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Cum să-l traducem pe Breton ? 
Georgiana I. Badea 

Prin traducerea Antologia umorului negru, de Andre Breton1, Liliana Foșalău îmbogățește 

peisajul literar și traductiv cu o operă ce merită interesul cititorilor, al criticilor și al 

cercetătorilor. 

n L’Anthologie de l’humour noir, 

publicată în 1940, André Breton 

reunește autori suprarealiști și 

autori a căror filiație cu suprarealismul 

este mai îndepărtată sau arbitrar 

atribuită. Antologia a cunoscut mai 

multe remanieri, impuse de cenzura 

regimului de la Vichy, astfel că ediția 

din 1950 are un format diferit față de 

prima, precum și față de cea definitivă, 

stabilită de Breton în 1966 și 

republicată în mai multe rânduri.  

otele de lectură nu privesc 

modul în care Breton a 

conceput antologia. Decenii 

de scrieri și descrieri le-au oferit prim-

planul, exegeze subtile și nuanțate au 

examinat conținutul antologiei și 

spiritul critic, gustul literar și 

apostolatul suprarealist bretoniene. 

Atenția noastră se îndreaptă către 

autorul secund, Liliana Foșalău, 

traducătoare neostoită. Salutăm 

traducerea în limba română, Antologia 

umorului negru (2022), volum bazat pe 

textul ediției definitive, prefațat de 

Oana Șerban, „Umor negru, 

supranatură și suprarealism” (p. 5-26).  

                                                           
1 Andre Breton, Antologia umorului negru. Traducere din limba franceză de Liliana 

Foșalău, prefață de Oana Șerban. Iași, Cartea Românească Educațional, 2022, 456 p. 

Traducătoarea reușește să conjuge 

două competențe, una traductivă și 

cealaltă literară, dovedind o plasticitate 

incontestabilă în transferarea 

interlingvistică a diferitelor genuri 

literare cuprinse în antologie: roman, 

nuvelă, povestire, poezie, teatru, 

aforisme. Traducerea umorului – 

obiectiv, subiectiv, negru, englezesc, 

sec, suprarealist, antifrastic, în mariaj 

cu ironia, pur și simplu cinic etc. – este 
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o provocare pentru orice traducător. 2 

Cu atât mai temerară este sarcina 

Lilianei Foșalău care traduce 

fragmente din peste patruzeci de 

autori, cu tot atâtea stiluri și tipuri de 

umor.  

u talent și răbdare, traducătoare 

câștigă un pariu și oferă 

cititorului român șansa de a se 

imersa în labirintul umoristic și umoral 

al scriitorilor pe care Breton i-a ales 

pentru a ilustra umorul negru și dintre 

care reținem, subiectiv, câteva nume: 

Guillaume Apollinaire, Charles 

Baudelaire, Lewis Carroll, Salvador 

Dali, Charles Fourier, André Gide, 

Franz Kafka, Alfred Jarry, Friedrich 

Nietzsche, Jean-Jacques Pauvert, 

Pablo Picasso, Edgar Poe, Arthur 

Rimbaud, Jonathan Swift, marchizul 

de Sade. Liliana Foșalău izbutește să 

restituie subtilitatea și geniul textelor 

de tradus, evită stereotipurile 

lingvistice și captează admirabil 

rafinamentului umoristic. 

 scrie înseamnă a traduce 

gândurile cu ajutorul 

cuvintelor, cuvinte care se 

cuvine să fie înțelese de ceilalți, de 

cititori. Așa fiind, un traducător 

plătește tribut unui scriitor, îi 

asimilează fără a le răstălmăci spusele 

și gândurile pentru a le restitui cu 

                                                           
2 Patrick Charaudeu, http://www.patrick-

charaudeau.com/Des-categories-pour-l-

humour,93.html 

loialitate într-o altă limbă, pentru un  

cititor cu alt orizont de așteptare, cu 

altă mentalitate, cu altă spiritualitate. 

Când intervin ironia, umorul, jocurile 

de cuvinte, intertextualitatea, 

traducătoarea Liliana Foșalău se 

străduiește cu succes să fie o oglindă a 

stilului autorilor și a umorului lor 

obiectiv și negru. Uneori gri. Ca poetă, 

Liliana Foșalău trăiește copleșitoarea 

căutare a cuvintelor potrivite, ca 

traducătoare, se confruntă cu dubla 

constrângere a verbalizării traductive: 

aproprierea intenției auctoriale, 

armonizarea primei cu intenția 

traductivă și intenția lectorială. 

Traducătoarea ajunge să insereze cu 

succes câte o notă personală, alegând 

vocabule mai puțin datate care conferă 

o culoare vie textelor.  

entru unii, umorul, râsul, 

comedia și umorul negru sunt 

sinonime. Despre asasinat ca 

una dintre Artele frumoase (Quincey, 

p. 111-113), Visul unui condamnat la 

moarte (Lacenaire, p. 116-117), 

Chapeau-tombeau (Apollinaire, p. 

330-331), de pildă, ar putea încreți 

unele frunți care apreciază râsul ca 

marcă a umorului. Se știe că nu orice 

act umoristic declanșează râsul. Și cum 

ar putea fragmentul din Metamorfoza 

kafkiană să o facă? (p. 349-356). 
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Indiscutabil, discursul umoristic este 

un gen care cultivă varii strategii 

lingvistice, jocuri semantice și 

stilistice, valorifică situația de 

comunicare și rafinează retorica 

deliberativ-seducătoare. Iconoclast și 

anarhic, umorul negru face, uneori, 

victime printre comedianți, desenatori, 

ilustratori, scriitori. Însă umorul negru 

este o formă a libertății de exprimare și 

o eliberare. Este esențial însă ca între 

locutor și interlocutor să existe un 

numitor comun, astfel încât efectele de 

evocare să fie percepute fără echivoc, 

fără beligeranță.  

criitori francezi, precum și 

scriitori englezi ori germani 

traduși în franceză alcătuiesc 

materia pe care o fasonează direct sau 

prin intermediar francez Liliana 

Foșalău (Carroll, Cadrilul homarilor, 

după traducerea în limba franceză 

făcută de Fayet, p. 172, Swift, după 

Opuscules humoristiques, traduse de 

Wailly, p. 64, Kafka, după traducerea 

lui Parisot, p. 361). Actul umoristic 

tradus și retradus este cu atât mai 

solicitant cu cât vine printr-un 

intermediar, filtrat de o subiectivitate, 

cu practici mentalitare și cognitive 

datate mai mult decât textele în engleză 

ori germană în original. Traducătoarea 

stăpânește registrele, idiomurile și 

biruie înainte de sisifica rostogolire 

care procrastinează. Râde homeric?  

Liliana Foșalău se emancipează de 

modelul auctorial, alege echivalențe de 

traducere pertinente, reproduce 

volutelor umorului negru pe care îl 

redă în toată splendoarea. Traducerea 

umorului negru presupune stăpânirea 

variabi-lelor procedee care se 

întrepătrund: ironie, sarcasm, burlesc, 

extravaganță. Tematica umorului 

negru antologat de Breton vizează 

valori care în unele culturi, societăți și 

mentalități sunt negativ conotate: 

moartea (Gide, Discursul lui 

Prometeu, p. 275-279, Synge, 

Saltimbancul lumii apusene, p. 283-

286, Picabia, Ochiul rece, p. 319), 

bătrânețea-devenire (Roussel, Pulbere 

de sori, p. 313- 315), sărăcia (Swift, 

Modestă propunere pentru a împiedica 

fiii săraci din Irlanda să rămână în 

grija părinților..., p. 54-59), handi-

capul (Jarry, Ubu înlănțuit, p.297-

298), boala (Peret, Paraziții 

călătoresc, p. 394-396), nelegiuirea 

(Borel, Negustor și hoț e totuna, p. 

135-136) etc. Și cu toate acestea, 

umorul negru este o invitație la a 

transgresa limitele vieții umane:  

rin traducerea Antologia 

umorului negru, de Andre 

Breton, depășind asperitățile 

atâtor stiluri și genuri, Liliana Foșalău 

îmbogățește peisajul literar și traductiv 

cu o operă ce merită interesul 

cititorilor, al criticilor și al cercetăto-

rilor, introduce o dimensiune ludică 

prin care umorul negru ne ajută de 

facem față nefericirilor și nenorocirilor 

din lume. 
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