
1

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Facultatea de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării

TEZĂ DE DOCTORAT

Domeniul : Filologie

La traduction du discours dramatique – entre
latraduction pour la lecture et la traduction pour la

scène

Traducerea limbajului dramatic – între traducerea
pentru lectură şi traducerea pentru scenă

Rezumat

Doctorand :
Violeta LUPAŞCU CRISTESCU

Conducător ştiinţific :

Prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş CONSTANTINESCU

Suceava, 2016



2

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Facultatea de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării

TEZĂ DE DOCTORAT

La traduction du discours dramatique – entre
latraduction pour la lecture et la traduction pour la

scène

Traducerea limbajului dramatic – între traducerea
pentru lectură şi traducerea pentru scenă

Rezumat

Doctorand :
Violeta LUPAŞCU CRISTESCU

Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş CONSTANTINESCU

Suceava, 2016



3

Cuvinte – cheie :

Autotraducere, critica traducerii, didascalii, dimensiune culturală, discurs dramatic,
Aşteptîndu-l pe Godot, Eugène Ionesco, orizont de aşteptare, intertextualitate, Cântăreaţa
cheală, limba ţintă, teoria interpretativă, Matei Vişniec, paratextualitate, portret de traducător,
receptarea corpusului, retraducere, Samuel Beckett, text scris, text jucat, teatralitate, teatru,
teatrul absurd, teorii ale traducerii, tradaptare, traducător, traducere, Ultimul Godot, versiune.



4

CUPRINS PE SCURT

INTRODUCERE GENERALĂ

PARTEA ÎNTÂI : TEORII ŞI CRITICA TRADUCERII

CAPITOLUL I : Teorii ale traducerii literare
CAPITOLUL II : Teorii ale traducerii textului dramatic
CHAPITRE III : Critica traducerii

PARTEA A DOUA : ISTORIA ŞI RECEPTAREA TRADUCERII

INTRODUCERE : Corpusul  de analiză
CAPITOLUL I : Privire de ansamblu asupra istoriei şi a receptării traducerii textului dramatic
Capitolul II : Portrete de traductători
Capitolul III : Contribuţia traducerii la îmbogăţirea limbii

PARTEA A TREIA : ANALIZA COMPARATIVĂ A TRADUCERILOR

CAPITOLUL I : Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve / Cântăreţa cheală
CAPITOLUL II : Samuel Beckett, En attendant Godot / Aşteptîndu-l pe Godot
CAPITOLUL III : Matei Vişniec, Ultimul Godot / Le Dernier Godot

ADDENDA

CONCLUZII  GENERALE

BIBLIOGRAFIE

INDEX DE NUME



5

Scopul cercetării

Scopul cercetării noastre este de a contribui la îmbogăţirea traductologiei, în general, şi
a cadrului său teoretic, în special, prin analiza textuală a noţiunilor ce privesc traducerea
textului dramatic. Ne propunem aşadar să analizăm răspunsurile pe care teoreticienii şi analiza
Corpusului ales le dau întrebărilor pe care acest domeniu le ridică permanent.

Corpusul de analiză

În vederea realizării scopului nostru, am ales un Corpus format din piese aparţinând
teatrului absurd. Alegerea a fost dificilă, dar am ţinut seama şi de criteriul tematic, respectiv
prezenţa divinităţii, temă întâlnită în opera celor trei dramaturgi. Ne-am oprit la piesa La
Cantatrice chauve, făcând scurte referiri şi la Englezeşte fără profesor, de Eugène Ionesco, la
piesa En attendant Godot de Samuel Beckett, şi la Ultimul Godot de Matei Vişniec, piesă
scrisă în limba română, tradusă, mai târziu, în limba franceză. Cei trei autori tratează tema
condiţiei umane - "această formidabilă harababură" (Ionesco), acest interminabil "sfârşit de
partidă" (Beckett) - precum şi problemele omului contemporan, individ care are impresia că
trăieşte într-un spaţiu protejat (cercul), dar, în realitate, duce o viaţă de mort-viu ("omul ladă
de gunoi") (Vişniec).

Aparent diferiţi, cei trei dramaturgi au totuşi multe puncte în comun : îşi încep cariera
teatrală spre vârsta de patruzeci de ani, moment în care care se afirmaseră fie ca poeţi sau
romancieri, fie ca traducători, critici, etc. ; trăiesc aceeaşi situaţie de exilaţi, franceza nefiind
limba lor maternă (exceptându-l pe Ionesco, a cărui mamă era de origine franceză) ; trec prin
încercări personale care i-au marcat profund1; rup convenţia teatrală, piesele lor fiind, la
început, greu de înţeles ; opera lor a trezit interesul pentru interpretare, chiar de supra-
interpretare, provocând o supraîncărcare semantică ; bibliografia impresionantă care le-a fost
consacrată este deosebit de bogată, cuprinzând analize din diferite  domenii (literatură, istorie,
filozofie, epistemologie, antropologie, politică, sociopolitică, etc.)2.

Pentru toţi aceşti dramaturgi, textul este conceput pentru a fi jucat pe scenă, deci are
nevoie de scenă pentru a se realiza în toată plenitudinea sa. Cei trei dramaturgi întrebuinţează
un limbaj oral şi totodată mimico-gestual, ceea ce presupune folosirea mijloacelor scenice.
Textele lor sunt mai ales teatrale, oferind posibilitatea de a auzi şi de a vedea, lectura fiind
doar pentru cei care au privirea formată pentru a descoperi întreg jocul teatral. Putem spune
aşadar că traducerea unui text dramatic înseamnă traducerea realizată pentru scenă, în caz
contrar, se schimbă destinul pe care autorul l-a atribuit piesei, autorul fiind trădat3. De aceea,
traducătorul unui text dramatic trebuie să sesizeze, pe parcursul lecturii textuluioriginal,
numeroasele aspecte cu un rol decisiv în receptarea piesei : expresia feţei personajelor, modul
lor de a se mişca, intenţia, respiraţia, accentul, caracterul, atitudinea faţă de alte personaje,

1 Pentru Ionesco, perioada copilăriei a fost o adevărată tortură din partea unei familiii considerată tiranică.
Scrierile sale autobiografice conţin numeroase referinţe privind faptul că tatăl său l-a detestat (1968, Présent
passé. Passé présent, Paris, Mercure de France). Beckett a trăit în mijlocul unei tensiuni puternice între părinţii
săi. Excesiv de severă şi exigentă, mama sa, o puritană rece, profund credincioasă, l-a condamnat la exil, ceea ce
l-a determinat pe Beckett să refuze să scrie în limba maternă. Autor interzis, în septembrie 1987, Vişniec
părăseşte România, ajunge în Franţa, unde cere azil politic.
2 Ionesco a fost ales membru al Academiei Franceze în 1970 ; Beckett a primit Premiul Nobel în 1969 ; Vişniec a
primit numeroase premii şi continuă să fie autorul cel mai jucat pe scenele lumii.
3 Florence Xiangyun Zhang, 2006, « Traduire le théâtre – application de la théorie interprétative à la traduction
d’œuvres dramatiques françaises en chinois », thèse de doctorat dirigée par Marianne Lederer, consultée le 28
janvier 2014, sur le site : www.tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/91/38/PDF /these_zhang.pdf, p. 6.
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costumele, decorul, etc. Este vorba de un întreg joc teatral, numit şi "verbo-corps"1, care
diferă de la o limbă la alta, de la o cultură la alta. Mai concret, este vorba de totalitatea
aspectelor auditive şi vizuale, de legătura dintre textul pronunţat şi gesturile care îl însoţesc,
atât vocale cât şi fizice, ceea ce presupune găsirea unui "verbo-corps" echivalent în cultura
ţintă. Traducătorul ar trebui să simtă întreg spectacolul, atât în contextul său original cât şi în
contextul ţintă. Prin urmare, sesizarea acestui joc teatral este importantă încă din momentul
care precedă trecerea la traducerea propriu-zisă.

Tema cercetării

Alegerea temei este rodul unei bogate lecturi şi al unei documentări riguroase.
Parcurgerea numeroaselor lucrări de critică a traducerii, critică literară, teorii ale traducerii,
etc., a fost necesară atât pentru înţelegerea modului în care criticii, istoricii literari şi
traductologii abordează problema, cât şi pentru punerea în practică a acestor puncte de vedere,
realizată în cadrul analizei punctuale a Corpusului.

Aşa cum anunţă titlul cercetării noastre : "La traduction du discours dramatique - entre
la traduction pour la lecture et la traduction pour la scène / Traducerea limbajului dramatic -
între traducerea pentru lectură şi traducerea pentru scenă", ne propunem să tratăm două
aspecte ale traducerii, şi anume traducerea pentru lectură şi traducerea pentru scenă, sau actul
traducerii, pe de o parte, şi arta teatrală, pe de altă parte.

Metodele folosite

Cercetărea noastră se axează atât pe metode tradiţionale (investigaţia, analiza,
comparaţia, studiul de caz), cât şi pe metode moderne (inducţia-deducţia, analiza
intertextuală, etc.). Strategia noastră se concretizează în sistematizarea informaţiilor şi în
respectarea planului de lucru.

Evoluţia şi dinamica cercetării au ca punct de plecare exploatarea celor două noţiuni
anunţate în titlu : traducerea pentru lectură şi traducerea pentru scenă. Pentru a reuşi să
identificăm problemele ce ţin de noţiunile anunţate, am structurat teza noastră în trei părţi bine
delimitate, după cum urmează : o parte sintetică, cuprinzând reperele teoretice şi conceptele
utile în cadrul analizei ; un studiu diacronic, cuprnzînd istoria şi receptarea traducerii ; o parte
analitică, în care comparăm traducerile şi subliniem dificultăţilor întâlnite.

Din punct de vedere formal, demersul nostru pleacă de la concret (ceea ce este văzut şi
auzit în cadrul spectacolului) spre abstract (ceea ce invocă interogaţiile metafizice ale
dramaturgilor). Pe scurt, este vorba de un urcuş, pas cu pas, de la vizibil la invizibil, de la
fapte la idei.

Prin analiza noastră, ne propunem să prezentăm strategiile de traducere abordate de
traducătorii pieselor de teatru ale lui Ionesco, Beckett şi Vişniec, dramaturgi care au construit
un teatru simbolic şi metafizic, având în vedere, în acelaşi timp, prezenţa implacabilă a
absurdului în lumea noastră paradoxală.

1 Patrice Pavis, 1990, Le théâtre au croisement des cultures, Paris, Éd. José Corti, Coll. « J. Corti Ess. », p. 151.
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Structura tezei

În acest context, demersul nostru este organizat în jurul a două noţiuni : teatrul şi
traducerea textului dramatic.

Pentru a sesiza specificul traducerii textului dramatic, pornim de la teoria traducerii. În
deschiderea acestei părţi teoretice, subliniem ideea că a vorbi despre traduceri "c’est être pris
dans un enivrant tourbillon réflexif où le mot 'traduction' lui-même ne cesse de se
métaphoriser"1 ; înseamnă a vorbi despre viaţa, despre natura şi destinul operelor, despre
modul în care acestea ne luminează spiritul ; înseamnă a vorbi despre comunicare, despre
transmitere, despre receptare, despre tradiţie, despre cultură ; înseamna a vorbi despre relaţia
cu Celălalt ; înseamnă a vorbi despre modul de exprimare şi despre modul de scriere ;
înseamnă a vorbi despre minciună şi adevăr, despre trădare şi fidelitate ; înseamnă a vorbi
despre imitaţie şi despre o nouă creaţie, "c’est parler de beaucoup de choses encore, le plus
souvent métaphoriquement"2.

Cele trei părţi ale tezei noastre sunt organizate după cum urmează : partea sintetică,
intitulată "Teorii şi critica traducerii", cuprinde trei capitole ce prezintă o sinteză a teoriilor
traducerii literare şi a traducerii textului dramatic. Tot aici, propunem şi câteve modele de
critică a traducerii, care constituie punctul de plecare pentru analiza noastră comparativă. În
această primă parte a tezei, ne propunem, după cum ammenţionat, să tratăm problemele
teoretice ale traducerii, utile obiectului nostru de cercetare. Scopul urmărit este de a  clarifica
fenomene puţin studiate şi de a arăta că o perspectivă, cum este cea a aplicării teoriei
interpretative la traducerea textului dramatic, permite o mai bună înţelegere a acestui obiectiv
decât alte perspective care au fost deja abordate. Pentru îndeplinirea acestui scop, vom
aprofunda perspectiva teoretică, aplicând-o unui Corpus atent selecţionat.

În cadrul celor trei capitole ale primei părţi, intitulate : "Teorii ale traducerii literare",
"Teorii ale traducerii textului dramatic", "Critica traducerii" ne vom referi la evoluţia teoriilor
traducerii textului dramatic, pentru a prezenta apoi câteva modele de critică a traducerii, care
pregătesc partea analitică. În primul capitol, "Teorii ale traducerii literare", vom încerca să
explicăm opoziţia dintre teorie şi practică. Cele patru subcapitole prezintă aşadar definiţii ale
traducerii ; contribuţii (intuiţii ale unor teorii posibile) şi teorii ale traducerii (experimente), cu
explicaţii detaliate privind teoria interpretativă ; puncte de vedere ale unor traductologi
renumiţi. În al doilea capitol, "Teorii ale traducerii textului dramatic", vom încerca să
explicăm complexitatea noţiunii de "semiotică teatrală"3, prezentând atât teoriile bazate pe
textul dramatic cât şi cele bazate pe textul jucat pe scenă. În cele patru subcapitole, vom
încerca să dăm un răspuns la întrebarea: "Textul dramatic : traducere pentru lectură şi / sau
traducere pentru scenă ?" Tot în acest capitol, vom prezenta particularităţile textului dramatic
şi explicaţii detaliate pentru conceptul "tradaptare". În capitolul al treilea, "Critica traducerii",
vom încerca să arătăm că a critica o traducere (literară) înseamnă a analiza minuţios o operă,
pentru a-i sesiza sensul profund şi modul în care a fost redată în limba ţină. Vom prezenta
cîteva modele de critică a traducerii, care constituie puncte de plecare în analiza noastră
comparativă. Fiecare capitol conţine un subcapitol de "concluzii parţiale", integrat în
"concluzii la prima parte". Tot acest cadru teoretic consistă în enunţarea legăturilor dintre

1 Antoine Berman, 1991, La Traduction et la Lettre ou l’Auberge du lointain, Paris, Seuil, Collection « Ordres
Philos » (quatrième de couverture). [« înseamnă a fi prins într-un ameţitor vârtej reflexiv în care însuşi cuvântul
'traducere' nu încetează de a se metaforiza », notre trad.]
2 Jean Delisle, 2014, « Dimension culturelle de certaines fonctions de la traduction », in Atelier de traduction, No

21 (sous la coord. de Muguraş Constantinescu et Raluca-Nicoleta Balaţchi), Editura Universităţii din Suceava, p.
38 [« înseamnă a vorbi despre multe alte lucruri încă, cel mai adesea în mod metaforic », notre trad.].
3 Noţiunea de "semiotică teatrală" a fost analizată de Patrice Pavis, Anne Ubersfeld, Keir Douglas Elam.
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conceptele care stau la baza cercetării noastre, specificând, totodată, în cadrul contribuţiilor şi
teoriilor existente, acele aspecte teoretice pe care le vom exploata în cercaetarea noastră.

Această structură ne permite să avem o imagine asupra reperelor teoretice privind
traducerea în general, pentru a ajunge apoi la problematica traducerii textului dramatic. Vom
ţine seama de realitatea că textul dramatic, înainte de fi jucat pe scenă, este un texte scris cu
aceeaşi atenţie ca oricare gen de operă literară. Această constatare ne conduce la sintetizarea
contribuţiilor şi teoriilor privind traducerea, cu o scurtă oprire asupra punctelor de vedere ale
următorilor traductologi : Irina Mavrodin , Michel Ballard, Jean-René Ladmiral, Jean Delisle.
Vom analiza apoi traducerea ritmului, din perspectiva lui Henri Meschonnic, şi etica
traducerii, din perspectiva lui Antoine Berman, pentru a reveni apoi la punctul de vedere
exprimat de Ştefan Augustin Doinaş asupra traducerii literare ca re-creare şi a teoriei
interpretative, care susţine re-crearea unei noi forme echivalente cu originalul. Nu ne
preocupă aici, trebuie să spunem, problema opiniilor preconcepute, optând pentru puncte de
vedere tradiţionale sau moderne, dimpotrivă, ne propunem să realizăm o trecere în revistă a
încercărilor de a defini şi a descrie traducerea, pentru a folosi aceste instrumente în partea
analitică a cercetării noastre.

Studiul diacronic, intitulat "Istoria şi receptarea traducerilor", cuprinde introducerea în
Corpus şi alte trei capitole care prezintă receptarea discursului dramatic, în general, şi a
pieselor din Corpus, în special : "Privire de ansamblu asupra istoriei şi receptării textului
dramatic", "Portrete de traducători", "Contribuţia traducerii la îmbogăţirea limbii". Vom
analiza relaţia între traducere şi paratext la cei trei dramaturgi din Corpus. Tot aici vom
realiza două portrete de traducători şi vom prezenta rolul traducerii în dezvoltarea limbii
(române). Acest studiu este rodul unei activităţi de documentare riguroasă, concretizată în
realizarea de repertoare privind Corpusul şi receptarea acestuia. În capitlul III, vom prezenta
rolul traducerii la dezvoltarea limbii. Primele două capitole se finalizează cu un subcapitol de
"concluzii parţiale", reluat în "concluzii la partea a doua".

Structura celei de-a doua părţi are rolul de a face cunoscut Corpusul şi aparatul
paratextual al traducerilor1. Vom începe cu prezentarea celor trei piese originale : Englezeşte
fără profesor, devenită La Cantatrice chauve, En attendant Godot şi Ultimul Godot, piesă
scrisă în limba română, şi vom continua, în partea a treia, cu prezentarea şi analiza
traducerilor.

Considerăm că a vorbi despre receptarea traducerilor presupune o bună cunoaştere a
conceptelor cheie din traductologie, fie proprii sau nou create, motiv pentru care vom detalia,
încă din primul capitol al acestui studiu diacronic, noţiunile de "paratext", "intertext",
"autotraducere", "retraducere". Aparatul paratextual al traducerilor va fi analizat cu scopul de
a vedea atât contribuţia concretă a autorilor şi a pieselor de teatru la  îmbogăţirea dramaturgiei
cât şi strategiile traducătorilor. Vom prezenta aici două portrete de traducători, publicate deja
în reviste de specialitate. Este vorba despre portretul unui "traducător inventiv", l-am numit pe
Dan C. Mihăilescu, şi portretul unui "traducător discret", numindu-l pe Vlad Zografi, pe care
i-am ales pentru complexitatea activităţii lor profesionale şi pentru efortul de a traduce
integral teatrul lui Eugène Ionesco. Cu titlu de concluzie la acest capitol, putem afirma că
există chiar un traducător ideal pentru traducerea textului dramatic. Este vorba de acel
traducător care menţine relaţii apropiate cu lumea teatrului.

Partea analitică a tezei noastre, cu titlul "Analiza comparativă a traducerilor", conţine
patru capitole, în care vom face o analiză punctuală a Corpusului, după cum urmează : 1)
pentru Eugène Ionesco, piesa La Cantatrice chauve / Cântăreţa cheală ; 2) pentru Samuel

1 Ţinem să precizăm aici că am obţinut Notele traducătorului la primul volum de teatru de Eugène Ionesco,
tradus de Vlad Russo şi Vlad Zografi şi publicat în 2003(Eugène Ionesco, Teatru I. Cântăreaţa cheală. Lecţia,
Bucureşti, Editura Humanitas), prin amabilitatea traducătorului Vlad Zografi.
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Beckett, piesa En attendant Godot / Aşteptîndu-l pe Godot ; 3) pentru Matei Vişniec, piesa
Ultimul Godot / Le Dernier Godot. Analiza va fi avea în vedere : o comparaţie a textului
original şi a traducerii acestuia ; o comparaţie a primei traduceri (traducerea-introductivă) cu
retraducerile (pentru piesa La Cantatrice chauve) ; dificultăţile identificate. Vom încerca să
dăm un răspuns privind, mai întâi, problemele de fond : la nivelul cuvîntului, al frazei, al
paragrafului, etc.; apoi, vom trata problemele de formă, adică acele aspecte care ţin de scopul
traducătorului : realizarea unei traduceri pentru lectură sau / şi a unei traduceri pentru scenă.
Este vorba, bineînţeles, de a vedea cum sunt redate, în limba ţintă, conceptele proprii limbii şi
culturii originale, având în vedere lipsa unei corespondenţe perfecte atât între cele două
sisteme de gândire cât şi între cele două sisteme lingvistice. Această parte a tezei noastre
conţine trei capitole consacrate unei analize punctuale, axate, după cum am menţionat, pe
următoarele aspecte : 1) o comparaţie a textului original şi a traducerii acestuia ; 2) o
comparaţie a traducerii-introductive şi a retraducerilor, pentru piesa La Cantatrice chauve ; 3)
dificultăţile sesizate. Vom trata aici problemele specifice traducerii pieselor din Corpus,
pentru a vedea ce tendinţe manifestă traducătorii în timpul activităţii lor. Dificultăţile textului
dramatic, unde jocul ocupă un loc aparte, complică munca traducătorului. Autorul este cel
care concepe jocul cu textul său, în timp ce traducătorul re-crează acest joc cu un alt text, scris
într-o altă limbă, pentru o altă cultură. Vom încerca aşadar să găsim un răspuns la întrebarea :
"Cum pot fi 'tradaptate' elementele de artă teatrală ?". Considerăm că această parte a tezei
noatre trezeşte interes prin următoarele aspecte : mai întâi, vom înţelege mult mai uşor factorii
care condiţionează alegerea traducătorului şi influenţează aprecierea publicului ; apoi, vom
observa cum tratează traducătorii problemele specifice şi cum trebuie procedat pentru a evita
erorile de traducere.

Structura părţii analitice a tezei noastre ne va ajuta să tratăm problemele specifice, atent
alese, pentru a evita tendinţele manifestate de către traducători în timpul activităţii lor,
tendinţe vizibile în deciziile luate în timpul procesului de traducere. Vom evidenţia aici şi
dificultăţile textului dramatic : modalitatea specifică de pronunţare a fiecărei replici (probleme
ce ţin de oalitate, elemente non-verbale şi para-verbale, etc.), didascaliile, autorul "multiplu"
(dramaturgul, regizorul, actorii), aspecte care complică sarcina traducătorului. În plus, acesta
trebuie să se supună numeroaselor constrângeri, precum : norme impuse de situaţia de
comunicare, convenţii specifice genului, legi sociale, caracteristici culturale ale publicului
ţintă.

În Addenda, vom trata traducerea vizuală, o altă formă de libertate preferată de cei trei
dramaturgi din Corpus. În felul acesta, vom face trecerea către propriul nostru exerciţiu de
traducere ("Traducerea lui Pablo Picasso, o adevărată provocare").

Ideea că secolul al XX-lea a devenit « le siècle de la peinture en discours »1 ne-a
determinat să tratăm cu toată atenţia un text aparţinând unui pictor celebru, respectiv Pablo
Picasso, pentru a realiza, în felul acesta, propriul nostru exerciţiu de traducere. Dacă, pentru
autorii analizaţi aici pictura şi desenul reprezintă o formă de terapie, pentru Picasso, literatura
reprezintă un refugiu. Cum traducerea este considerată o practică ce priveşte două texte, două
culturi, chiar două momente, exerciţiul nostru de traducere întăreşte ideea că un traducător
trebuie să ţină seama de tendinţele inerente oricărui act de traducere. Având în vedere că "…
toute critique négative devrait être assortie de la proposition d’une solution meilleure"2, am
ales să prezentăm acest exerciţiu de traducere, oprindu-ne la un fragment din piesa Les Quatre

1 Lassaad Jamoussi, 2007, Le pictural dans l’œuvre de Beckett : approche poïétique de la choseté, Presses
Universitaires de Bordeaux, Coll. « Entrelacs », p. 19 [« secolul picturii în discurs », notre trad.]
2 Katarina Reiß, 2002, La critique des traductions, ses possibilities et ses limites, traduit d’allemand par
Catherine Bocquet, Arras, Artois Press Université, p. 17 [« orice critică negativă ar trebui însoţită de propunerea
unei soluţii mai bune », notre trad.].
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Petites Filles1. Se ştie că arta reprezintă totul, trebuie însă să ne facem timp pentru a medita,
pictura, arta, în general, sunt sinonimul meditaţiei, al reculegerii, al liniştii, al contemplării. O
persoană reuşeşte să comunice cu cei din jur doar în linişte, în solitudine : totul se petrece în
extra-conştient, spune Ionesco, dar poate deveni conştient.

Intenţia noastră de a realiza o comparţie punctuală între o traducere pusă (deja) în scenă
şi o traducere publicată, dar care nu a făcut obiectul unui spectacol, nu a putut fi concretizată,
din lipsa accesului, în ciuda eforturilor noastre, la textul efectiv  jucat pe scenă.

Demonstraţia noastră va pune însă în evidenţă elementele importante ale procesului de
traducere a textului dramatic, subliniind şi condiţiile cheie ale reuşitei probei scenice (ritmul
frazei, respiraţia, oralitatea, teatralitatea, capacitatea de a juca, etc.). Vom aborda traducerea
din perspectivă cognitivă. Prin urmare, este vorba de traducerea bazată pe competenţa
deductivă, care identifică relaţia cauză-efect, făcând o analiză structura profundă a
comunicării şi focalizând facultăţile mentale ce intervin în realizarea şi interpretarea textului
tradus.

Întreg demersul teoretic ne va oferi posibilitatea de a ne orienta reflecţiile asupra
traducerii textului dramatic, procedând după cum urmează : vom analiza specificul acestui
gen de traducere pentru o bună cunoaştere a problemelor concrete cărora traducătorul trebuie
să le facă faţă. Vom reuşi astfel să punem în practică ideea că înţelegerea unei opere
dramatice constă în jocul de scenă. Transmiterea sensului înseamnă reproducerea acestui joc.
Dar, pentru a ajunge la sens, traducătorul trebuie să facă dovada cunoaşterii profunde a
autorului şi a elementelor ce ţin de text. Totodată, el trebuie să deţină informaţii legate de
teatru, deoarece punerea virtuală în scenă este obligatorie pentru reuşita traducerii textului
dramatic. Constatăm astfel că, pentru traducerea textului dramatic, noţiunea de joc ocupă un
loc fundamental. După cum am menţionat, autorul concepe jocul cu textul său, iar
traducătorul re-creează jocul  cu un alt text, pentru alţi actori şi pentru un alt public. Acest joc
compus din elemente verbale şi para-verbale reprezină esenţa textului dramatic. Traducerea
trebuie să redea acelaşi joc ca şi cel din textul original. În mod concret, traducătorul face
deseori appel la adaptări punctuale, pentru a conserva funcţia limbajului şi a produce efectele
prezente în textul sursă. În teatru, strategia unei bune traduceri, pe care o numim, în prezenta
lucrare, "tradaptare", ţine de traducătorul care reuşeşte să producă un text destinat, în primul
rând, lecturii cu voce tare. "Tradaptarea" privilegiază întreg paratextul : ideile traducătorului
despre limbă şi literatură, despre ceea ce este posibil şi imposibil, etc. În acest context,
întrebarea "Cum pot fi 'tradaptate' elementele de artă teatrală ?" invită la căutarea unui răspuns
tocmai în necesitatea colaborării traducătorului cu profesioniştii scenei. "Tradaptarea" este o
traducere, dar o traducere conformă protocolului scenic. Este vorba, aşadar, de a face
deosebirea între traducerea operei dramatice, concepută ca o nouă creaţie, şi adaptare,
comandată pentru o punere în scenă specifică.

A vorbi despre traduceri înseamnă şi a ţine seamă de orizontul de aşteptare a publicului.
În această situaţie, diferenţele de mentalitate, realităţile prezentate de opera dramatică într-o
anumită epocă, dar şi relaţia autor - cititor / spectator complică şi mai mult demersul nostru.
Preocuparea traducătorului de teatru nu este doar aceea de a produce un text scris într-o altă
limbă, ci şi aceea de a face în aşa fel încât un text străin să poată fi jucat pe scenă şi să fie
acceptat de către noul public. Actul traducerii textului dramatic nu este identic cu alte tipuri
de traduceri literare. Pentru a susţine această idee, vom încerca să găsim un răspuns la
următoarele întrebări: 1) "De ce traducerea pieselor de teatru diferă de alte traduceri, şi care
este specificul acestei traduceri ?" ; 2) "Aceeaşi teorie ar putea să se aplice atât traducerii
textului dramatic cât şi altor genuri de texte, şi care este această teorie ?"

1 Pablo Picasso, 1968, Les Quatre Petites Filles, Paris, Éditions Gallimard, Coll. « Blanche ».
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Pentru a răspunde la prima întrebare, vom explora "les mystères de l’œuvre théâtrale"1.
Vom vedea că autorul dramatic, care se exprimă, după cum se ştie, prin intermediul unor
personaje interpuse, are posibilităţi limitate de exprimare. De altfel, Pierre Larthomas
compară autorul dramatic cu un arhitect care nu este însă la fel de liber ca un pictor sau ca un
sculptor, de exemplu. În faţa unei pânze sau a unei pagini albe, totul pare posibil, dar pe
scenă, "certaines divagations"2 sunt interzise, iar "l’œuvre dramatique risque d’être sans
valeur, si son auteur ne prête une attention extrême à un certain nombre de réalités
contraignantes"3. Prin urmare, autorul dramatic trebuie să ţină seama, încă din momentul
conceperii operei sale, de o serie întreagă de condiţii materiale ale spaţiului scenic. El va ţine
seamă atât de actori şi regizor, cât şi de public, care are şi el un rol considerabil în elaborarea
unei piese. Toate aceste observaţii ne determină să afirmăm că un text conceput pentru
spectacol este, în general, într-o anumită măsură, diferit de textele destinate lecturii. Spunem
"în general", deoarece există spectacole realizate după adaptări, dar asta nu înseamnă, totuşi,
că autorul a avut în vedere întreg arsenalul scenic specific.

Înţelegerea fiinţei umane într-o lume care se confruntă cu diversitatea culturală necesită
un mod de abordare care trebuie să ia în considerare factorul cultural. Înţelegerea importanţei
acestei abordări ar putea rezolva comunicarea la scară planetară. Cu certitudine, în prezent,
limbajul nu mai reprezintă singura cale de cunoaştere a lumii. În contextul în care ritmul vieţii
este mai obositor decât oricând, antrenându-ne într-o cursăfără ţintă, nu ne mai surprinde să
vedem publicul deschis către un teatru "subtil", care are capacitatea de a prezenta, mai bine
decât oricare alt demers, conflictele lumii, ale societăţii şi ale individului. Teatrul lui Ionesco,
Beckett sau cel al lui Vişniec prezintă, prin intermediul unei varietăţi de destine umane,
rătăcirea individului într-o lume absurdă, în care trăieşte, în realitate, tragica desprindere de el
însuşi. "Mon œuvre dramatique – confirme Ionesco – peut être considérée comme le théâtre
de l’âme en exil"4. În momentul în care acest dramaturg  rescrie piesa Englezeşte fără
profesor în limba franceză, are în vedere publicul, de aceea, nu face o simplăn traducere a
piesei, ci renunţă efectiv la pasaje care nu ar fi transmis mare lucru publicului vizat. Succesul
cu care piesa La Cantatrice chauve se joacă de peste cinzeci de ani ne determină să
concluzionăm că reuşita sau eşecul unui spectacol se decid prin succesul sau insuccesul la
public. Beckett ne invită să nu uităm că "suntem" la teatru, scena fiind locul a tot ce el ne
prezintă. Înţelegerea fiinţei umane este o ecuaţie dificilă, pe care Vişniec, dramaturgul care
trăieşte între două culturi, încearcă să o rezolve, apelând la "jocuri" literare care se transformă,
adeseori, în piese istorice sau în parabole filozofice. Actualitatea teatrului său, numărul mare
de piese jucate şi mai ales deschiderea sa pentru dialog cu toţi cei implicaţi în crearea
"misterului teatral" ne determină să intrăm în "joc". Este vorba despre un joc care ne ajută să
înţelegem "poezia" textului dramatic şi modul în care contribuie această "poezie" la
descifrarea comportamentului uman. Vişniec este interesat de textul scris pentru a fi jucat, dar
afirmă, în acelaşi timp, că teatrul poate fi doar citit, ceea ce permite cititorului să-şi
construiască propriul moment teatral, pe care poate chiar să-l regizeze.

A doua întrebare la care încercăm să găsim un răspuns - "Aceeaşi teorie ar putea să se
aplice atât traducerii textului dramatic cât şi altor genuri de texte, şi care este această teorie ?"

1 Zhang, 2006, Op. cit., p. 4 [« misterele operei dramatice »,  notre trad.].
2 Pierre Larthomas, 1980, Le langage dramatique. Sa nature, ses procédés, Paris, Éd. « Quadrige », PUF, p. 33
[« anumite divagaţii », notre trad.].
3 Ibidem [« opera dramatică riscă să nu aibă valoare, dacă autorul său nu acordă o atenţie deosebită unui anumit
număr de realităţi restrictive », notre trad.].
4 Eugène Ionesco, 1962, in Pierre de  Boisdeffre, Une histoire vivante de la littérature d’aujourd’hui, 1939-1959,
3e édition, Paris, Le Livre contemporain Amiot Dumont, Coll. « Toute la ville en parle », p. 583 [« Opera mea
dramatică – confirmă Ionesco – poate fi considerată drept teatrul sufletului în exil », notre trad.].
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- presupune o aprofundare a ideii privind existenţa unei teorii a traducerii specifice acestui tip
de exerciţiu. Pentru a găsi cel mai bun răspuns, ne vom opri la teoria interpretativă, deoarece
găsim aici câteva noţiuni de referinţă, ca de exemplu, sensul şi echivalenţa (între textul ţintă şi
textul sursă). Să nu uităm că, pentru această teorie, numită şi "teoria sensului", cuvântul cheie
este "sens", observat mai întâi într-un context de traducere orală : "le sens résulte de la
déverbalisation de la chaîne sonore (ou graphique) au moment où connaissances
linguistiques et compléments cognitifs fusionnent"1. Sensul este, prin urmare, rezultatul unei
înţelegeri bazate pe cunoştinţe extralingvistice, fiind totodată şi estetic. "À la fois cognitif et
affectif"2, sensul asociază "ceea ce vrei să spui " cu grijă pentru "cum să scrii " şi corespunde
unei stări de conştiinţă. Deverbalizarea fiind o etapă importantă a procesului traductiv, trebuie
subliniată ideea că doar vizând sensul, traducerea nu va fi limitată de forma originalului
Aceasta înseamnă că traducerea se realizează nu numai pe baza corespondenţei dintre cuvinte
şi expresii, ci mai ales pe baza unei bune înţelegeri a sensului, aspect ce presupune
mobilizărea bagajului cognitiv al traducătorului.

Ţinem să precizăm aici că am constatat că studierea traducerii textului dramatic nu face
parte dintre priorităţile cercetării în România. Cele câteva idei pe care le găsim în peritextul
integralei ionesciene, atât cea tradusă de Dan C. Mihăilescu, cât şi cea tradusă de Vlad Russo
şi Vlad Zografi, sau reflecţiile care pot fi citite în epitextul din diferite ziare şi reviste sunt
departe de a alcătui teorii. Totuşi, literatura, în general, şi teatrul, în particular, datorează
enorm domeniului traducerii. Este suficient să ne gîndim la rolul traducerii la îmbogăţirea
patrimoniului cultural, aspect pe care îl vom prezenta în capitolul III al celei de-a doua părţi a
tezei noastre. În prezent, există voci care susţin că o limbă se construieşte şi prin capacitatea
ei de a primi ideile Celuilalt, iar actorii acestei evoluţii sunt traducătorii, care rămân, de cele
mai multe ori, aproape invizibili3. Cum traducerea este "o operă" care se bucură de toate
drepturile, suntem de părere că trebuie studiată ca atare.

Am remarcat totodată faptul că există tendinţa de a include traducerea textului dramatic
în cadrul traducerii literare, neglijându-i astfel specificul. Aceasta se întâmplă deoarece textul
dramatic este considerat, înainte de a fi pus în scenă, un texte literar. De altfel, acest subiect
nu este exclus în mod explicit din lucrările care tratează traducerea literară, în ciuda primelor
preocupări teoretice specifice, manifestate încă din anii 60. Putem vorbi mai degrabă despre
existenţa mai multor domenii de studiu, situate la intersectarea mai multor discipline, precum
: studii teatrale, traductologie, sociologie, isorie, chiar drept, psihologie, etc. Această situaţie
ne trezeşte interesul pentru un studiu de amploare, care să trateze nu doar prezentarea
specificului traducerii textului dramatic, ci şi originea particularităţilor acestui exerciţiu ;  nu
doar analiza procedeelor şi a strategiilor de traducere, ci şi propunerea unei teorii ; nu doar
propunerea de a regiza virtual piesa tradusă, ca tehnică utilă traducătorului de teatru, ci şi
alcătuirea unui ghid care să explice de ce şi cum ar trebui să facă traducerea jocul posibil.

Originalitatea cercetării

Toate aceste observaţii stau la baza cercetării noastre, care se remarcă prin originalitate :
1) este prima cercetare doctorală care priveşte traducerea textului dramatic în limba română,
plecând de la un Corpus coerent, care nu a mai făcut obiectul unei analize din perspectivă

1 Marianne Lederer, 1994, La Traduction aujourd’hui, le modèle interprétatif, Paris, Hachette,  p. 215 [« sensul
rezultă din deverbalizarea lanţului sonor (sau grafic) în momentul fuzionării cunoştinţelor lingvistice cu bagajul
cognitiv », notre trad.].
2 Ibidem [« Cognitiv şi afectiv în egală măsură », notre trad.].
3 Yves Chevrel et Jean-Yves Masson, 2012, « Avant-Propos » à L’Histoire des traductions en langue française,
XIXe siècle (ouvrage publié sous la dir. d’Y. Chevrel, Lieven d’Hulst et Christine Lombez), Paris, Verdier, p. 10.
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traductologică ; 2) este, în acelaşi timp, prima cercetare doctorală care are ca scop separarea
traducerii textului dramatic pentru lectură de traducerea pentru scenă ; există un număr
restrâns de lucrări în acest domeniu, dar, din câte cunoaştem, nici o preocupare la nivelul
cercetării doctorale ; 3) din informaţiile noastre, nu există până în prezent nici o analiză
aprofundată a "tradaptării".

Considerăm că cercetarea noastră este utilă atât prin sistematizarea şi  sinteza riguroasă
a informaţiilor cât şi prin analiza punctuală a Corpusului. Analiza strategiilor traducătorilor
cât şi contribuţia autorilor la dezvoltarea teatrului şi a temei divinităţii sunt puncte forte ale
tezei nostre.

Din informaţiile nostre, analiza particularităţilor traducerii textului dramatic care are
drept support piese semnate de Ionesco, Beckett, Vişniec, care se înscriu în teatrul absurd, nu
a făcut obiectul altei cercetări. În cazul specific al lui Ionesco, în loc de a folosi cuvântul
"absurd", este preferabilă folosirea conceptului "anti-teatru", după exemplul autorului.
Dramaturgia ionesciană bulversează stereotipurile şi constituie o parodie a teatrului
tradiţional, chiar a personajelor sale şi a limbajului. Autorul aduce în scenă un limbaj care nu
respectă regulile şi normele. "Noul teatru" răstoarnă astfel ierarhia stabilită de teatrul
convenţional : cuvintele îşi pierd întraga valoare în non-sens, nu mai contează, devin
incapabile să exprime realitatea esenţială a fiinţei şi să asigure comunicarea. Opera teatrală a
celor trei dramaturgi analizaţi determină intervenţia tuturor resurselor semnificative ale scenei
: decoruri, elemente vizuale şi sonore, gesturi şi deplasări sunt purtătoare de semnificaţie şi
contribuie la exprimarea a ceea ce limbajul nu mai reuşeşte să exprime. Este vorba aici de o
nouă scriitură teatrală, un "nou teatru", în care primează perceperea interiorizată a realităţii,
forţa de sugestionare, de provocare a imaginilor scenice asupra simţurilor spectatorului. Cei
trei dramaturgi aduc în scenă un întreg arsenal de resurse, care folosesc imaginea drept mijloc
principal de exprimare şi reuşesc să creeze o viziune ce vorbeşte prin ea înseşi despre condiţia
umană. Alegoria şi simbolul sunt folosite pentru a transmite imagini, situaţii, stări de
conştiinţă. Ionesco, Beckett şi Vişniec întorc teatrul de la rolul său tradiţional şi creează o
nouă dramaturgie.

În ciuda a numeroase convergenţe, cei trei dramaturgi au totuşi contribuţii foarte
diferite, ceea ce-i singularizează prin viziunea personală. Vom detalia aceste contribuţii în
partea a doua a tezei noastre, rezumându-le aici, după cum urmează :

Ionesco se remarcă prin propria sa teorie despre teatru şi despre critica teatrală. Teatrul
său este personal, dar, în mod paradoxal, oferă mai multă libertate punerii în scenă, fiind, în
primul rând, un teatru pentru scenă, care tratează probleme contemporane şi trezeşte emoţii.

În ceea ce priveşte teatrul "de nenumit" al lui Beckett, trebuie să menţionăm
modernitatea acestuia, faptul că trupul imaginar al peronajului poate fi perceput doar prin
intermediul referentului, adică prin actor în carne şi oase. Subliniem aici importanţa deosebită
pe care o are mimica pentru acest dramaturg, idee care pune în valoare textul jucat pe scenă.

Teatrul lui Vişniec întreţine legături de "parodie" şi de "pastişă" cu teatrul lui Beckett şi
de intertextualitate, cu teatrul lui Ionesco. Vişniec creează "teatrul în teatru", fiind atras de
"teatru ca personaj". Cum un personaj este creat pentru a apărea pe scenă, întrebarea lui Godot
("Unde ai mai văzut un personaj care să nu apară ? "1) şi observaţia personajului cântăreaţa
cheală (« JE SUIS LA CANTATRICE CHAUVE »2) sunt justificabile în contextul unei
pledoarii pentru spectacol.

Cât priveşte traducerea piesei La Cantatrice chauve, am constatat că traducerea-
introducere, realizată de Radu Popescu şi Dinu Bondi se remarcă mai ales prin literalism, în

1 Matei Vişniec, 1996, Păianjenul în rană (Teatru I), Teatru, Bucureşti, Cartea Românească, p. 384.
2 Visniec, 2009 a, De la sensation de l’élasticité lorsqu’on marche sur des cadavres, Pièce librement inspirée de
l’œuvre d’Eugène Ionesco, Carnières-Morlanweltz (Belgique), Lansman Éditeur, Coll. « Théâtre à Vif », p. 82.
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timp ce versiunea lui Dan C. Mihăilescu surprinde prin inventivitate lexicală şi numeroase
cuvinte, expresii şi chiar fraze adăugate. Opinia noastră este că versiunea pe care Vlad Russo
şi Vlad Zografi au revăzut-o de trei ori este cea mai apropiată de traducerea pentru scenă.

Traducerea piesei En attendant Godot, reeditată în 2007, conţine modificări care nu
aparţin, probabil, traducătorului, decedat în 2001, fără a fi lăsat vreo observaţie privind
posibilele intervenţii în corpul textului tradus. Prin urmare, analiza noastră axată pe traducerea
publicată în 1970, cuprinde totuşi mici observaţii legate de modificările sesizate. După cum
am arătat, este vorba, în acest caz, de o traducere care răspunde cerinţelor scenei, Gellu Naum
evitând tendinţele deformante, în termenii lui Berman.

Strategiile pe care traducătoarea piesei Ultimul Godot le-a folosit fac vizibilă
preocuparea pentru acceptarea textului de către public. Nu există nici o precizare care ar putea
confirma faptul că autorul s-a implicat în această traducere, în ciuda observaţiilor verbale ale
celor apropiaţi. Traducerea pe care Gabrielle Ionesco a realizat-o se remarcă prin respectarea
oralităţii şi a registrelor de limbă, ceea ce a dus la producerea unui text pentru scenă.

Interesul pentru traducerea textului dramatic

Primele preocupări teoretice privind traducerea textului dramatic s-au manifestat, după
cum am menţionat, în jurul anilor 60, dar primele idei teoretice privind acest subiect au
devenit vizibile abia în anii 80. În ciuda acestei situaţii, opinia noastră este că, în teatru,
poezia şi ştiinţa sunt identice : se poate spune chiar că regăsim, în teatru, « une magie de
vivre »1. Procedeele teatrale de "a face aur", ca în alchimie, evocă o puritate absolută spiritului
şi acest aspect îl deteremină pe spectator să frecventeze teatrul.

Am observat că opera dramatică desemnează o realitate scenică şi / sau un text literar.
Textul decide realizarea scenică şi constituie totodată o scriere autonomă. Această situaţie a
dat naştere unor puncte de vedere divergente privind opera dramatică : o primă opinie aparţine
texto-centriştilor, care susţin predominarea textului, o a doua părere aparţine sceno-
centriştilor, care susţin preponderenţa spectacolului. Aceste opinii, centrate în jurul naturii
limbajului folosit - verbal, non-verbal, para-verbal - ne-a ajutat să găsim explicaţia privind
dificultatea producerii enunţului în teatru. Elementele non-verbale şi para-verbale, inserate în
elementele verbale creează mai multă vivacitate şi mai mult efect real. Dificil de reperat,
aceste elemente sunt introduse în text prin didascalii, dar îşi regăsesc întreaga splendoare în
cadrul spectacolului.

Analiza traducerilor pieselor din Corpus ne permite să afirmăm că traducerea textului
dramatic este un exerciţiu limitativ şi creativ în acelaşi timp, care presupune rigoare,
cunoaştere, imaginaţie. Putem vorbi chiar de un traducător ideal pentru acest tip de traducere :
este vorba de acel traducător care întreţine o legătură apropiată cu lumea teatrului. Regăsim
această idee şi în interviurile date de Vlad Zografi, care nu uită să amintească, de fiecare dată,
contribuţia enormă a lui Vlad Ruso, care a fost şi actor în tinereţe, la traducerea integralei
ionesciene.

Etapele argumentării

După sinteza contribuţiilor teoretice şi prezentarea celor câteva modele de crtitică a
traducerii, am prezentat Corpusul, insistând pe aparatul paratextual la Ionesco, Beckett şi

1 Antonin Artaud, 1964, Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, p. 224 [« o magie a vieţii », notre trad.].
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Vişniec. Am prezentat apoi traducătorii celor trei piese analizate şi am realizat două portrete
de traducători.

Cercetarea noasră evidenţiază contribuţia traducerii la dezvoltarea limbii şi trasează, în
acelaşi timp, itinerariul strategiilor pe care traducătorii le-au conceput, oprindu-ne la
specificul fiecărei piese (şi al fiecărui autor).

Am reuşit astfel să sintetizăm problemele specifice întâlnite în cadrul pieselor analizate,
după cum urmează :
Pentru Ionesco Pentru Beckett Pentru Vişniec
1) text scris şi text jucat pe
scenă
2) retraducere
3) didascalii specifice
4) ritm şi punctuaţie
(rolul repetiţiei)
5) oralitate (registre de limbă)
6) umor şi ironie (sarcasmul,
figuri de stil : ambiguitatea,
ironia paradoxală, elipsa).

1) teatralitate specifică
2) ritm şi oralitate (jocuri de
cuvinte şi abateri faţă de
registrele de limbă)
3) vocabularul religios
4) minimal şi implicit
5) umor şi ironie (sarcasm şi
râs amar)
6) traducerea atmosferei şi
semnificaţia titlului piesei En
attendant Godot.

1) bilingvismul
2) traducerea culturii
(intertextualitate şi
referinţe la relaţia cu
Creatorul / Divinitatea)
3) figuri de stil (hiperbola
ironică, emfaza, repetiţia,
ambiguitatea, paradoxul)
4) ludismul
5) umor şi sarcasm

Am menţionat deja că a vorbi despre traducere înseamnă a vorbi despre corespondenţa
cu originalul, pentru a reda pluralitatea unei opere, mai puţin privind sensul (polisemia), mai
mult privind flexibilitatea operei, a frazei, a formulelor1. Această idee este vizibilă atăt în
traducerea pieselor de teatru analizate, cât şi în exerciţiul nostru de traducere, prezentat în
Addenda.

După toate aceste observaţii, putem concluziona următoarele :
1) Traducerea textului dramatic este diferită de adaptare. Acest tip de traducere se

realizează ca orice altă traducere literară, în ciuda particularităţilor sale, dar noi preferăm să o
numim, în cadrul prezentei teze, « tradaptare ».

În ceea ce ne priveşte, considerăm că traducerea favorizează textul scris, în timp ce
adaptarea privilegiază mai curând tot ce ţine de extra-text, fiind uneori judecată, după cum am
văzut în prima parte a tezei noastre, drept "strategie" sau chiar "tehnică de traducere".
"Tradaptarea" este un procedeu strategic global, care are drept scop crearea unei noi piese,
plecând de la o operă scrisă în limba Celuilalt sau chiar de la alte genuri artistice, în timp ce
traducerea vizează redarea textului sursă în limba ţintă. Putem spune, aşadar, că traducerea
tratează sensurile, iar adaptarea le ignoră. Această situaţie se clarifică prin folosirea
termenului "tradaptare". Precizăm aici că "tradaptatorul" este interesat ca piesa să fie jucată în
cultura ţintă şi vizează nu doar nevoile şi aşteptările publicului destinatar ci şi producerea
aceloraşi efecte în limba ţintă. Faptul că o piesă de teatru nu trăieşte realmente decât pe scenă
comportă anumite riscuri, de aceea traducătorul trebuie neapărat să aibă în vedere scena, jocul
actorilor şi reacţia publicului. În cazul în care uită că "dialoguri" este cuvântul cheie al
"tradaptării", traducătorul va produce un text care nu va putea fi jucat. Prin urmare,
traducătorul trebuie să traducă sensul textului dramatic, aşa cum procedează oricare
traducător, pentru orice tip de traducere. Prin sens, adică prin ceea ce vrea să spună autorul,
exprimat prin mijloacele pe care i le oferă teatrul, înţelegem şi « tout le jeu de scène »2.
Perceperea acestui joc de scenă din textul sursă, vizibilitatea lui în limba ţintă şi producerea

1 Bruno Bayen, 1996, « Texte prononcé à l’occasion d’une soirée autour du livre d’Antoine Berman, Pour une
critique des traductions : John Donne », in Palimpsestes, No 10 / 1996, « Niveaux de langue et registres de la
traduction », p. 12.
2 Zhang, Op. cit., p. 279 [« întreg jocul scenic », notre trad.].
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aceloraşi efecte pentru publicul destinatar înseamnă înţelegerea şi reformularea corectă a
sensului, cu mijloace echivalente. Totodată, a face vizibile elementele de oralitate şi gestică
în limba ţintă înseamnă a crea o echivalenţă de formă între traducere şi original : originalul
corespunde spectacolului în cultura autorului, traducerea trebuie să corespundă, la rândul ei,
practicii scenice din cultura ţintă.

2) Limitările scenei cer adaptări punctuale. Prezenţa actorilor condiţionează textul
dramatic, ceea ce înseamnă că traducerea unui asemenea text trebuie să ofere un limbaj
individualizat, care să permită jocul personajelor şi să fie uşor de urmărit de către spectatori.
De fiecare dată când este în discuţie o particularitate a limbajului dramatic (oralitate, gestică,
mimică, ritm, conotaţie, metaforă, etc.), textul trebuie să suporte adaptări punctuale pe
parcursul traducerii. Partea analitică a tezei noastre a evidenţiat aceste adaptări şi tratarea
referinţelor culturale. Pentru a reuşi în activitatea sa, traducătorul de teatru trebuie să cunoască
publicul şi practicile scenice din cultura sa, de aceea, o colaborare cu oamenii de teatru este
absolut utilă, chiar se impune.

3) Traducătorul, în general, şi traducătorul de teatru, în special, fac dovada unei
preferinţe ideologice. În mod cert, prin alegerea autorului şi a operei, traducătorul îşi exprimă
deja opinia privind ideile autorului şi spiritul operei. Prin activitatea sa, îşi manifestă dorinţa
de a împărtăşi această părere. Putem spune că am trăit şi noi această experienţă în momentul
contactului cu opera lui Picasso : încă de la prima lectură, am resimţit dorinţa de a face
cunoscut mesajul autorului. Aceeaşi idee am regăsit-o şi la Vlad Zografi, traducător bine
cunoscut, care mărturiseşte că a împărtăşit ideile lui Ionesco, înainte de a realiza traducerea
pieselor sale, alături de Vlad Russo. Reamintim aici că o piesă de teatru nu trăieşte cu
adevărat decât pe scenă, fapt ce comportă anumite riscuri : « un tradapteur qui a produit un
travail de qualité sur papier peut être mal servi par de mauvais comédiens »1, de aceea, este
nevoie ca traducătorul să aibă neapărat în vedere scena, jocul actorilor şi reacţia spectatorilor.
Un bun "tradaptator" trebuie să aibă calităţi precum : un auz fin, sensibilitate la ritmul frazelor
şi la desfăşurarea acţiunii, perfecta stăpânire a exprimării orale, puterea de a se dedubla pentru
a intra mai bine în pielea personajelor. Traducătorul de teatru trebuie aşadar să apeleze la o
tehnică de traducere fină şi nuanţată, care presupune o deosebită sensibilitate artistică.

4) După cum am precizat, fiecare traducere poartă amprenta timpului. În mod special
însă, traducerea de teatru are nevoie de reactualizare, pentru a menţine vie legătura cu
publicul. Situaţia piesei En attendant Godot, traduse destul de târziu în limba română
(publicată în franceză în 1952, tradusă în română în 1970), nemaicunoscând o altă versiune
de la momentul traducerii (1970), confirmă observaţia noastră.

Sperăm că cercetarea noastră va trezi interesul altor traducători şi regizori interesaţi  de
rcunoaşterea vocii celui care suferă şi torturează în egală măsură2, mai ales că piesa a primit
Premiul Nobel (1969) şi o înscriere permanentă în repertoriul Comediei Franceze (1978).

Ţinem să precizăm aici că intenţia noastră este de a continua cercetarea prin lărgirea
Corpusului şi prin îmbogăţirea referinţelor tematice. Vom încerca să alcătuim un volum de
portrete de traducători români, după modelul oferit de Jean Delisle şi Cathérine Gravet. Eforul
început prin demersurile privind publicarea traducerii piesei de teatru Les Quatre Petites
Filles de Pablo Picasso va rămâne o preocupare constantă a activităţii noastre.

1 Jean Delisle, 1986, « Dans les coulisses de l’adaptation théâtrale », Table ronde sur l’adaptation théâtrale, Hull,
Palais des Congrès, 23 mars 1985, résumé des discussions, publié in Circuit du mars 1986, informations sur le
site : www.academia.edu., p. 8 [« un tradaptator care a realizat o muncă de calitate pe hârtie poate fi prost ajutat
de actori lipsiţi de talent », notre trad.].
2 Irina Mavrodin, 1999, Uimire şi Poiesis, Craiova, Scrisul Românesc, p. 36.
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Concluzii

Cercetarea noastră s-a dezvoltat în jurul interesului de a da cel mai bun răspuns
întrebărilor privind traducerea, în general, şi traducerea textului dramatic, în special. Scopul
nostru a fost să prezentăm caracteristicile textului dramatic, motiv pentur care am explorat
mai întâi universul teatrului, pentru a înţelege modul său de funcţionare. Am subliniat
diferitele dimensiuni ale limbajului dramatic, insistând asupra acelor elemente care îl
deosebesc de limbajul oral curent şi de limbajul scris.

Ne-am concentrat apoi asupra studiului lucrărilor de traductologie, pentru a demonstra
că teoria interpretativă este, după părerea noastră, cea care se aplică cel mai bine traducerii
textului dramatic. Având ca punct de plecare ideile specialiştilor în traducerea teatrului, am
analizat particularităţile acestui tip de traducere, insistând pe necesitatea colaborării dintre
traducător şi oamenii de teatru, în scopul reuşitei acestui exerciţiu. Portretele de traducători,
prezentate în partea a doua a tezei noastre, pun în lumină această idee. Analiza concretă a
strategiilor şi a procedeelor de traducere ne-a permis să examinăm piesele de teatru din
diferite unghiuri şi să observăm că versiunile româneşti nu prezintă aceeşi problematică, în
ciuda faptului că traducătorii respectă, în general, acelaşi demers, menţionat în prima parte a
cercetării noastre (ritm, teatralitate, specificul discursului - elemente verbale, non-verbale,
para-verbale).

Concluziile noastre fac cunoscute mai multe obiective : sublinierea interesului pentru
studiul traducerii textului dramatic, rezumarea etapelor argumentării, evidenţierea
originalităţii.
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