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– Rezumatul tezei de doctorat – 

 

Cuvinte-cheie: paratextualitate, intertextualitate, metatextualitate, note de subsol,  

          alter ego 

 

În acest demers ştiinţific mi-am propus să realizez o analiză comparativă amănunțită a 

paratextului prezent în scrierile a trei autori diferiți ca orientare artistică și intenționalitate a 

textului. Este vorba de un poet iluminist de secol XIX, care și-a însoțit textul poetic propriu-

zis cu comentarii de subsol (Ioan Budai-Deleanu și a sa epopee monumentală, Țiganiada), un 

romancier modern de secol XX, care fundează un al doilea roman, subsidiar, sub temeliile 

romanului principal (Camil Petrescu și al său Patul lui Procust) și un traductolog care 

realizează, în al său paratext, o riguroasă exegeză literară pe marginea traducerilor făcute din 

Stéphane Mallarmé, Edward Lear, ori poeți mai puțin cunoscuți ai veacului de mijloc și ai 

Prerenașterii franceze (Șerban Foarță cu ale sale tălmăciri). Analiza stilistică a notelor de 

subsol prezente în cele două opere literare va scoate în evidenţă atât disproporţionalitatea 

utilizării lor cât şi amplitudinea domeniilor existente în epopeea iluministă în raport cu 

minimalismul gnostic al adnotărilor camilpetresciene, în vreme ce exegeza gloselor lui Șerban 

Foarță va releva semnificația aparte a notelor și trimiterilor într-o traducere literară: explicarea 

dificilului proces de găsire a echivalențelor perfecte între două limbi diferite.  

Studiul aprofundat al exegezei literare dedicate primului mare stihuitor laic al neamului 

românesc, Ioan Budai-Deleanu, a relevat interpretări surprinzătoare ale sub-textului literar 

existent în epopeea Țiganiada. Aprecierile sunt dintre cele mai diverse, dar toate dau 

mărturie, în cele din urmă, despre monumentalitatea operei și a făuritorului ei și despre 

originalitatea concurării textului poetic cu paratext plasat în subsolul discursului epico-liric.  

S-a spus de către critica literară că sub-textul literar budaidelean reprezintă o extensie a 

textului literar de bază, pe care îl concurează, dar îl și completează; editorii Țiganiadei au 

arătat că metoda de lucru a lui Budai-Deleanu consta în redactarea textului poetic pe marginea 

căruia, ulterior, autorul broda notițele complinitoare. Cea mai străvezie mărturie în acest sens 

o constituie manuscrisul poemului nefinalizat Trei Viteji, care păstrează până astăzi spațiile 

goale destinate adnotărilor pe care scriitorul ardelean nu a mai apucat să le compileze pe 

marginea textului. De asemenea, fiind gândite drept adaosuri la textul poetic propriu-zis, 

adnotările au un rol eminamente explicativ, câtă vreme prin intermediul lor autorul, dedublat 

în multiple voci exegetice, oferă informații din multe și variate domenii (filologie, filozofie, 



 

etnografie, istorie etc.). Lectorului îi sunt puse la dispoziție indicații valoroase despre 

etimologii ale cuvintelor, îi sunt alcătuite familii de cuvinte, îi sunt enumerate sinonimele 

regionale ale unor cuvinte, îi sunt explicate legile fonetice care acționează în limba română, îi 

sunt tălmăcite anumite expresii populare, îi sunt oferite pe tavă mijloacele de care dispune 

poetul pentru înveșmântarea stilistică a ideilor etc. Sunt informații prețioase, care îmbogățesc 

textul, încercând să-l epuizeze, să-l stoarcă de înțelesuri și, nu întâmplător, criticul literar, 

Eugen Negrici, receptează Țiganiada ca fiind o „masivă și plină de ascunzișuri catedrală”. 

O altă caracteristică a subsolului literar budaidelean este de a imagina un cititor fictiv care 

să recepteze critic opera. Practic, Budai-Deleanu se dedublează în nenumăratele voci ale 

comentatorilor sub-textuali pentru a proba multitudinea de interpretări la care se pretează o 

operă polifonică, grandioasă, gândită și structurată pe diverse paliere. În lipsa unui cititor real, 

pe care poetul ardelean nu l-a avut câtă vreme opera i-a rămas în anonimat și nu a văzut 

lumina tiparului în timpul vieții autorului ei, Budai-Deleanu înființează un astfel de lector, 

după care îl multiplică prolific în vocile comentatorilor subsidiari. Astfel ia naștere și spiritul 

critic, atât de specific iluminiștilor, în literatura română, Budai-Deleanu putând fi considerat 

unul dintre fondatorii criticii literare românești. 

Există și linii exegetice deosebit de originale ale subsolului literar din Țiganiada: unii 

savanți au considerat că notele de subsol reprezintă un procedeu literar definitoriu 

iluminiștilor, și anume travestiul, alții au afirmat că adnotările propun o reprezentare a lumii 

ca joc, un univers baroc, heteroclit și că vocile comentatorilor nu sunt altceva decât alter ego-

uri ale autorului. Au fost și filologi care au văzut în adnotările budai-delene elemente de 

parodie specifice eposului comic, ori o poetică a lecturii inedită, Budai-Deleanu scontând un 

lector avizat, capabil să recepteze integral farmecul unei opere livrești ce topește la un loc 

influențe autohtone cu înrâuriri din patrimoniul cultural universal, care armonizează cultura 

românească cu cea greacă, latină, franceză, italiană, germană, ori engleză. 

Multe pot fi perspectivele de interpretare exegetică a sub-textului literar camilpetrescian: 

notele de subsol adăpostesc personajul auctorial, al cărui rol este de a corecta memoria 

celorlalte personaje și de a îmbogăți acțiunea cu noi detalii, însă din perspectiva unei instanțe 

narative subiective; sub-textul romanului se constituie în metaroman clădit sub temeliile 

romanului propriu-zis, pe care îl concurează, dar îl și completează; subsolul literar aduce cu 

sine atât o artă poetică romanescă cât și una dramatică, revoluționând astfel romanul clasic; 

sub-textul literar camilpetrescian introduce o poetică a lecturii, transformându-l pe cititor în 

personaj implicat în operă; subsolul literar conferă autenticitate operei fictive prin inserarea 

unor detalii autobiografice menite să sporească impresia de verosimil operei literare. Acestea 



 

sunt direcțiile principale de receptare a subsolului literar, existent în roman, însumând ideile 

cele mai des întâlnite la majoritatea comentatorilor literari.  

Sunt însă și câteva direcții secundare de interpretare a adnotărilor, cumulând opinii 

particulare ale anumitor literați, care nu cunosc o difuzare largă: raportat la textul principal, 

subsolul literar al romanului conține o serie de digresiuni care, uneori, rup unitatea textului 

ficțional, îngreunând lectura (notele de subsol reprezintă, din acest punct de vedere, o inovație 

tehnică inutilă, care ar putea trece fără nicio problemă în alcătuirea romanului propriu-zis; 

majoritatea exegeților care adoptă această direcție exegetică fac parte din critica 

tradiționalistă, reticentă la inovațiile literare propuse de scriitorii moderni); subsolul literar al 

romanului este amprenta modernității romanului camilpetrescian, este apanajul tehnicității 

romanului nou, modernist; subsolul literar conferă romanului caracterul de scriere alambicată, 

labirintică, sinuoasă, dificilă ca lectură (și această receptare a notelor de subsol poate fi 

considerată a fi specifică criticii tradiționaliste, refractare la nou); notele de subsol din 

romanul camilpetrescian oferă o imagine fotografică a societății bucureștene interbelice, sub 

toate aspectele ei (politic, economic, cultural, monden); adnotările prezente în romanul 

camilian scot în evidență personalitatea scriitorului, reprezentând reflexii ale individualității 

romancierului: impulsivitatea, reflexivitatea, nervozitatea, impetuozitatea, spiritul analitic, 

obsesia punctului de vedere. 

Analizarea a trei volume de tălmăciri redactate de Șerban Foarță conduce spre concluzia 

că adnotările acestui filolog-traductolog dețin următoarele particularități: au rol explicativ 

(luminează textul prim prin exegeze clare și concise); au rol justificativ (argumentează 

opțiunile traductologice ale autorului tălmăcirii); au rol de complement al textului-suport 

(glosele complinesc textul de bază cu informații esențiale despre circumstanțele redactării 

operei, locul și data apariției acesteia, etapele evolutive ale scrierilor, simbolistica textelor, 

mai ales atunci când ea este una sui generis etc.); reprezintă o modalitate de comunicare 

directă cu cititorul, pe care translatorul îl are în vedere atunci când redactează unele adnotări; 

descriu împovărătorul proces parcurs de translator în găsirea echivalenței semantice perfecte 

între partitura franceză / englezească și tălmăcirea românească; reflectă spiritul ludic specific 

personalității traducătorului, dar pun în evidență și erudiția acestuia. 

 

 

 

 

 



 

Elementele de noutate aduse de această teză de doctorat sunt următoarele: 

 

 IOAN BUDAI-DELEANU, Țiganiada 

 

Între cele două variante ale Țiganiadei există nu două deosebiri, cum a susținut critica 

literară până în prezent, ci trei diferențe majore, dacă se ia în considerare sub-textul literar 

atâta vreme ignorat de exegeza literară: după desprinderea poemului Trei Viteji din țesătura 

epică a epopeii și după inserarea discuției pe tema formelor de guvernământ care nu exista în 

izvoditura primă a operei, a treia diferență între cele două redactări ale operei vizează notele 

de subsol: prima versiune a Țiganiadei nu este adnotată în întregime, ci doar până la versul 

5371 (potrivit informațiilor furnizate de unul dintre editorii epopeii, care au avut acces la 

manuscrisul scrierii, Florea Fugariu), în vreme ce a doua variantă este integral adnotată. 

În prima variantă a Țiganiadei există doar doi comentatori (Mitru Perea și „comentatorul 

anonim” care, în opinia mea, îl vizează pe autorul însuși. Budai-Deleanu s-a dedublat în operă 

în două ipostaze: prin vocea lui Leonachi Dianeu, în epistolia de început și prin glasul 

„comentatorului anonim”, în subsolul literar. Cred că, în primă fază, Budai-Deleanu și-a 

imaginat sub-textul literar ca un dialog imaginar între el și bunul său prieten, Petru Maior, de 

care era despărțit și a cărui lipsă o resimțea acut, motiv pentru care simțea nevoia unor 

discuții, chiar și ireale, cu acesta), în timp ce în a doua versiune vocile comentatorilor se 

înmulțesc (descoperind veleitățile ironice, parodice și satirice ale acestei modalități de 

transpunere în pielea mai multor personaje, deci a nenumărate tipuri umane, Budai-Deleanu s-

a angajat într-un joc scenic eterogen).  

În prima versiune a operei, sub-textul literar budaidelean viza un raport vertical între text 

și paratext, așadar, notele de subsol reprezentau comentarii pe marginea textului poetic, în 

timp ce în a doua variantă Budai-Deleanu a inserat și o comunicare pe orizontală în sub-textul 

literar, venindu-i ideea să-i pună pe comentatori nu numai să polemizeze în jurul textului 

poetic, dar și să polemizeze între ei, apostrofându-se unii pe alții. Tocmai această concurare a 

paratextului cu alt paratext reprezintă un element de originalitate și de modernitate valorificat 

de Budai-Deleanu în polivalenta-i operă. 

Notele de subsol sunt o semnătură definitorie a lui Budai-Deleanu, o amprentă a 

personalității sale deschise spre enciclopedism și o marcă a viziunii sale despre ce înseamnă 

redactarea unui text, fie el literar, ori științific. Cu ajutorul observațiilor lui Alexandru 

Ciorănescu, interesat de manuscrisele istorice ale lui Budai-Deleanu, am aflat cu surprindere 



 

că operele istorice ale scriitorului cigmăuan sunt și ele adnotate, iar însemnările sub-textuale 

sunt chiar mai bogate și mai valoroase decât textul însuși. 

Sub-textul literar budaidelean constituie influența genului dramatic asupra monumentale-i 

scrieri: practic, în opera scriitorului cigmăuan se îmbină nu două genuri literare, cum a 

susținut critica literară până acum, respectiv genurile liric și epic, ci epopeea se află la 

răspântia tuturor genurilor proprii literaturii. Dispunerea genurilor alternează între planul 

orizontal și cel vertical: în timp ce susul paginii este dominat de genul epic și cel liric, josul 

paginii stă sub amprenta genului dramatic. Astfel, dialogurile comentatorilor sub-textuali 

reprezintă mici scenete dramatice în care autorul alternează tonuri variate, de la umor până la 

sarcasm, trecând, bineînțeles, prin ironie. De asemenea, diversitatea tipurilor umane 

ipostaziate în subsolul literar budai-delean constituie o altă trăsătură dramatică existentă în 

opera literară. „Comedia filologică” din infratextul epopeii presupune o înfruntare dramatică a 

punctelor de vedere, o polemică aprinsă în jurul ideilor poetice, un dans al ielelor frenetic și 

neostoit care are în centru multiplele ițe narative ale scrierii. Confruntarea aceasta încleștată a 

punctelor de vedere, uneori chiar antagonice, reprezintă încă o particularitate a genului 

dramatic depistabilă în Țiganiada. 

Notele de subsol trebuie interpretate și în contextul epocii, al curentului cultural iluminist 

care îmbibă opera și al apartenenței lui Budai-Deleanu la Școala Ardeleană. Astfel, adnotările 

din Țiganiada au rol de iluminare a poporului semidoct, ori chiar incult din zorii secolului al 

XIX-lea; prin intermediul lor, scriitorul iluminist ardelean popularizează toate preceptele 

fundamentale ale Școlii Ardelene. Subsolul literar budai-delean complinește atât preocupările 

lingvistice cât și pe cele istorice ale eruditului latinist ardelean. Privită din acest unghi, 

Țiganiada poate fi catalogată drept un manual enciclopedic, prin intermediul căruia lectorii se 

cultivă în multiple domenii ale cunoașterii. 

Prin notele de subsol, Budai-Deleanu a conferit scrierii sale o apertură maximă, o 

anvergură extraordinară, transformând-o nu numai într-un monument de limbă literară, prin 

textul poetic, ci într-un monolit enciclopedic cu deschideri spre nenumărate domenii ale 

cunoașterii: istorie, estetică, lingvistică, literatură comparată, filosofie, etnologie etc. 

 

 CAMIL PETRESCU, Patul lui Procust 

 

Principalul rol al sub-textului literar camilpetrescian este de a împiedica denaturarea 

sensurilor inculcate operei de către propriul ei creator. Obsedat de propriile idei, de care nu 

înceta să se uimească permanent, Camil Petrescu își dorește ca ele să fie conservate exact așa 



 

cum el le-a gândit. Scriitorul nu lasă loc liber interpretărilor, limitează libertatea cititorului de 

a insufla operei sale noi semnificații, izvorâte din sensibilitatea și experiența lectorului. În 

acest sens, Camil Petrescu acționează coercitiv asupra persoanei care-i citește opera: sensurile 

pe care lectorul trebuie să le descopere sunt cele impuse de autor! Ca și Shakespeare în al său 

Hamlet, Camil Petrescu este obsedat de semnificațiile operei sale și de modul cum publicul 

receptează mesajul codificat al scrierii sale. Abaterea lectorului de la codul textului îl 

îngrozește pe scriitor. Tocmai de aceea dă și atât de multe indicații în sub-text, unde se 

voalează, pentru ca interpretarea să fie fidelă crezului autorului ei. Ceea ce îi refuză Camil 

Petrescu cititorului este libertatea de a simți și gândi textul în funcție de propria experiență de 

viață, de orizontul personal de cunoaștere. Shakespeare ca dramaturg devine deplin conștient 

de faptul că sensurile scrierilor sale depind de reprezentația actorilor, Camil Petrescu își dă 

seama că descifrarea tainicelor semne ascunse în opera sa pornesc de la indicațiile autorului-

narator, vocea scriitorului în text. Totul se reduce, în cele din urmă, la cuvânt, căci de la el se 

naște și sub puterea lui stă orice operă, iar orice mare scriitor, fie el Lucrețiu, Shakespeare, 

Ion Budai-Deleanu, Camil Petrescu, sau oricare altul, de-abia în momentul în care se apucă de 

scris, începe să devină lucid de limitele limbajului, insuficient în a capta gândurile, care se 

derulează cu o viteză fantastică, vin de nicăieri parcă, sau de undeva de foarte departe și pier 

la fel de rapid, până cuvintele nici nu au apucat să le înveșmânte, să le dea glas. În cele din 

urmă, aici transpare neputința firii de a cuprinde Cuvântul creator. 

Subsolul literar camilpetrescian salvează din bezna neantului ideile revoluționare ale 

autorului. Viziunile radicale ale lui Camil Petrescu despre arta dramatică și poetica romanescă 

supraviețuiesc în opera literară și schimbă încetul cu încetul mentalități. Dacă în vremea sa 

Camil Petrescu a fost un „prooroc” ale cărui idei inovatoare au fost opacizate de surzenia 

intelectualității interbelice, treptat ideile sale au însămânțat mentalul românesc, rodind în 

perioada postmodernă. 

Notele de subsol ale romanului camilpetrescian sunt o amprentă a personalității 

scriitorului, care vădesc minuțiozitatea, vanitatea și spiritul polemic specifice scriitorului. 

Sub-textul literar camilpetrescian este o reverberație a subsolului literar budai-delean. O 

analogie plină de umor făcută de Camil Petrescu între un personaj din Țiganiada lui Budai-

Deleanu și Pamfil Șeicaru și publicată în articolul intitulat De ce nu avem roman cuprins 

ulterior în volumul Teze și antiteze mă îndreptățește să cred că scriitorul bucureștean a 

cunoscut opera autorului ardelean, de care, de altfel, s-a lăsat influențat atunci când a introdus, 

la rândul său, note de subsol în romanul Patul lui Procust: „Îl vedeți d-voastră de pildă pe d. 

Pamfil Șeicaru erou de roman? Mânat de probleme de conștiință? Când d-sa ar putea fi cel 



 

mult Tandaler din Țiganiada lui Budai-Deleanu.” Nicio exegeză nu a făcut, până acum, relația 

între afirmația lui Camil Petrescu și sursa sa de inspirație, scriitorul ardelean, Ion Budai-

Deleanu, nici nu a insistat asupra filonului artistic între sub-textul literar al Țiganiadei și cel al 

Patului lui Procust. Infimi exegeți (Aurel Martin, Ion Oarcăsu, Constantin Ciopraga) au 

menționat în treacăt utilizarea notelor de subsol de către ambii scriitori, însă nu au insistat 

asupra particularităților artistice proprii fiecăruia. 

Studiul documentelor literare despre pregătirea și redactarea operelor lui Camil Petrescu, 

mai ales a celor literare, publicate de Alexandru Bojin și Florica Ichim în volumul Documente 

literare: Din laboratorul de creație al scriitorului, a fost deosebit de benefic și fecund pentru 

atingerea obiectivului acestei teze de doctorat, întrucât a scos la iveală conexiuni 

surprinzătoare între scrierile autorului. Parcurgerea acestor notițe camilpetresciene m-a ajutat 

să stabilesc clar momentul în care i-a venit lui Camil Petrescu ideea de a concura textul literar 

propriu-zis cu sub-text și să observ cum a evoluat această idee. Înainte de a începe procesul de 

documentare și redactare propriu-zisă a romanului Patul lui Procust, Camil Petrescu a avut în 

plan să realizeze un alt roman, rămas la stadiul de proiect, căruia autorul său nu i-a dat nici 

măcar un titlu. Lectura acestei schițe neterminate aduce la lumină clipa în care Camil Petrescu 

a inserat într-un text epic o primă paranteză, în care personajul-narator recomandă eludarea 

respectivei adnotări la lectură, fapt ce amintește incontestabil de notele de subsol din romanul 

Patul lui Procust, în care Autorul prolifera același îndemn. Dacă dramaturgul ne-a obișnuit cu 

înțesarea operei dramatice cu nenumărate indicații parantetice, momentul irumperii acestor 

adnotații în textul epic este notabil. Paranteza cu pricina este folosită tot în proiectul de roman 

rămas nerealizat, într-o parte notată de scriitor ca alcătuind „Cartea a II-a”: „(Cititorul e rugat 

să treacă prin corvoada acestor detalii, pe care, la urma-urmelor, le poate sări dacă vrea.)” 

Spre deosebire de romanul Patul lui Procust, unde parantezele, respectiv divagațiile alcătuiesc 

un corp textual distinctiv, această primă notă a personajului-narator este inserată în corpul 

romanului propriu-zis, amintind mai degrabă de procedeul scriitorului Ion Vinea din romanul 

Paradisul suspinelor, apărut cu trei ani înaintea Patului lui Procust, unde indicațiile între 

paranteze nu erau desprinse de textul propriu-zis al romanului. 

Același roman neterminat ne oferă informații despre o altă caracteristică a scrisului 

camilpetrescian: impregnarea romanului propriu-zis cu o seamă de digresiuni, pe care, în 

romanul Patul lui Procust, autorul le rupe din țesătura textului propriu-zis, trimițându-le în 

notă. În proiectul de roman nefinalizat însă, aceste divagații, aceste „ruperi de ritm”, care 

vizează subiecte care-l interesau pe Camil Petrescu, sunt introduse printre observațiile legate 

de acțiunea romanului, ori printre „fișele” personajelor, așadar fac corp comun în operă: 



 

„Lipsa de parale. Viața lor, mofturile, îi artificială pentru că ei nu au rezolvat problema de a 

face amanți nobili luptând (nu neglijând-o) cu lipsa de bani. E ca și când ai face o statuie fără 

stomac, frumoasă. Ei simplifică viața, îi ocolesc greutățile. Părerile despre plagiat. (Tocmai 

se discută cazul lui Cezar Petrescu.)” Aparent, nu există conexiune între dificultățile 

financiare ale personajelor și problema plagiatului, însă o notă i-ar fi permis scriitorului să-și 

exprime punctul de vedere pe marginea unei teme ce-l preocupa. 

Compararea portretului baronesei R., eroina nuvelei Contesa bolnavă, prima încercare 

epică a lui Camil Petrescu, redactată de scriitor în perioada în care se afla la Timișoara, 

respectiv în anul 1922, cu portretul Doamnei T., eroina romanului Patul lui Procust, ne ajută 

să înțelegem faptul că, încă de la primele exerciții epice, prototipul feminin camilpetrescian 

era conturat: frumusețea fizică a femeii este neobișnuită, insesizabilă de cei din jur; femeia 

adorată este în același timp amantă și amică devotată, aducătoare de liniște ființei masculine, 

care găsește în ea un partener de discuție și meditație; apariția femeii aduce un spor de 

frumusețe în viața bărbatului, căci simțul estetic desăvârșit, vizibil în bunul gust vestimentar, 

amplifică impresia de plăcut emanată de femeie. Enigmaticul feminin este sugerat și de 

numele celor două eroine, ambele denumite prin intermediul unor inițiale.  

Notele de subsol din romanul Patul lui Procust sunt ușa întredeschisă pe care o lasă 

Camil Petrescu pentru a ne atrage atenția că întotdeauna mai poate fi ceva de spus, ceva de 

explicat pe marginea unei situații, a unei stări de spirit, ori a unui personaj. Minuțiosul 

scriitor, aplecat mereu asupra detaliului, în care găsește esența lucrurilor, încearcă să capteze 

în scrierea sa cele mai infime picături care, în final, alcătuiesc oceanul. Oricât de iritante pot fi 

aceste irumperi în textul propriu-zis, căruia îi rup, aparent, coerența, adăugirile, de fapt, 

întregesc o viziune, iluminează din toate unghiurile posibile un tablou. 

 

 ȘERBAN FOARȚĂ, Tălmăciri 

 

Rolul prim al paratextului gândit de Șerban Foarță în instanța de tălmăcitor este de a 

explica cititorilor tălmăcirilor sale modul cum a intervenit în textul literar translatat dintr-o 

limbă străină (franceză în cazul volumelor Album de versuri de Stéphane Mallarmé și Un ev 

enorm și delicat, respectiv engleză în cazul volumului de Limericks al lui Edward Lear) în 

limba română. Traducerea fiind în egală măsură poesie și poiesie, adică tălmăcire și 

răstălmăcire, sau facere și contrafacere, Șerban Foarță în ipostaza de traducător simte nevoia 

unor explicații pentru a-și justifica opțiunile traductologice, fie ele ideatice, lingvistice, 



 

fonetice etc. În această „ecuație lingvistică”, traducătorul se află în raport de inferioritate față 

de stihuitor. 

Un rol secundar al notelor care însoțesc tălmăcirile lui Șerban Foarță este cel de 

complement al textului-suport (glosele complinesc textul de bază cu informații esențiale 

despre circumstanțele redactării operei, locul și data apariției acesteia, etapele evolutive ale 

scrierilor, simbolistica textelor, mai ales atunci când ea este una sui generis etc.). 

Din punct de vedere al paratextului, tălmăcirea lui Șerban Foarță a Albumului de versuri 

al lui Stéphane Mallarmé este cea mai interesantă, pentru că este singura în care traducătorul 

alcătuiește două corpuri distincte de note: mai întâi, unul de Glose, în care translatorul 

realizează scurte comentarii literare ale poeziilor mallarmeene, apoi, unul de Note și trimiteri, 

în care filologul explică suplimentar anumite trimiteri (ideatice, lingvistice etc.) realizate în 

Glose. Situația este rarisimă: Șerban Foarță optează pentru o adnotare a adnotărilor, un 

paratext al paratextului, adică o paratextualitate a paratextualității! La o scară mult mai mică 

și doar incidental va folosi Șerban Foarță același procedeu și în glosarea tălmăcirilor lui 

Edward Lear și ale sale Limericks; acolo însă notele la note vor fi deosebite grafic de corpul 

adnotărilor printr-un asterisc (*), multiplicat ori de câte ori nevoia o cere. Astfel, dacă 

tălmăcitorul operează pe o singură pagină mai multe note la note, prima va fi marcată grafic 

printr-un asterisc, a doua prin două asteriscuri ș.a.m.d. 

Modalitatea traducătorului de a aborda paratextul este frapantă, dar și onestă în același 

timp: șocantă, pentru că, la o primă vedere, textul poetic rămâne imaculat, așteaptă doar 

interpretarea lectorului, care nu este ghidată în nici un sens, ori mediată printr-o interpretare 

critică; sinceră, fiindcă traducătorul opune originalului tălmăcirea sa. 

Stilul lui Șerban Foarță se caracterizează prin concizie și prin abundența referirilor de tot 

felul (etimologice, culturale, prozodice etc.). Glosele lui Șerban Foarță sunt o sursă 

inepuizabilă de asociații, unele chiar insolite și șocante, care deschid noi orizonturi 

gnoseologice, mereu neașteptate. Comentariile nu se mărginesc strict la textul tradus, ci îl 

folosesc doar ca suport pentru a isca ample discuții filologice (despre sinonimia cutărui 

cuvânt, despre etimologia altuia, despre ritmicitatea conferită de anumite sonuri, despre 

inexpresivitatea și inutilitatea traducerii mot-à-mot etc.). Mai ales pentru un specialist al 

cuvântului notele lui Șerban Foarță reprezintă o lectură plăcută, cultivatoare pentru spirit. 

Paratextul lui Șerban Foarță descrie împovărătorul proces parcurs de translator în găsirea 

echivalenței semantice perfecte între partitura franceză / englezească și tălmăcirea 

românească. 



 

Adnotările lui Șerban Foarță reprezintă, pentru tâlcuitor, și o modalitate de comunicare 

nemediată cu cititorul, căruia i se confesează, denunțându-i toate problemele de traducere 

întâmpinate în tălmăcirea în limba română. 

Glosele lui Șerban Foarță constituie o marcă a personalității tălmaciului, care reflectă 

spiritul ludic specific acestuia, dar pun în evidență și erudiția sa. 

O particularitate a paratextului lui Șerban Foarță o reprezintă plasarea adnotărilor la 

sfârșitul traducerilor. Dispunerea paratextului nu se face pe verticală, între susul și josul 

paginii, ci pe orizontală, corpul de note succedându-i operei poetice. 
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