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1. Introducere

Este bine cunoscut faptul că în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea a existat o bogată dezvoltare a 
culturii românești prin înființarea de școli gimnaziale, 
realizarea de manuale școlare și lucrări didactice, 
traducerea a numeroase texte științifice și religioase, 
coduri juridice, dar și a unor texte literare din diferite 
limbi europene. Odată cu noile realități, dar și cu 

noțiunile inedite întâlnite, cărturarii români se aflau în 
situația privilegiată, dar în același timp și dificilă, de a 
găsi soluții de traducere potrivite pentru noile realități 
lingvistice. Prin intermediul împrumutului lexical și 
frazeologic din domenii diverse (drept, istorie, teologie, 
filozofie, științe) au fost împrumutate noțiuni noi care 
reflectă întocmai imaginea limbilor de cultură din care 
proveneau. Formația traducătorului, tipologia textuală, 
contextul spațio-temporal al realizării unei transpuneri, 
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transferul cultural, împrejurările confesionale ale 
textului și ale traducătorului, reformele lingvistice și 
limitările impuse de circulația cărților etc., toate acestea 
oferă astăzi cercetătorilor posibilităţi infinite de studiu 
şi, în acelaşi timp, dificultăţi majore prin multitudinea 
de probleme care necesită investigate.

În lumina orizonturilor actuale, perioada sfârșitului 
de secolul al XVIII-lea și începutul secolului următor, 
prin scrierile istorice originale și în special prin 
traducerile din același domeniu în Țările Române din 
limbile germană, franceză, italiană, neogreacă, latină 
(din texte originale sau intermediare), oferă fragmente 
importante pentru a înțelege imaginea de ansamblu 
a integrării istoriei universale în cultura românească. 
Este o arie captivantă prin întoarcerea la originea 
textului (traducere sau scriere originală), la realitatea 
textului (autorul, traducătorul, uneori educația, nivelul 
cunoașterii limbii-sursă, motivația religioasă și istorică 
a acestuia, filiația textuală, revizorii și tipografia). 
Paralelismele dintre texte, dintre textul-sursă și 
traducere, dintre anumite pasaje, dintre anumite cuvinte 
chiar, permit observarea convergențelor și divergențelor 
dintre acestea, dar și caracterul și trăsăturile specifice 
textului. 

În procesul de modernizare a limbii române literare, 
un rol hotărâtor l-au avut reprezentanții Școlii 
Ardelene (Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior, 
Radu Tempea, Paul Iorgovici, Dimitrie Eustatievici 
Brașoveanu, Ioan Molnar) care au susținut programul 
iluminist de emancipare națională, dezvoltarea culturii 
și a limbii române literare. Aceștia au realizat importante 
lucrări normative: lucrări speciale, ortografii, gramatici, 
dicționare, preocupări teoretice care au contribuit la 
modernizarea limbii literare. Spre deosebire de epoca 
anterioară, ceea ce caracterizează perioada anilor 1780-
1840 este o creștere considerabilă a interesului pentru 
problemele limbii literare, fenomen care poate fi vazut și 
în alte spații, de pildă, Grecia, Ungaria, Serbia etc. Școala 
Ardeleană domină această perioadă prin cultivarea a 
tot ceea ce este latin și izolarea elementelor alogene, 
transformând limba română într-un instrument capabil 
să exprime preocupările unei culturi înaintate, cărturarii 
fiind în cea mai mare parte orientați spre latină și limbile 
romanice moderne.1 Samuil Micu, în traducerea Loghicii, 
apărută la Buda, în 1799, afirma: „iară unde lipseaște 
limba noastră cea românească și nu avem cuvinte cu care 
să putem spune unele cuvinte, mai ales întru învățături 
și în științe, atunci cu socoteală și numai cât este lipsa 
putem să ne întindem să luom cuvinte, ori din cea 
grecească, ca din cea mai învățată, ori din cea latinească, 
ca de la a noastră maică”2. 

Începând cu secolul al XVIII-lea viața culturală începe 
un proces de renaștere, care se reflectă în dezvoltarea 
limbii române literare. În câteva decenii româna literară 
este surprinsă de o adevărată avalanșă de neologisme, 
iar fiecare traducător sau autor devine, în măsură mai 

mare sau mai mică, un făuritor al limbii române literare 
moderne. În 1795, limba germană a fost declarată limba 
oficială a imperiului habsburgic, devenind limba de 
conversație pentru intelectualii români din imperiu, 
pregătind astfel apariția unor texte paralele (româno-
germane), a unor foi volante cu circuit admnistrativ, 
coduri juridice în limba germană3. Astfel, autorii preluau 
în traducerile lor nu numai cuvinte noi, ci și expresii 
sau elemente de sintaxă, făcând posibilă exprimarea 
specifică tipului de text tradus.

2. Tipografia de la Buda

O importantă activitate editorială în această perioadă 
se desfășoară la Tipografia de la Buda, fiind un 
capitol deosebit în istoria literaturii române a epocii 
lui Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior și a 
urmașilor acestora, aflându-se într-un spațiu străin, 
dar favorabil românilor. Patrimoniul cultural al unui 
popor este creat nu numai din creațiile păstrate în țară, 
acesta deține, în afara elementelor pe care le are în 
proprietate fizică, o proprietate morală asupra tuturor 
fragmentelor care întregesc imaginea trecutului și 
contribuie la cunoașterea culturii și civilizației sale4. 
Scrierile originale și traducerile apărute la Buda, laice 
sau religioase, erau prețuite de contemporani și căutate 
pentru frumusețea tiparului și eleganța lor în toate țările 
locuite de români5. Textele de popularizare, traducerile, 
scrierile oficiale cu circulație în întreg imperiul austriac, 
calendare, toate trec în slujba tipografiei budane și a 
revizorilor acestora. În contextul unei revoluții a gândirii 
în viața intelectuală, dar și a tulburărilor religioase 
relaționate cu unirea cu Biserica Romei și a campaniei 
de reorientare religioasă a românilor din Transilvania, 
în plină epocă de intensificare a schimburilor culturale 
și a creșterii interesului pentru limbile și literaturile 
străine, autoritățile vieneze au inițiat măsuri care 
controlau pătrunderea cărților moldovene și muntene 
în zona transilvăneană. Activitatea tipografiei de la Blaj, 
singurul atelier care mai funcționa, va fi controlată, iar în 
dorința de a uniformiza, centraliza și proteja informația 
care circula în imperiu, se înscrie decizia Mariei Tereza 
de a transforma Buda într-un centru al învățământului 
universitar și principalul furnizor de carte. Tipografia 
avea privilegiul de a imprima cărțile didactice necesare 
învățământului diferitelor minorități din Ungaria, iar 
după anul 1795 sunt achiziționate seturi de caractere 
chirilice folosite anterior la Viena, imprimând nu numai 
cărțile didactice stipulate, ci și cărți de literatură, 
gramatici, calendare6. Însă, cărțile de popularizare, 
în perioada discutată (sfârșitul secolul al XVIII-lea și 
începutul secolului următor), au constituit segmentul 
căruia i s-a asigurat un loc central în activitatea 
editorială. O serie largă de manuale și broșuri au avut 
drept obiectiv difuzarea cunoștințelor economice în 
limbile latină, germană, maghiară, română, slovacă. Un 
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clasament al lucrărilor apărute la Buda a fost întreprins 
de Béla Köpeczi7, între anii 1777-1848, la tipografie, văzând 
lumina tiparului 5.500 de titluri (1.723 în latină, 1.379 în 
maghiară, 924 în germană, 672 în limba sârbă, 278 în 
limba română, 229 în slovacă, 127 în croată, 72 în ebraică, 
41 în ucraineană, 23 în bulgară și 30 în alte limbi)8. 

Activitatea editorială a tipografiei se afla în grija atentă 
a unor cenzori capabili să înfățișeze cititorilor lucrări cu 
un înalt nivel estetic și nu numai. Primul dintre cenzorii 
români aflați la tipografia de la Buda a fost Ion Onișor 
(numit în 1794), urmat de Samuil Clain (numit în 21 
Septembrie 1804), iar până la sosirea acestuia interimatul 
a fost asigurat de Șincai, care după moartea lui Samuil 
Micu va continua pentru o perioadă acest travaliu. 
Ioan Corneli va primi după acesta slujba de cenzor, 
fiind înlocuit de Petru Maior. Cărturarii au valorificat 
timpul cenzoratului la Buda pentru a completa și tipări 
lucrări cu tematică bisericească sau istorice. Știri despre 
întâmplările războinice din Europa, broșuri dedicate 
instruirii poporului de rând (cum să își îngrijească 
culturile sau animalele, cum să prevină anumite boli) 
și cărțile religioase rămân cele mai citite subiecte9. Iată 
câteva lucrări care au apărut la Buda la cumpăna dintre 
cele două secole: Constantin Caraioan, Polyzois Kontos, 
Comoara gramaticii, 2 volume în limba greacă (1796); ABC 
sau Bucoavnă spre folosul Școlilor niamului românesc, în 
limba română și germană (1797); Ducere de mână cătră 
cinste, în 1798 (română, germană); Samuil Micu, Prospect 
pentru dicționarul latin-român-german-unguresc (1806), 
Istoria biblicească, Buda, 1806; Petru Maior, Istoria pentru 
începutul românilor în Dachia, Buda, 1812; Petru Maior, 
Istoria bisericii românilor, Buda, 181310. Calendarele 
sunt un alt tip de scriere cu largă răspândire în spațiul 
european, încă din epoca medievală, având un caracter 
compozit, cu elemente educative de ordin astronomic, 
geografic, istoric, politic, medical, agricol destinate unui 
public mai larg11. În perioada 1806-1830, au apărut la 
Buda 21 de calendare alcătuite de Samuil Micu, Gheorghe 
Șincai, Petru Maior, Nicola Nicolau, Zaharia Carcalechi, 
Ioan Teodorovici și Ștefan P. Niagoe, texte care s-au 
bucurat de popularitate în ambele părți ale Carpaților, 
cu rol educativ12.

3. Johann Daniel Friedrich Rumpf, Alexandru I. 
Împăratul a toată Rossia, 1815.

Interesul pentru situația socială și în special pentru 
cea politică din epocă (războaiele duse de Napoleon 
Bonaparte împotriva rușilor, înfrângerea sa, retragerea 
trupelor) a atras atenția contemporanilor asupra 
popoarelor și a imaginii istorice a protagoniștilor 
implicați. Astfel, nevoia pentru cunoașterea ultimelor 
evenimente din epocă de către publicul vorbitor de limbă 
românescă, lipsit de alte surse de informare, rămâne 
în seama unor astfel de texte să prezinte evenimentele 
petrecute în Europa în acea perioadă. Tematica istorică 

poate fi ușor observată din titlurile acestora: Întâmplările 
războiului franţozilor şi întoarcerea lor de la Moscva (1814), 
Trista întâmplare a cetăţii Dresda de la spargerea încoace 
a podului, pănă la apărarea cetăţii (1814), Scurtă arătare 
despre luare Parisului şi alte întâmplări (1814), Vrednica 
de pomenire biruinţă, ce în vremea noastră s-au făcut, sau 
piramida cea din tunuri înălţată în marea cetate Moscva 
(1815), Napoleon Bonaparte, ce au fost şi ce iaste (1815), 
Alexandru I. Împăratul a toată Rossia (1815), scrisă de 
I.D.F. Rumpf Există o bogată literatură de specialitate 
pe tematica broșurilor apărute la Buda. Dintre acestea 
menționăm studiul asupra paternității acestor texte 
realizat de Paul Cernovodeanu, Préoccupations en matière 
d’histoire universelle dans l’historiographie roumaine au 
XVIIe et XVIIIe siècle, în „Revue Roumaine d’Histoire”, 9 
(1974), nr. 1, pp. 73-94. Cercetătorul propune o clasificare13 
în funcție de conținut: texte dedicate eșecului campaniei 
lui Napoleon în Rusia (Întâmplările războiului franţozilor 
şi întoarcerea lor de la Moscva,1814; Vrednica de pomenire 
biruinţă, ce în vremea noastră s-au făcut, sau piramida 
cea din tunuri înălţată în marea cetate Moscva, 1815), un al 
doilea grup de texte care prezintă luptele din Germania 
și Franța (Trista întâmplare a cetăţii Dresda de la 
spargerea încoace a podului, pănă la apărarea cetăţii, 1814 
și Scurtă arătare despre luare Parisului şi alte întâmplări 
(1814); o lucrare tipărită cu scopul de a distruge mitul lui 
Napoleon – Napoleon Bonaparte, ce au fost şi ce iaste (1815), 
iar o ultimă broșură dedicată elogierii țarului Alexandru 
I, întocmită de J.D.F. Rumpf14, Arătarea stăpânirei și a 
caracterului lui Alexandru I. Împăratul a toată Rossia, 
1815, contracarând prin apariția sa mitul napoleonian. 
Conducătorul francez era privit de unii români ca un 
exponent legitim al Revoluției, punându-și speranța în 
figura sa de eliberator, astfel fiind explicat entuziasmul 
intelectualilor din Ardeal, iar odată cu intrarea 
monarhiei habsburgice în război, știrile referitoare la 
Napoleon sunt filtrate, literatura favorabilă Franței se 
face prezentă prin filieră grecească15.

În cercetările asupra textelor care aparțin acestei 
perioade au fost studiate aspecte legate de paternitatea 
și sursele traducerilor, gradul de înnoire de la nivelul 
vocabularului16, probleme referitoare la transpunerea 
din alfabet chirilic în alfabet latin, realizându-se 
și antologii17 ale textelor istorice și nu numai din 
Principate și din Transilvania în veacul Luminilor18. 
Domeniul analizei practicilor de traducere, a modului 
de transpunere dintr-o limbă în alta a anumitor 
conținuturi este un spațiu mai puțin exploatat în cazul 
acestor texte, fapt remarcat și de autorii studiului 
Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc 
premodern (1780-1830)19. Broșurile antinapoleoniene 
au fost editate în mici dimensiuni, fiind considerate ca 
fiind premergătoare presei românești20, inserarea unor 
informații referitoare la evenimente contemporane 
într-un text cu scop didactic dovedind tocmai acest 
fapt. Publicațiile Tipografiei Universității din Buda 
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aveau o mare căutare, listele cu cititorii care plăteau 
anticipat prețul exemplarelor (prenumeranți) este foarte 
mare 21. Creionăm în continuare o schiță a descrierii 
textului lui I.D.F. Rumpf, urmărind relația textuală cu 
alte traduceri din seria apărută la tipografia budană, 
inserând informații referitoare la activitatea autorului și 
a contextului apariției lucrării sale, la structura diferită 
a unor ediții germane, prezente și în bibliotecile din 
alte țări, la imaginile apărute în acest text care prezintă 
realități din epoca napoleoniană, la problema paternității 
în studiile filologice recente și a rolului avut de cenzori 
în vederea tipăririi. Vom urmări să evidențiem printr-o 
atentă comparație a textului-sursă german și a traducerii 
în limba română unele aspecte ale traducerii, punând 
valoare aspectul neologic.

Majoritatea textelor apărute la Buda sunt traduceri, iar 
de cele mai multe ori textul este prelucrat sau prescurtat 
de traducători, fiind inserate și elemente despre Țările 
Române22. După destinație și titlu, textul Alexandru I. 
Împăratul a toată Rossia, scris de I.D.F. Rumpf (1815), este 
o biografie, oferind cititorului posibilități de informare 
diverse. În aceeași perioadă în epocă apar: jurnale 
de călătorie (Thomas Thornton, Starea de acum din 
oblăduirea gheograficească, orășenească și politicească a 
Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei..., Buda, 1826), texte 
cu aspect politic ( Jean-Pierre Claris de Florian, Istoriia 
lui Numa Pompilie, al doilea craiu al Romii, 1820) și 
lucrări didactice ( Joachim Heinrich Campe, Descoperirea 
Américii. O carte foarte folositoare, 1816; Louis Domairon, 
Prescurtarea istorii universale, 1826-1827). 

În primele decenii ale secolului al XIX-lea apar 
tipărituri dedicate lui Alexandru I al Rusiei, publicate 
în special în Germania și răspândite prin traduceri. 
Iată câteva dintre lucrările dedicate țarului din această 
perioadă: Jens Kragh Hoest, Russlands Keiser Alexander 
I Levnet og Regjering. Kjoebenh, 1815; Sergius Uwarow, A 
la mémoire de l’empereur Alexandre I, Saint-Petersburg, 
1826; Charles Yves Cousin d’Avallon, Vie privée, politique 
et militaire d’Alexandre Paulowitz, premier du nom, 
empereur et autocrate de toutes les Russies, Paris, 1826; 
Henry Evans Lloyd, Alexander I, emperor of Russia. Sketch 
of his life, London, 1826; Adrien Egron, Vie d’Alexandre I, 
empereur de Russie, suivie de notices sur les grands-ducs 
Constantin, Nicolas et Michel, etc. Paris, 1826; August 
Joseph Ludwig Graf von Wackerbarth, Versuch einer 
kurzen Lebensbeschreibung Alexanders I, Dresd. et Leipz., 
1826; Alexander Schischkoff, Memoiren über die Zeit 
seines Aufenthaltes bei der Person des wohlseligen Keisers 
Alexanders I während des Krieges mit den Frunzosen in den 
Jahren 1812-14 (traducere din rusă de Carl Goldhammer), 
Leipzig, 1832; Erdmann Gustav Broecker, Alexander der 
Gesetzgeber, Riga, 1828 etc.23

Johann Daniel Friedrich Rumpf (c.1758-c.1838) a fost 
cunoscut autor german și a avut funcția de consilier la 
Curtea Regală prusacă „crăiescul praisesc a Direcției 
din Berlin secretar-expeditor”, notat pe foaia de titlu. A 

scris lucrări24 precum: Die Disputir- und Vortragskunst. 
Eine praktische Anleitung zum logischen Beweisen und 
Widerlegen und zum folgerichtigen Gedankenvortrage, 
Berlin, 1833; Berlin und Potsdam, eine vollständige 
Darstellung der merkwürdigsten Gegenstände, 1808 etc; 
traduceri: Droits et Devoirs des fonctionnaires et employés 
prussiens depuis leur entrée en place jusqu’à leur sortie, 
exposés, tradus din germană de C. Noël, după Dienst- 
und Rechts- Verhältnisse der preussischen Staatsbeamten 
von ihrem Dienstantritte bis zu ihrem Ausscheiden.25 
Domeniul său de activitate se încadrează în: domeniul 
administrației prusace, monarhia prusacă, încurajarea 
economiei locale, legislație, descrieri geografice, 
biografii etc.26 

Originalul lucrării poartă numele de Alexander I, Kaiser 
von Russland. Ein Regierungs-und Karaktergemälde, 
fiind apărută la Berlin, G. Hayn, în 1814, și este dedicată 
nepotului lui Frederic cel Mare, Frederic Wilhelm al III-
lea al Prusiei27. Pagina de titlu a versiunii românești28 a 
lucrării lui I.D.F. Rumpf are următoarele indicații: Arătarea 
stăpînirei şi a caracterului lui Alexándru I, împăratul a 
toată Róssia29, întocmită prin I.D.F. Rumpf, crăiescul 
praisesc a Direcţiei din Berlín Secretar-Expedítor, şi 
Mărirei Sale celui pre dreptate şi moştenitoriu craiu al 
Borússiei Frídrih Vílhelm III închinată, iară acum întîiu 
pre românie prefăcută şi tipărită cu chipul împăratului, 
la Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungáriei, 
181530. Lucrarea dedicată țarului a mai fost tradusă și 
tipărită la Zutphen31, în Olanda, Karakterschets en kort 
overzigt der regeringwijze van Alexander den 1 keizer van 
Rusland. H.C.A. Thieme, 1815.32 Traducerea românească a 
apărut la Buda în același an fără ca numele traducătorului 
să fie menționat. Asemenea celorlalte broșuri, traducerea 
în limba română dedicată țarului Alexandru I este de 
mici dimensiuni, în format in -8° (22 x 14 cm), exemplarul 
verificat având un număr de 104, împreună cu lista de 
penumeranți având 108 pagini. Structura este similară 
cu cea din originalul german, conținând: o istorie a 
conducătorilor ruși (Vladimir I, Iaroslav I, Ivan I, Ivan 
al II-lea, Petru cel Mare și Ecaterina a II-a), evenimente 
din viața țarului până la călătoria făcută de Alexandru I la 
Petersburg, din 1814, manifest către împăratul rus în ziua 
pornirii către Viena, în 1814. După ediția germană33 este 
preluată o gravură în metal cu portretul lui Alexandru I, 
împăratul a toată Rossia, reprodusă pe reversul primei 
foi liminare, iar frontispiciul de pe foaia de titlu originală 
reprezentând medalia emisă în cinstea încoronării 
împăratului Alexandru I, este substituit, cu un altul, care 
simbolizează Muză cu sceptru34. Îi datorăm Ancăi Tatay 
o analiză35 a imaginilor care sunt prezente în tipăriturile 
de la Buda. Textul analizat prezintă o gravură semnată de 
Adám Sándor Ehrenreich (Ehrenreich Iunior sc.), printre 
primele apărute în spațiul românesc, reprezentându-l 
pe împăratul Rusiei (Alexandru I. Împăratul a toată 
Rossia). Acesta este ilustrat în costum militar de general, 
cu epoleți, cu decorații, sabie, stând în picioare și având 
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o ținută impozantă, gravorul folosind maniera punctată, 
folosită și de gravorii vienezi.36 

Lista37 care însoțește textul românesc conține 1551 
de abonați din diferitele zone ale vorbitorilor de limbă 
română: Moldova (415), Țara Românească (374), din 
Craiova (112), din Roman (45), Brașov (75), Sibiu (66), 
Făgăraș (16), Timișoara (55), Lugoj (54), Arad (104), 
Caransebeș (90), din Buda (18), Pesta (103), Viena (24). 
Listele cu abonați furnizează importante informații 
referitoare la distribuția tipăriturilor, iar apariția lor 
nu se datorează simpatiei lor pentru Rusia sau pentru 
conducătorii ruși, ci mai ales interesului firesc pentru 
evenimentele istorice contemporane38.

Nu a fost identificat până în prezent autorul traducerii 
în limba română a biografiei țarului Alexandru I. 
Problema paternității a fost discutată în repetate 
rânduri de filologi. Această chestiune a fost reluată 
de Iosif Camară în articolul Observații asupra textelor 
despre războaiele napoleoniene apărute la Buda în anii 
1814-181539. Autorul studiază critic principalele ipoteze 
și susține, după o atentă analiză comparativă, că nu 
există încă date suficiente pentru a identifica autorul 
acestei broșuri, deoarece aceasta se deosebește de 
celelalte texte prin particularitățile lingvistice. Nu este 
exclus ca traducătorul să fie preotul bănățean Ioan 
Teodorovici, care lucrase în acea perioadă și la alte 
broșuri antinapoleoniene40. Cărturarul iluminist este 
numit în 1809 preot la biserica ortodoxă românească 
din Pesta, iar după 1820 deține și funcția de cenzor și 
corector al tipografiei din Buda. Împreună cu fratele 
său Alexandru Teodorovici se va ocupa în perioada 
1824-1830 de editarea calendarelor românești apărute la 
Buda, traduce, tipărește lucrări istorice și este revizor și 
coautor al Lexiconului de la Buda (1815)41. Acesta păstra 
o relație strânsă cu Petru Maior, discutând probleme 
filologice și făcând propagandă scrierilor acestuia42. Iată 
ce scria în prefața43 la Moralnice sentenţii, Buda, 1818: 

„ (...) Eu zic, că nici unul dintră acești doi bine nu a făcut, 
că au încetat a mai lucra pentru neam (...), unul având 
frică de vorbe, altul îngrozindu-se de cheltuială, tinerimea 
neamului nostru tot întru întunearec va rămâne, și nicicând 
nu va ajunge, cum au ajuns alte neamuri la lumină. Singur 
un bătrîn, preacinstitul Domn Petru Maior, protopopul 
Gurghiului din Ardeal şi la crăescul Consiliu locumtenenţial 
al Ungariei crăesc a cărţilor revisor, încă cu lucrul nu a 
încetat. De patru ani de cînd sunt eu aici în Peşta paroh, mult 
a lucrat pentru neam. Întîi a făcut frumoase şi folositoare 
propovedanii la îngropăciunea morţilor. A doua, asemenea 
folositoare didachii, pentru creşterea fiilor. A treia, prediche 
la toate Duminicele şi sărbătorile anului. A patra, Istoria 
pentru începutul Românilor în Dachia. Iară acum lucră la 
Istoria Besearicii româneşti. Ceale patru mai sus numite 
au ieşit din tipariu, iară aceasta despre urmă cît mai curînd 
e gata a o da în tipariu, numai să poată căpăta bani ca să 
plătească ceale pînă acuma tipărite, – că, de ar cumpăra 

Românii noştri cu acea rîvnă cărţile ceale lor folositoare, 
cu care el le-a lucrat, multe alte cărţi neamului românesc 
folositoare am putea nădăjdui de la bătrînul acesta”44.

Lui Ioan Theodorovici îi sunt atribuite cele cinci 
broșuri care au apărut la Buda: Întâmplările războiului 
franţozilor, Vrednica de pomenire biruinţă şi Trista 
întâmplare a cetăţii Dresda, Scurtă arătare despre 
Luarea Parisului şi Napoleon Bonaparte: ce au fost şi ce 
iaste, neexistând suficiente dovezi pentru a atribui și 
biografia țarului Alexandru I acestui cărturar. O formă 
semnalată doar la Petru Maior de N.A. Ursu45 este grafia 
monumînt care urmărește adaptarea analogică a unor 
neologisme (cazul lui e + n + consoană > î sau i). Andrei 
Veress, Tipografia românească din Buda, admite că „ 
aceste broșuri au fost scrise ori traduse de însuș Petru 
Maior, ele îi aduceau un venit mai mare decât salarul de 
cenzor”46. În privința aceasta Paul Cernovodeanu susține 
că „la traduction roumaine anonyme – parue à Buda en 
1815 – a été attribuée dubitativement au réputé coryphée 
de l’École transylvaine, Petru Maior”47. Sustantivul 
armadie apare în două broşuri antinapoleoniene scoase 
de Theodorovici, la Nicola Nicolau (Geografia din 1814, 
Plutarh nou) şi într-un manifest din 1813 atribuit de Ursu/ 
Ursu (2006) lui Petru Maior. Tot la Nicola Nicolau apare în 
Calendar 1814 adjectivul etnonimic svedicesc. Dificultatea 
studierii modului în care au fost traduse aceste texte 
provine și din bariera impusă de faptul că aceste texte 
au fost tipărite, potrivit contextului social și temporal, în 
alfabet chirilic. 

4. Note asupra traducerii în limba română a textului 
german Alexander I, Kaiser von Russland.

O trăsătură a traducerii acestui text este oscilația în 
notarea unor nume proprii. Chiar și în cazul denumirii 
Rusiei, încă din titlu, se pot vedea unele alternanțe, 
cauzate de nevoia traducătorului de a se adapta grafic și 
fonetic la limba-țintă: Rossia, Róssia, Rosia, Țeara Rusască. 
Predomină forma Rossia. În limba română literară, acest 
nume s-a integrat sistemului predominant, în care 
accentul este pe silaba antepenultimă, deci Rússia, spre 
deosebire de cel din limba rusă unde forma Rossíĭa este 
normală, denumirea fiind atestată încă din 1517. Forma 
cu -o- provine din limba greacă  &Rwssiva 48. Termenul 
Russland din textul-sursă german este echivalat prin cele 
trei moduri: Rósia, Róssia și Țeara Rusască. Sistemul de 
accentuare latinesc savant a conviețuit timp îndelungat 
cu sistemul mai vechi românesc, cu o bază populară certă, 
format din termenul țară + un determinant adjectival 
sau substantival, cu radical numele poporului.49 În limba 
română lat. tĕrra a fost păstrat atât cu sensul de ʼErdeʼ 
(ca în alte limbi romanice) și mai ales cu cel de ʼLand .̓50 
În traducerea românească a biografiei țarului apar și 
Țeara Nemțească și Țeara Franțozească, dar și Împărăția 
Austricească. 
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O situație diferită o putem întâlni în contextul 
„Alexandru și aicea călcă în urmele celor înaintea 
lui stăpânitori, căci el nu numai că au isprăvit ceale 
începute pentru umblarea corăbiilor canale, ci încă 
altele noao sviricești51, tihvinicești ș.a. au croit și streme 
la Zna umblet de corăbii au făcut”.52 În textul din limba 
română, în alfabet chirilic, termenii sviricești, tihvinicești 
și streme sunt notați cu majusculă. Modelul german 
are: „Alexander trat auch hier in die Fußstapfen seiner 
großsen Vorfahren, indem er nicht nur die angefangene 
Anlegung schiffbarer Kanäle vollendete, sondern auch 
neue, den swirischen, tichwinischen u.a. anlegte, und 
Ströme, den Zna, schiffbar machte”.53 În dorința de a 
se păstra cât mai aproape de textul-sursă, traducătorul 
român confundă termenul Ströme ʼrâuʼ cu un nume 
propriu. Traducerea ar fi fost: „iar râul Zna l-a făcut 
navigabil.”54 O altă eroare de traducere, probabil o 
confuzie cu un nume propriu, este termenul Steppen55, 
transpus fără modificare în traducerea românească. O 
altă ocurență similară este „und nächst der Mündung 
des Flusses [Dnieper]”, tradusă prin „şi aproape de rîul 
Mindung.”56 Germ. Mündung ‘gură, vărsare’ devine 
toponim, transcris Mindung, în timp ce expresia germană 
„der alte Schlendrian” ‘după vechiul tipic’ este tradusă în 
românește printr-un antroponim: bătrînul Șlendrian57.

O altă intervenție asupra textului este făcută de 
traducătorul român în cazul împăratului Petru cel Mare. 
Astfel, Petru II în textul românesc (9) echivalează Petru III 
în textul german (p. 8). O altă posibilă greșeală o întâlnim 
în R.R. (p. 48): în 29 septevrie 1802, iar în R.G. (p. 51): 11 
august 1802. O altă greșeală a traducătorului: R.G (60) 
12 Sept este echivalat greșit 30 septemvrie (57, R.R.); ar fi 
fost corect conform calendarului propus de traducător, 
cel iulian: 31 august. Acestea sunt singurele situații, 
traducătorul român facând modificările necesare redării 
datelor calendaristice din textul german (calendarul 
gregorian) pe tot parcursul textului său conform 
calendarului iulian. Numai în finalul traducerii, la 
pagina de început a manifestului închinat împăratului 
Rusiei, cărturarul notează ambele date 1814, Octomvrie 
15/27. Întâlnim această practică și în traducerea lui Ioan 
Theodorovici, Scurtă arătare despre luare Parisului şi alte 
întâmplări (1814), unde traducătorul notează consecvent 
datele în paralel.

Comparația amănunțită a versiunii românești cu 
textul-sursă german ne-a permis să observăm că, spre 
deosebire de prima parte a textului, unde intervențiile 
traducătorului constau în special în explicații, pasajele 
omise fiind de dimensiuni mici, în ultima parte a textului 
acesta se indepărtează mai mult de text, alegând să omită 
în traducere de la câteva pasaje până la câteva pagini (64-
67, 70-71, 72-75). 

Traducătorul nu este consecvent în păstrarea notelor 
de subsol din textul german, alege să omită o parte dintre 
acestea. Textul german are marcată o notă la paragraful 
al doilea semnalată prin (R.G., 29): *). Diese genaue 

akademische Rangsbezeichnung ist in ihrer Art neu, und 
contrastirt sehr mit einer ältern Rangordung eines gewissen 
deutchen Staats, wo die Doctoren in die zehnte Klasse neben 
Kammerdiener, Bereiter und Büchsenspanner, verwiessen 
worden waren. De această dată, traducătorul român alege 
să nu traspună nota. Într-o singură situație, traducătorul 
român scrie o glosă originală, o notă de subsol explicativă, 
atașată expresiei rusăștile flote (russischen Flotte) marcată 
prin aceleași semne *) O flotă e un șir de 100 de corăbii 
de Mare (TR, 65). Traducătorul adaptează traducerea, 
modificând și punctuația, folosirea ghilimelelor nu 
corespunde originalului, inserându-le în anumite 
contexte (R.R., 73).

Se poate observa atenția pentru expresivitatea lexicală 
în alegerea traducătorului pentru următoarea situație: 
Dankbarkeit und Schonung sind Tugenden, (R.G., 68), Facerea 
de bine și aducerea aminte, sînt fapte bune (R.R., 62). Finalul 
textului românesc diferă (p. 90-104) de cel german. Acesta 
conține Manifestul, care înălțatul împărat a toată Rossia în zioa 
pornirei cale cătră Vienna l-au lăsat, 1814, Octomvrie 15/27. 

De multe ori, modificările sunt ușor observabile. 
Marcate prin paranteze sau nu, interpolările sau 
intervențiile asupra textului îl segmentează. Deși utile 
pentru o mai bună înțelegere a conținutului, modificările 
traducătorului duc la apropierea de o traducere mai 
puțin literală. Este vorba despre o modalitate, asumată 
și de cărturarii din epocă de a atenua și uniformiza astfel 
anumite diferențe lingvistice și culturale și de a înscrie 
în limba română, progresiv, în direcția amplificării 
vocabularului intelectual și, implicit, a modernizării 
sale58. Intervențiile explicative sau sinonimice sunt 
frecvente în traducerea biografiei țarului rus. Am ales 
câteva exemple care vizează explicarea unor neologisme 
sau a unor termeni mai vechi: Damen tanzte (R.G., 56), 
tradus prin Damele (cocoanele) (R.R., 53); Der Erbherr des 
Postillions (56, R.G.) transpus prin Stăpînul Postilionului 
(slugii de poștă) (R.R., 53); Polen (57, R.G.), Polonia (țeara 
leșească) (R.R., 53); Sklaven (R.G., 62), traducătorul 
român echivalează prin Sclavi, însă în paranteză oferă 
un sinonim (robi) (R.R, 60); administrația sa (luarea de 
samă) Senatului R.R. (64), den Senat Rechenschaft (R.G., 
71); Reisewagen (80, R.G.), hinteul (rătvanul); den immer 
jeder Krieg mit neuen Lorbeern krönte (R.G., 76), cu cunună 
de lurben (laură) (R.R., 76) o au încoronat; Der französische 
Dictator (R.G., 88); Dictatorul (împăratul) franțozesc (R.R., 
78); pună vina pre stihii (elemente) (R.R., 78); wollte die 
Elemente zu den Ursachen (R.G., 87); lui țar (împăratului) 
Alexie Mihailovici (R.R., 8), des Zars Alexej Michaillowitsch 
(R.G., 8); Annalen glänzt (R.G., 1), Anale (istorii) străluceaște 
(R.R., 1). Uneori, traducătorul inserează o interpolare 
între paranteze (R.R., 7) Paris (fiindcă Rosia avea în vremea 
aceaea răsboiu cu Anglia). Explicația redă expresia germană 
din text, care nu e marcată de semnul parantezelor: den 
Russland war damals mit England in Krieg (R.R., 6).

Traducătorul român s-a străduit să asigure o 
reproducere cât mai exactă atât în fond cât și în formă a 
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textului german, însă surprind în traducere unele aspecte 
referitoare la grafie. Dorind să păstreze cu oarecare 
consecvență opțiunile autorului german, traducătorul 
român alternează în câteva cazuri alfabetul chirilic cu 
inserția unor citate transpuse cu ajutorul alfabetului 
latin. Contextul (R.R. 55) „Bon Dieu, voilá le plus beau jour 
de ma vie!” (Дм҃неꙁѐле бꙋне, а҄чѣстъ ꙗсте чѣ май фрꙋмо́асъ ꙁѝ 
ди́нтръ то́ате ꙁи́леле вї́цїи꙼ мѣ́ле!) transpune echivalentul 
german (R.G., 58) „Bon Dieu, voilá le plus beau jour de ma 
vie!” (Guter Gott, dies ist der schönste Tag meines Lebens!). 
O situație similară o întâlnim în cazul unei note de subsol 
care reproduce un text în limba franceză. (R.R., 60, R.G., 
65). Traducătorul român recurce la redarea în alfabet 
latin un alt termen din limba franceză preluat întocmai 
din textul-sursă german: Es waren schon Anweisungen 
(Bons) auf den Raub in Moskau ausgetheilt, schon Plane zur 
Conscription in Russland gemacht (R.G., 86, notă); А҇кꙋм є҇ра̀  
ꙟпърци́те дъ́риле (Bons) пентрꙋ Ръпщи́́риле дин Мо́сква, шѝ 
пла́нꙋрй пе́нтрꙋ Конскри́пцїе ꙟ҇ Рѡ́ссїа ꙟкъ є҇ра̀ фъкꙋ́те. (R.R., 
77, notă). Și în cazul unui citat în limba latină traducătorul 
român alege transpunerea prin intermediul alfabetului 
latin: чѣле че Та́цитꙋс де́спре ꙟ҇пъра́тꙋл Не́рва а҇ꙋ вести́т: 
Imperium шѝ Libertatem а҇ле ꙟпреꙋна̀ (R.R., 11); was Tacitus 
vom Kaiser Nerva rühmt: Imperium und Libertatem zu 
vereinigen (R.G., 10). 

5. Observații asupra neologismelor din traducerea 
textului lui I. D. F. Rumpf

Semnalăm unele variante neologice care apar în 
traducerea românească (având ca punct de sprijin 
repertoriul publicat de N.A. Ursu și Despina Ursu), 
urmărind unele aspecte mai importante ale adaptării 
fonetice. La nivelul lexical, traducătorul român continuă 
să păstreze la numeroase neologisme, integral sau 
parţial, aspectul fonetic propriu limbilor din care 
proveneau ori cu care era familiarizat. Am selectat din 
textul studiat unele exemple pentru a aprecia la nivel 
cantitativ o parte din componenta neologică: academie 
(R.R., 26,103), adiutant (R.R., 69), administrator  (R.R., 
64), anale (R.R.,32), arendaș (R.R.,59), arîndă (R.R., 59, 60), 
arestat (R.R., 18), atestat (R.R., 37, 38), autocrat (R.R., 16), 
bal (R.R., 52), bibliotecă (R.R., 27, 106), britanicesc (R.R., 72), 
buchet, (bochetă R.R., 69), cabinet (R.R., 27), candidat (R.R., 
27), capital (R.R., 53, 97), capitale (R.R., 27), hauptcvartirul 
oștirilor (R.R., 84), cavaleríe (R.R.,66); stare împrej(gi)ur 
(R.R., 65), clase sg. (R.R., 44), („categorie socială”) clas 
(R.R., 27), comisie (R.R., 7, 23, 24, 33, 103), confisca (R.R., 
100), consilium (R.R., 106), consistorium (R.R., 106), cultură 
(R.R., 32), criminalnic (R.R., 19, 24, 97), decret (R.R., 8, 21), 
deputat (R.R., 52), dictator (R.R., 78), diplomatie (R.R., 66), 
diplómă (R.R., 17), diréctor (R.R., 39), direcție (R.R., 19, 26, 
37), district (R.R., 26, 51), damă (R.R., 69), dame (cocoane) 
(R.R., 52), madamă (R.R., 69), document (R.R., 38), dux 
(R.R., 3), educație (R.R., 63), economie (R.R., 19), emite (R.R., 
13, 33), examen (R.R., 37), examént (R.R., 39), expediție (R.R., 

34, 39), fabricat (R.R., 31), fălcér (R.R., 53, 54), familie (R.R., 
40, 93), fisicesc (R.R., 27), fisică (R.R., 4), fundamentalnic 
(R.R., 12, 48, 91), fundație (R.R., 46, 58), general (R.R., 22), 
grație (R.R., 12, 71), ilumina (R.R., 70, 89), inscripție (R.R., 
47), institut (R.R., 27, 29, 36), interes (R.R., 12), lighioane 
(R.R., 76), maior (R.R., 27), marș (R.R., 73), metalie (R.R., 
93), monarh  (R.R., 16), monarhie (R.R., 13), monumînt 
(R.R., 47, 48), moralicesc (R.R., 15), moralnic (R.R., 5), 
musică  (R.R., 3), național (R.R., 85), neutral (R.R., 74), 
noble (R.R., 30), nemeș (R.R., 24), nobli (R.R., 92), nobilitate 
(R.R., 2, 30, 92), normalicesc (R.R., 31), normă (R.R., 26), 
ocazie (R.R., 30), organ (R.R., 22), organizație (R.R., 13, 35, 
44), original  (R.R., 60), patronie (R.R., 57), plan (R.R., 3, 
10, 26, 67), personă (R.R., 10, 15, 22, 49), persoană (R.R., 8), 
persone (R.R., 25, 33), persoane (R.R., 24), politicesc (R.R., 
23, 65, 66), prenumerant (R.R., 105), poliție (R.R., 27, 76), 
polaci (leși) (R.R., 73), pompă (R.R., 44), postilion (slugă de 
poștă) (R.R., 53), prerogative  (R.R., 14), presidălui (R.R., 
61), profesor (R.R., 4), provizie (R.R., 50), public (R.R., 10, 
46, 51), president (R.R., 63), rebeliune (R.R., 66), rație (R.R., 
8), revizie (R.R., 96), revizor (R.R., 106), reservă (R.R., 
66), resultat (R.R., 8), rublă (R.R., 34), talent (R.R., 69), 
universitate (R.R., 26), soldat (R.R., 6, 66, 79), statute (R.R., 
43), stație (R.R., 13, 23), svedicesc (R.R., 72), suveran (R.R., 
15, 70), tabacheri (R.R., 56), tribunal (R.R., 9, 14).

Un număr important de neologisme au fost utilizate 
în primele decenii ale secolului al XIX-lea, care au fost 
pronunțate cu africatele č și ğ (urmate de e și i), chiar 
când cuvintele respective proveneau din limbile latină, 
franceză, italiană, germană, polonă, rusă ori maghiară59. 
Iată unele exemple pe care le-am identificat în traducerea 
textului german: coleghium (R.R., 27, 37, 63),  coleghiu 
( R.R., 63); (dar și colegiu), (R.R., 166), ghimnaziu (R.R., 
314), ghimnazium (R.R., 26), ghimnaziuri (R.R., 36), relighie 
(R.R., 76), ghenerar (R.R., 28, 69), gheneralissim (R.R., 87), 
reghistratură (R.R., 106), gheneral-procurer (R.R., 22), 
cănţălăríe (R.R., 9, 34, 39); ţenzură (R.R., 27), țidúlă (R.R., 
96), franțoz (R.R., 67), director de canțălarie sau cef la vro 
expediție (R.R., 39), vițe-president (R.R., 63), finanție (R.R., 
22). La unele neologisme întâlnim pronunţarea cv şi gv 
a digrafelor qu şi gu, urmate de a, e, i, în neologismele 
de provenienţă latină, germană, italiană şi franceză. 
Iată unele situații identificate în traducerea textului lui 
Rumpf: incvisiţie (R.R., 8, 9). Digraful ch din cuvintele de 
proveniență latină, polonă, germană, franceză și italiană 
se pronunță h, potrivit pronunției limbii latine în Europa 
centrală, în lumea germană și slavă:60 sholastic (R.R., 
36). Traducătorul explică noțiunile noi și neologismele 
cu sprijinul unor interpolări. Pentru a lărgi spațiul de 
cunoaștere al cititorului și a asigura înțelegerea textului, 
traducătorul utilizează trei forme pentru a echivala 
substantivul german Wundarzt, (57, R.G.) și expresia ersten 
Wundarzt. Astfel, pentru acest substantiv am identificat 
în text formele: cel mai de frunte al lui fălcear sau doctor 
(tămăduitoriu de rane); doftorul (2 ocurențe) (R.R., 53, 54);. 
Forma doftor („medic”) era frecventă până la 1860. Câteva 
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substantive de proveniență latină terminate în -ius 
sau -ium, atît numele comune cît şi cele proprii, erau 
adaptate cu terminaţia –ie: coleghiu (R.R., 63), consiliu, 
conzistoriu, guberniu (R.R., 23); imperiu, ministeriu, dar 
și consilium, consistorium, ministerium (R.R., 22, 26, 63). 
În vechea română literară nu existau sufixele adjectivale 
-al şi -ar, adjectivele latineşti terminate în -alis şi -arius, 
-aris, germane în -alisch, -al, -ell şi -arisch, -ar, - al, -el 
şi -aire, -(i)er şi italieneşti în -ale şi -ario, -are, pătrunse 
în limba română pînă pe la 1830-1840, au fost adaptate 
mai ales cu ajutorul sufixelor vechi -icesc şi -nic. Au luat 
astfel naştere, în procesul adaptării adjectivelor străine 
menţionate, patru sufixe neologice caracteristice epocii 
respective, şi anume: -alicesc, -alnic şi -aricesc, -arnic.61 
Iată un exemplu: criminalnic (R.R., 24, 97). Verbul 
presidălui (R.R., 61) este format cu sufixul verbal -ălui (şi 
variantele -elui, -ului). Astfel de forme au fost folosite 
îndeosebi în scrieri cu conţinut juridico-administrativ, 
care s-au stabilit mai tîrziu la conjugările I şi a III-a. 
Şi acest mod de adaptare a unor verbe de provenienţă 
latino-romanică a continuat pînă după anul 1830.62 Alte 
adaptări din textul studiat: administraţie (R.R., 21, 44), 
apelație (R.R., 21), asésor (R.R., 106), avtocrație (R.R., 15, 16), 
avtocrátie (R.R., 10, 60), această de bronță metalie (R.R., 
93), cvartir (R.R., 77), caractir (R.R., 11), clase pl. (R.R., 38), 
condiție (R.R., 65, 74), conscripție (R.R., 77), deputație (R.R., 
77), escadron (R.R., 66), flotă (R.R., 65), fundament (R.R., 14, 
38), gardă (R.R., 85), garnizon (R.R., 70), gazete (R.R., 63), 
feldmarșál (R.R., 45), guberniat (R.R., 35, 43, 48), gubernie 
(R.R., 23, 26, 97), încoronație (R.R., 16, 45), iluminație (R.R., 
49, 89), incviziție (R.R., 8, 9), instanție (R.R., 14), instrucție 
(R.R., 3), locumtenențiale (R.R., 106), pretenzie (R.R., 100), 
rescript (R.R., 45), răstație  (R.R., 96, 97, 98), reverenție 
(R.R., 57), residențialnica cetate (R.R., 89), cef-gubernament 
(R.R., 50), gubernament cef (R.R., 51), senat (R.R., 8), sistémă 
(R.R., 4, 11, 17), shoală (R.R., 13, 25), r (R.R., 102), first (R.R., 
54), grof (R.R., 3, 45), gubernium (R.R., 23), guberniu (R.R., 
23), gubernament (R.R., 36, 50, 51), haubiță (R.R., 74, < 
germ. Haubitze), ipotés (R.R., 4), cunună de lurben (laură) 
(R.R., 76), monetă (R.R., 13, 61, 93), oberster (R.R., 20), ord 
(R.R., 43, 93), trofee de trebuință (R.R., 85), privat (R.R., 12, 
27, 35), plenipotențiar (R.R., 68), soveran (R.R., 72).

Concluzii

Articolul de față a fost centrat asupra descrierii 
traducerii textului lui Johann Daniel Friedrich Rumpf 
Alexander I, Kaiser von Russland. Ein Regierungs- und 
Karaktergemälde, von I. D.F. Rumpf, Königl. Preuss. 
expedir. Secretär bei der Abgaben-Direction in Berlin, 
bei G. Hayn, mit dem Bildniss des Kaisers, 1814 [Arătarea 
stăpânirei și a caracterului lui Alexandru I. Împăratul 
a toată Rossia. Întocmită prin I.D.F. Rumpf, crăiescul 

praisesc a Direcției din Berlin secretar-expeditor, și 
Mărirei Sale celui pre dreptate și moștenitoriu craiu al 
Borusiei Fridrih Vilhelm III închinată. Iară acum întâiu 
pre românie prefăcută și tipărită cu chipul împăratului. 
La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 
1815]. Pe lângă importanța textului în istoria științei în 
care se încadrează, traducerea din 1815 reprezintă și un 
inventar lexical important, în care se văd încercările 
traducătorului de a materializa cât mai potrivit 
conținutul și forma textului-sursă. Cu un traducător 
anonim, textul se încadrează în tematica broșurilor 
antinapoleniene apărute la Buda. În urma comparației 
textului-sursă german și a traducerii în limba română 
am putut stabili unele divergențe, interpolări, greșeli de 
traducere, identificând și inventariind o listă consistentă 
de neologisme, pentru a putea estima amploarea 
împrumutului lexical. Chiar și după o superficială lectură 
comparativă se pot observa încercările traducătorului de 
a transpune cât mai fidel textul-sursă, într-o perioadă în 
care româna literară era aptă să redea parțial subtilitățile 
de gândire ale sursei. Rămân deschise cercetării subiecte 
care vizează paternitatea traducerii, analiza amănunțită 
a lexicului traducerii, transcrierea integrală a textului 
din alfabet chirilic în cel latin, chiar dacă autorul alege 
să transpună întocmai cuvinte, sintagme sau pasaje și 
în alfabet latin (impediment pentru a putea vedea unele 
aspecte ale adaptărilor în limba română, inconsecvența 
transpunerii unor forme lexicale), toate acestea pentru 
a putea oferi un repertoriu analitic și, în consecință, o 
imagine mai cuprinzătoare asupra influenței transferului 
de limbă germană în Țările Române.
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