insuficientă pentru o 

analiză diacronică a aplicării strategiilor. Un factor suplimentar, care limitează exactitatea datelor 

de cercetare, este asemănarea izbitoare a variantelor traduse de traducătorii Levițschi (1957) și 

Nițescu (2009), care indică o încălcare a drepturilor de autor. Din cauza constrângerilor de timp și 

a presupunerii că strategiile lingvistice de traducere aplicate traducerii umorului trebuie luate în 

considerare numai atunci când textele umoristice se împart în unități lexicale și gramatice izolate, 

nu s-a efectuat o analiză cantitativă a strategiilor de traducere lingvistică. Unitățile umoristice 

traduse variază de la propoziții scurte la fragmente lungi sau chiar mai lungi; de aceea analiza 

fiecărei unități lingvistice va dura mult timp și va duce la o semnificație globală și la diminuarea 

sau pierderea efectului comic și semantic, pe care o considerăm fiind lipsită de sens. 

În general, este necesară și cercetarea strategiile de traducere aplicate altor tipuri de umor, 

altele decât acele examinate în această teză sau în alte romane umoristice, deoarece acestea vor 

lărgi spectrul de analiză a traducerii umorului și vor oferi mai multe soluții pentru eșantioanele 

problematice. Ar fi interesantă, de asemenea, compararea variantelor existente realizate de 

traducători români cu variantele actuale efectuate de traducători din Republica Moldova, pentru a 

identifica existența unor diferențe de caracter ideologic sau sociolingvistic și pentru a dezvolta 

strategii de îmbunătățire a eficienței traducerii. 
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