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Translated in English and Romanian 
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Rezumat: Lucrarea de fa  reprezint  un rezultat concret al traducerii din 
german  în român  a colec iei de eseuri Kritik des Interventionismus a lui Ludwig 
von Mises, traducere pe care autoarea lucr rii de fa  a efectuat-o recent. Articolul 
î i propune deci s  prezinte i s  analizeze atât particularit ile morfo-sintactice ale 
originalului în german , cât i provoc rile i dificult ile întâmpinate în procesul 
de traducere în limba român . În acest sens, analiza de fa  se bazeaz  i pe o 
traducere a c r ii în limba englez , realizat  îns  în ceea ce noi consider m a fi 
condi ii ideale, ce urmeaz  a fi explicate în cadrul articolului de fa . În ce m sur  
se mai poate invoca ideea de „fidelitate a traducerii”, de i avem de a face cu o 
traducere specializat , reprezint  un aspect esen ial, în jurul c ruia se va construi 
articolul de fa . 

Cuvinte-cheie: Ludwig von Mises, traducere specializat , echivalen  termino-
logic , adaptare 

Abstract: This paper is a result of the translation from German into Romanian of 
the collection of essays Kritik des Interventionismus, signed by the Austrian 
economist Ludwig von Mises. Therefore, the article intends to analyze not only the 
morphological and syntactic particularities of the German text, but also the 
difficulties and challenges of the Romanian translation. This analysis is also based 
on an English translation, that in our opinion was done under ideal circumstances, 
which are to be explained further in the article. To what extent could one still refer 
to the idea of “fidelity”, even though we deal with a specialized translation, is an 
essential aspect this article intends to focus upon. 

Keywords: Ludwig von Mises, specialized translation, terminological equivalence, 
adaptation 

1. Introducere  

În Recomand rile pentru protec ia juridic  a traduc torilor i a traducerilor i 
mijloacele practice de îmbun t ire a statutului traduc torilor adoptate de 

                                                 
1  Lector univ. dr., Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, bruckner.alina@gmail.com. 
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Conferin a General  a UNESCO din anul 1976, se reg se te urm toarea men iune, 
considerat  drept aspect esen ial al actului de traducere: „traducerea promoveaz  
în elegerea între popoare i cooperarea între na iuni prin facilitarea disemin rii 
de opere literare i tiin ifice, [...] precum i schimbul de idei”2, traduc torii i 
traducerile având „un rol extrem de important în schimburile interculturale din 
cultur , art  i tiin  [...]”3. Rolul traducerii ca liant cultural, pentru 
„translatarea” valorilor între culturi diferite, este evident, traduc torul fiind 
adesea considerat un al doilea autor. 

Îns  acest aspect cultural este relevant cu prec dere în cazul traducerii 
literare. i totu i, întregul act translatologic implic  i traduceri ne-literare sau 
specializate, în cadrul c rora transferul din limba surs  în limba int  implic  o 
aten ie sporit  asupra în elesului conceptelor transmise. Traducerea specializat  
solicit  deci nu doar cuno tin e de limb , ci i cuno tin e în domeniul specific 
lucr rii, atât în limba surs , cât i în limba int , ceea ce poate cauza numeroase 
provoc ri, chiar dificult i pe latura terminologic  celor care activeaz  în acest 
domeniu. În plus, traducerea specializat  în orice domeniu este puternic legat  de 
istoria, cultura i civiliza ia în cadrul c rora s-a format în timp domeniul respectiv.  

În acest context, se pune problema fidelit ii unei traduceri – un concept pe 
cât de des invocat, pe atât de vag definit. Cui sau fa  de ce anume trebuie s  fie 
fidel  o traducere? În ce m sur  conceptul de fidelitate reprezint  o no iune 
perimat ? În cazul unei traduceri specializate, fidelitatea este, din punctul nostru 
de vedere, un imperativ, dac  avem în vedere acurate ea terminologic  f r  de 
care nu se poate. Pornind deci de aici, putem afirma c  o traducere specializat  
trebuie s  fie fidel  în primul rând fa  de textul original. Îns  o traducere se 
efectueaz  pentru a facilita diseminarea informa iilor într-o limb  i cultur  nou , 
ceea ce înseamn  c  ideea de fidelitate trebuie s  se raporteze i la publicul int  
al traducerii. Din aceast  perspectiv  vom analiza în continuare traducerea operei 
lui Ludwig von Mises, Critica interven ionismului, din german  în englez  i român . 

2. Ludwig von Mises – coordonate ale vie ii i operei 

Originar din fostul Imperiu Austro-Ungar, n scut în anul 1881, Ludwig von 
Mises a r mas în istorie drept cel mai de seam  reprezentant al colii Austriece.  

Tân rul Mises i-a început studiile la Universitatea din Viena în anul 1900, 
ob inându- i doctoratul în drept i economie în anul 1906. Lucrarea care l-a 
propulsat pe Mises în rândul economi tilor europeni, i anume Theorie des Geldes 
und der Umlaufsmittel, provine din perioada tinere ii, fiind publicat  în anul 1912. 

                                                 
2  În original, în lb. englez : „Translation promotes understanding between peoples and 

co-operation among nations by facilitating the dissemination of literary and scientific 
works […] and the interchange of ideas.”, cf. https://www.fit-ift.org/nairobi-
recommendation/, accesat la data de 15.09.2019. 

3  În original, în lb. englez : „The extremely important role played by translators and 
translations in international exchanges in culture, art and science”, cf. https://www.fit-
ift.org/nairobi-recommendation/, accesat la data de 15.09.2019. 
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Un an mai târziu, el devine profesor la Universitatea din Viena, cursul s u fiind 
frecventat de numero i studen i i tineri economi ti din întreaga Europ . Cu toate 
acestea, ideile remarcabile enun ate de Mises în lucrarea mai sus men ionat  nu 
au fost niciodat  pe deplin acceptate de economi tii profesioni ti, motive în acest 
sens fiind men ionate de unul dintre discipolii s i, Murray N. Rothbard: pe de o 
parte, lipsa unei „tradi ii economice neoclasice în Germania”, pe de alt  parte 
lipsa unei traduceri în limba englez : 

„Motivele pentru neglijarea general  a rezultatelor lui Mises sunt de c utat în 
problemele de traducere […]. În lumea insular  a universitarilor englezi i 
americani nu avea impact nicio lucrare netradus  în englez ; i, în mod tragic, 
Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel nu a fost tradus  în englez  pân  în 1934, 
când era prea târziu […].”4 

Neapreciat în Austria sa natal , dar i în condi iile iminen ei R zboiului 
Mondial, Mises avea s  devin  unul dintre exila ii europeni de seam . Ini ial, el a 
emigrat în Geneva, unde a predat la Institutul Interna ional de Studii Superioare, 
din 1934 pân  în 1940. Doi ani mai târziu, Mises avea s  ajung  în Statele Unite 
ale Americii, unde, de i nu a beneficiat de o pozi ie academic  privilegiat , a 
reu it s  publice dou  noi lucr ri în limba englez , facilitând astfel diseminarea 
ideilor sale. Nu mult dup  moartea sa, în anul 1973, so ia lui, Margit von Mises, î i 
asum  sarcina remarcabil  de a continua popularizarea ideilor lui Mises prin 
publicarea lec iilor i prelegerilor lui Mises în volume de specialitate, dar i prin 
supervizarea i încurajarea traducerii acestor idei în limba englez : 

„Am considerat c  ele [lec iile] con ineau atât de mult material valoros, atâtea 
gânduri importante ast zi i în viitor, încât ar trebui f cute accesibile marelui 
public. […] Am fost extrem de atent  s  p strez intact sensul fiec rei propozi ii, s  
nu schimb nimic din con inut i s  p strez toate expresiile pe care so ul meu le 
utiliza adesea i cu care cititorii s i sunt atât de familiariza i.”5 

Ideea aceasta de a face accesibile teoriile lui Mises unui public cât mai larg, 
nu doar speciali tilor în domeniul economiei, este de altfel un numitor comun al 
tuturor lucr rilor lui Mises publicate postum, integral în limba englez , sub 
coordonarea so iei sale, care aproape în toate cazurile semneaz  prefe ele. 

3. Kritik des Interventionismus 

Ap rut pentru prima dat  la Jena, în anul 1929, volumul Kritik des 
Interventionismus reprezint  de fapt o colec ie de eseuri i articole semnate de 
Mises de-a lungul timpului. Ca i în cazul altor opere de-ale sale, Kritik des 

                                                 
4  Murray N. Rothbard, postfa  la Mises, Ludwig, Economia în apte lec ii. Gânduri pentru 

cei de azi i cei de mâine, postfa  de Murray N. Rothbard, traducere din limba englez  de 
Dan Cristian Com nescu, Institutul Ludiwg von Mises România, 2010, p. 155. 

5  Mises, Ludwig, Economia în apte lec ii. Gânduri pentru cei de azi i cei de mâine, 
postfa  de Murray N. Rothbard, traducere din limba englez  de Dan Cristian 
Com nescu, Institutul Ludiwg von Mises România, 2010, p. 23. 
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Interventionismus a devenit cunoscut  dup  moartea lui Mises, în traducerea ei în 
limba englez  din anul 1976. 

Lucrarea original  în limba german  reune te cinci eseuri ale lui Mises, 
primul dintre acestea, Interventionismus, fiind i cel mai amplu. Opera prezint  o 
nou  teorie a interven ionismului. În viziunea lui Mises, interven ionismul este o 
politic  inerent instabil , deoarece creeaz  situa ii care ar necesita noi interven ii, 
care la rândul lor nu rezolv  problema. Mises consider  c  acest lan  al m surilor 
interven ioniste duce în final la socialism, ceea ce poate fi evitat doar printr-o 
întoarcere categoric  înspre pia a liber . În acest sens, Rothbard men ioneaz  
despre ideile lui Mises: 

„Dac  socialismul este impracticabil, la fel stau lucrurile i cu actele specifice de 
interven ie guvernamental  în mersul pie ei, pentru care Mises obi nuia s  
întrebuin eze – în chip de porecl  – numele de interven ionism. Într-o serie de 
articole scrise în anii 1920 i grupate apoi în volumul Kritik des Interventionismus 
(1929), Mises a criticat i respins definitiv numeroase m suri economice etatiste. 
Socialismul i interven ionismul fiind deopotriv  neviabile, ne r mâne liberalismul 
laissez-faire – adic  economia de pia  liber .”6 

Sub aspect lingvistic, lucrarea în ansamblul ei este caracterizat  de struc-
tura frazeologic  destul de complex , tipic  de altfel limbii germane. Lungimea i 
structura unei fraze în limba german  reprezint  un element caracteristic al stilu-
lui tiin ific, în care se încadreaz  i lucrarea analizat  în articolul de fa . Spre 
deosebire de stilul literar, în textele tiin ifice lungimea unei fraze devine aproape 
un imperativ, fraza amplificându-se prin ad ugarea subordonatelor cu rol de 
concretizare sau explicare. Totodat , în lucrarea lui Mises se observ  un fenomen 
destul de des utilizat în textele tiin ifice, cu prec dere cele în limba german , i 
anume concentrarea informa iei nu în jurul verbului – care în mod normal este 
centrul unei propozi ii – ci în jurul substantivelor, adesea ob inute prin substanti-
vizarea verbelor, ceea ce ofer  posibilitatea de a dezvolta enumer ri multiple în 
cadrul unei fraze. În acest sens, un exemplu de construc ie frazeologic  ampl  se 
reg se te chiar în primele pagini: 

„Wenn die obrigkeitliche Leitung des Handelns der Eigentümer der 
Produktionsmittel und der mit Zustimmung der Eigentümer über sie verfügenden 
Unternehmer so weit geht, daß alle wesentlichen Verfügungen auf Grund 
obrigkeitlicher Weisung vorgenommen werden, so daß nicht mehr das 
Gewinnstreben der Grundeigentümer, Kapitalisten und Unternehmer, sondern die 
Staatsräson darüber entscheidet, was und wie produziert wird, dann haben wir 
Sozialismus vor uns, mag auch der Name des Sondereigentums erhalten bleiben.”7 

Fraza de mai sus, format  din 68 de cuvinte, este ilustrativ  pentru întreaga 
oper  a lui Mises. Se observ  nu doar acea concentrare a informa iei prin 
substantivizarea verbelor („das Handeln”, „das Gewinnstreben”), ci i alte feno-

                                                 
6  Rothbard în Mises 2010, p. 158ff. 
7  Mises, Ludwig, Kritik des Interventionismus. Untersuchungen yur Wirtschaftspolitik und 

Wirtschaftsideologie der Gegenwart, H.Akston Verlags GmbH, München, 2013, p. 22. 
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mene specifice stilului tiin ific în limba german : frecven a propozi iilor 
subordonate i pozi ionarea lor înaintea propozi iei principale, structurile atri-
butive i participiale plasate înaintea substantivelor i, desigur, modul elaborat în 
care sunt înl n uite ideile, care trebuie totu i s  r mân  parte a unui întreg, a 
unui discurs coerent. Aceast  din urm  tr s tur  poate fi desigur specific  nu 
doar stilului, ci i autorului, îns  adesea autorii î i însu esc de-a lungul timpului 
caracteristicile specifice ale unui stil anume. 

Enumerarea aspectelor de mai sus are drept scop nu o analiz  a structurii 
frazeologice specifice stilului tiin ific în limba german , sau m car stilului lui 
Mises, ci serve te obiectivului lucr rii de fa , i anume analiza traducerii lucr rii 
lui Mises. Or, complexitatea frazeologic  adesea reprezint  o provocare pentru 
traduc tori, uneori chiar mai mare decât echivalen a terminologic , ceea ce vom 
elabora în sec iunea urm toare, dedicat  traducerii în limba englez . 

4. Traducerea în limba englez : A Critique of Interventionism 

Traducerea în limba englez  a ap rut în anul 1976, beneficiind de o serie 
întreag  de auspicii favorabile. În primul rând, ea a fost realizat  la ini iativa i 
sub îndrumarea so iei lui Mises, Margit von Mises, care de la decesul so ului s u 
î i stabilise un nou scop în via : popularizarea i r spândirea pe scar  cât mai 
larg  a tuturor ideilor lui Ludwig von Mises. Remarcabil este faptul c  Margit von 
Mises a în eles s - i îndeplineasc  acest scop prin intermediul limbii engleze i 
prin publicarea lucr rilor în spa iul american.  

În al doilea rând, traducerea a fost realizat  de Hans F. Sennholz, un 
discipol al lui Mises, de altfel primul s u doctorand din Statele Unite ale Americii. 
Familiaritatea pe care Sennholz a avut-o atât cu domeniul economic, cât i cu pro-
fesorul i omul Mises i-a facilitat desigur traducerea lucr rii lui Mises în limba 
englez . Pe de o parte, Sennholz a aderat la ideile lui Mises, chiar le-a dezb tut 
împreun  cu acesta, ceea ce i-a permis cu siguran  s  adapteze sau s  reinter-
preteze, dup  caz, structurile folosite de Mises în lucrarea original  din limba 
german . Pe de alt  parte, Sennholz a beneficiat de avantajul de a se fi format 
profesional – de i sub imperiul ideilor lui Mises – în spa iul cultural american, 
ceea ce i-a oferit deci oportunitatea de a se familiariza cu particularit ile nu doar 
lingvistice, ci i culturale ale publicului int , pentru care efectua traducerea.  

Toate acestea i-au permis lui Sennholz s  îndeplineasc  obiectivul propus 
de Margit von Mises, i anume r spândirea ideilor i teoriilor lui Mises pentru un 
public cât mai mare. Îndeplinirea acestui obiectiv a presupus pe de o parte tradu-
cerea efectiv  a eseurilor, altfel spus echivalen a terminologic , dar i adaptarea 
sintactic  i frazeologic  din german  în englez . În prefa a la edi ia în limba 
englez , Margit von Mises noteaz : 

„[…] I congratulate Professor Hans F. Sennholz, whom I asked to do the 
translation, for his brilliant work. He has done a remarkable job of transposing the 
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lengthy, complicated sentences – so typical of the German language of the 1920s – 
into fluent and elegant English.”8 

Pentru a demonstra aceast  afirma ie, red m în continuare pasajul în limba 
german  citat în sec iunea anterioar  a prezentei lucr ri: 

„If this restriction reaches the point that all important decisions are made along 
lines of authoritative command, if it is no longer the profit motive of landowners, 
capitalists, and entrepreneurs, but reasons of state, then we have socialism even if 
we retain the private property label.”9 

Dac  fraza original  în limba german  se întindea pe aproape ase rânduri, 
se observ  u or cum traducerea în englez  este evident prescurtat , deci adaptat . 
Ceea ce s-a omis în traducerea în limba englez  – cu prec dere, propozi iile atri-
butive antepuse substantivelor – nu afecteaz  sensul i ideile transmise i confer  
de altfel acea fluen  i elegan  a limbajului pe care le-a l udat Margit von Mises. 

În alte situa ii, traduc torul Sennholz a optat pentru a împ r i fraza din 
german  în mai multe propozi ii, ceea ce din nou faciliteaz  o mai bun  în elegere 
a textului original. Un exemplu în acest sens ar fi urm torul. Originalul în limba 
german , format dintr-o singur  fraz  i cu explica ii suplimentare în parantez : 

„Wir haben zwei Gruppen solcher Befehle zu unterscheiden: die einen hemmen 
oder Erschweren unmittelbar die Produktion (im weitesten Sinne des Wortes, so 
daß darunter auch die Ortsveränderung von wirtschaftlichen Gütern zu verstehen 
ist), die andern suchen die Preise anders zu bestimmen, als der Markt sie bilden 
würde.”10 

se transform  în limba englez  în trei fraze, reenun ându-se implicit la conectori, 
conjunc ii i alte cuvinte de leg tur : 

„We must distinguish between two groups of such orders. One group directly 
reduces or impedes economic production (in the broadest sense of the word 
including the location of economic goods). The other group seeks to fix prices that 
differ from those of the market.”11  

Într-un eseu, Sennholz a ales chiar s  schimbe ordinea paragrafelor din ori-
ginalul în limba german  i s  omit  un paragraf întreg, desigur f r  a afecta 
în elesul de ansamblu. Îns , în cazul unor no iuni, probabil în virtutea familia-
rit ii cu domeniul economic i cultura int , Sennholz a ales s  le reinterpreteze 
sau s  ofere alte variante de traducere. Astfel, de i pentru no iunea german  
„Eingriff” traduc torul a ales varianta în englez  „intervention”, atunci când acela i 
termen în limba german  a fost inclus în structuri compuse, de exemplu 
„preispolitischer Eingriff”, Sennholz a ales dou  variante: atât „price intervention”, 
cât i „interference with prices”. Îns  reinterpretarea mai clar  a cuvântului 

                                                 
8  Mises, Ludwig, A Critique of Interventionism, Ludwig von Mises Institute, Alabama, 

2011, p. vii. 
9  Ibidem, p. 1. 
10  Mises 2013, p. 28. 
11  Mises 2011, p. 5. 
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original se reg se te în cazul structurii „produktionspolitischer Eingriff”, pe care 
Sennholz a redat-o drept „restrictions of production”. Or interven ia statului în 
procesul de produc ie nu implic  automat o restric ionare a acesteia (a a cum 
reiese din termenul în limba englez ), ci, într-o accep iune mai general , ea poate 
s  se refere la o planificare i o re-organizare a produc iei. În prezent, în literatura 
american  se reg se te structura „government intervention in production”, de 
altfel similar  termenului propus în german  de Mises. 

Doar în câteva situa ii Sennholz a ales s  p streze no iunile din limba 
german , cum este cazul conceptelor Methodenstreit sau Wertfreiheit, considerând 
probabil c  termenii se încet eniser  deja i în con tiin a american . În toate 
celelalte situa ii poten ial ambigue Sennholz a optat fie pentru reinterpret ri ale 
termenilor din limba surs , fie pentru explica ii suplimentare în note de subsol, 
fiind aici incluse în special denumiri specifice culturii germane i austriece din 
anii 1920.  

De asemenea, Sennholz a marcat uneori în traducerea sa faptul c  exist  o 
diferen  de cultur  i de timp între original i traducere, diferen  care, de i nu 
este foarte mare, cuprinde multe evenimente ce au influen at evolu ia economic  
pe plan mondial. Totu i, în cuvântul introductiv pe care îl semneaz , Sennholz 
justific  necesitatea i, implicit, actualitatea acestei traduceri în felul urm tor: 

„The economic principles that Ludwig von Mises expounded in these six essays 
during the 1920s have endured the test of time, being as valid today as they were 
in the past. Surely, the names and places have changed, but the inescapable 
interdependence of market phenomena is the same today, during the 1970s, as it 
was during the 1920s, and as valid for present-day Americans as it was for the 
Germans of the Weimar Republic.”12 

Nu în ultimul rând, merit  men ionat faptul c  traducerea în limba englez  
con ine un eseu în plus fa  de originalul din german , i anume The 
Nationalization of Credit?. De altfel, în acela i an în care a ap rut traducerea în 
englez , i opera original  în german  a fost re-editat  i completat  cu acest al 
aselea eseu, pornind de la remarca lui Sennholz, pe care acesta o i men ioneaz  

într-o not  de subsol: 

„In his [Mises’] Notes and Recollections (South Holland, I11: Libertarian Press, 
1977), the author revealed that he meant to include this essay – written in 1926 – 
in the original German edition (1929). It was left out of that volume through 
editorial error, but was included in the 1976 German edition.”13 

5. Provoc ri ale traducerii în limba român : Critica 
interven ionismului 

Traducerea în limba român  a fost efectuat  abia în anul 2019, pornind de 
la opera german  original  din anul 1929. A adar, traducerea în român  nu a 

                                                 
12  Ibidem, p. IX.  
13  Ibidem, p. 107.  



Alina Bruckner 

126 

beneficiat nici de proximitatea în timp cu lucrarea surs , nici de familiaritatea cu 
autorul Mises. Totu i, ea se impunea i în limba român  pentru a completa 
imaginea acestui reprezentant de seam  al colii Austriece de Economie. 

Fraza complex  din german  adesea i-a reg sit un echivalent mai potrivit 
în român  decât în englez , fiind i ea o tr s tur  a stilului tiin ific românesc. 
Inclusiv substantivizarea verbelor este un fenomen adesea întâlnit i întrebuin at 
în stilul tiin ific din limba român .  

Îns  structurile lexicale au fost cele care uneori au pus probleme, în astfel 
de situa ii fiind inerent , uneori util  compara ia cu varianta tradus  în englez . 
Astfel, dac  de exemplu Sennholz a optat pentru a p stra termenul 
Methodenstreit, i traduc torul în limba român  a ales acest lucru. Totu i, s-a 
impus aici o not  de subsol pentru a clarifica pe deplin acest concept, care nu mai 
este acum la fel de actual cum era la începutul anilor ’70. Dar dac  ne întoarcem 
la exemplul „Eingriff”, „preispolitischer Eingriff” i respectiv „produktionspolitischer 
Eingriff”, traduc torul în limba român  a optat s  p streze structura semantic  i 
morfologic  propus  de Mises, adaptând totu i lexemele la particularit ile limbii 
române astfel: „interven ie”, „interven ie politic  asupra pre urilor”, respectiv 
„interven ie politic  asupra produc iei”. De altfel, aceste construc ii atributive i 
participiale pe care limba german  le plaseaz  adesea înaintea substantivelor au 
reprezentat una dintre cele mai mari provoc ri ale traducerii în limba român , a 
c rei structur  interioar  nu permite aceea i flexibilitate a limbajului. Astfel, 
împ r irea unei fraze din textul surs  în mai multe propozi ii în textul int  s-a 
impus adesea tocmai din acest considerent, dar i inând cont de obiectivul 
oric rei traduceri, acela de a transmite ideile cu claritate. 

În unele cazuri, traduc torul în limba român  a resim it nevoia de a ad uga 
note explicative – desigur, prin intermediul notelor de subsol – cu prec dere 
acolo unde distan a de aproape un secol între originalul german i traducerea în 
limba român  a dus la uitarea unor nume sau situa ii care în anii ’70 înc  erau vii 
în con tiin a public . 

6. Concluzii 

Stilul tiin ific, în care este inclus i domeniul economiei, are desigur 
particularit ile sale nu doar sub aspect terminologic, dar i lexical i frazeologic. 
Orice proces de traducere, a adar, implic  nu doar cunoa terea domeniului i a 
argoului specific, dar mai ales con tientizarea rolului pe care îl îndepline te res-
pectiva traducere. i, de i ideea de „fidelitate a traducerii” nu mai reprezint  azi 
un concept cheie în domeniu, totu i r mâne întrebarea: cui ar trebui s  fie fidel  o 
traducere – autorului textului surs  sau publicului int ? Pentru Sennholz, r s-
punsul pare s  fi fost: întâi autorului Mises, apoi publicului american. Îns , din 
perspectiva traduc torului de ast zi, r spunsul ar putea fi invers: întâi publicului 
contemporan i culturii int , apoi autorului textului surs . 
 


