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Ne propunem prin această prezentareo analiză aplicată a tehnicilor de redare a oralităţii scrise 

în traducerea dramatică, captarea impresiei de discurs vorbit fiind considerată o dimensiune esenţială a 

„fidelităţii” în transpunerea unei piese de teatru.  

Premisa unei astfel de abordări este că dramaturgul modern – autor al unui discurs de tip 

mimetic, în general, şi Tennessee Williams – adept al naturalismului în construcţia dialogului dramatic 

ficţional, în special, apelează la strategii şi proceduri caracteristice schimburilor verbale curente, 

realizate în forme convenţionalizate de uz, pentru a conferi impresia de autentic conversaţional 

(Ionescu-Ruxăndoiu, 1991: 138). În căutarea unei ideale echivalenţe funcţionale, traducătorilor le 

revine sarcina de a creea efecte similare, prin transpunere interlingvistică şi interculturală a unor 

mecanisme pragmatice subtile, eluzive, care nu coincid neapărat cu unităţi lingvistice.  

Variantele analizate reprezintă textele în limba engleză ale pieselor A Streetcar Named Desire 

(abreviat TS1, textul apare în volumul Tennessee Williams, Plays 1937-1955 (The Library of America, 

New York, 2000); The Glass Managerie (Tennessee Williams, Plays 1937 – 1955, New York, The 

Library of America.2000) – TS2; The Night of the Iguana  (Tennessee Williams, Plays 1957 – 1980, 

New York, The Library of America.2000) – TS3; Cat on a Hot Tin Roof (Tennessee Williams, Plays 

1937 – 1955, New York, The Library of America.2000) – TS4. Versiunile româneşti sunt traducerea lui 

Dorin Dron (TT1 - DD), cuprinsă în volumul Teatru american contemporan (1968), re-traducerea 

Antoanetei Ralian (TT1 - AR), inclusă in antologia Tennessee Williams (2010), textul Andei Boldur 

(TT2), cuprins în volumul  Tennessee Williams, Teatru (1978), traducerile Antoanetei Ralian (TT3, 

TT4) incluse în antologia Tennessee Williams (2010). 
 

1. Reformulări structurale în enunţurile  exclamative 

 

Enunţurile exclamative reprezintă expresia lingvistică prototipică a performării unor acte 

expresive. Traducerile corpusului apelează deseori la enunţuri exclamative independente cu structură 

nominală, în care substantivul este asociat unui element exclamativ adjectival de intensificare, 

construind structuri sintactice specifice. Se remarcă, pe de o parte, că atât structurile englezeşti cât şi 

cele româneşti, sunt, de cele mai multe ori, rezultate ale unor elipse prin care enunţuri mai dezvoltate 

sunt reduse la grupul sintactic cel mai marcat afectiv: „What a cold shoulder!” [What a cold shoulder 

you are giving me! (expresia idiomatică to give somebody a cold shoulder)] - „Ce răceală!” [Ce răceală 

afişezi/Cu ce răceală mă tratezi!]. În unele cazuri, autorul contruieşte un enunţ complet tematizat 

(„Some lily she is!”), în timp ce traducătorul operează elipsa standard („Ce mai crin!”) sau invers 

(„what a cold shoulder!” – „dar ce rece eşti!”). Pe de altă parte, textele-sursă exploatează bogăţia 

structurilor exclamative de acest tip din limba engleză: 

- what+subst. nenumărabil/what+articol+subst. numărabil; 

-  such+subst. nenumărabil/such+articol+subst. numărabil;  



- adjectivul demonstrativ (asociat unei interjecţii afective); 

-  folosirea particulară – ironică – a adjectivului pronominal nehotărât some în asociere cu 

substantiv la formă de singular.  

 

2. Provocarea implicitului în structura expresivă 

 

În piesele lui Tennessee Williams, expresia atitudinii personajului este –nu de puţine ori- construită pe 

un set de presupoziţii pragmatice culturale, autorul contând pe identitate între  propria cunoaştere 

contextuală 
1
şi cea a receptorului real (mutual knowledge, Sperber şi Wilson, 1986). În astfel de 

instanţe, cunoştinţele enciclopedice ale celui din urmă se înscriu în ansamblul de premise aplicate în 

interpretarea enunţului afectiv. Presupunând o trecere de la la o comunitate epistemologică la alta, 

traducerea nu mai poate miza pe efecte contextuale similare. În cazul expresivelor, traducătorii lui 

Williams evită supra-traducerea (din considerente ce ţin, în opinia noastră de funcţia traducerii, 

orientată spre cerinţele naturaleţii discursului şi ale înţelegerii imediate, reclamate de spectacolul 

dramatic). În consecinţă, aceştia aleg frecvent să reţină scopul ilocuţionar, asigurând un nivel minimal 

de echivalenţă pragmatică, cu riscul de a pierde implicaţiile culturale. 

În alte piese, comparaţia care construieşte şi intensifică expresia atitudinii (în exemplul oferit, 

dezamăgire, actul performat indirect fiind reproşul/acuzaţia) include elemente culturale pe care 

traducătorul, la rândul lui, poate miza, ca date contextuale înscrise în universul enciclopedic al 

receptorului din sistemul gazdă. În consecinţă, acestea sunt traduse direct, în timp ce elementul bazat pe 

presupoziţii adânc ancorate în cultura sursă este adaptat (orientat spre cultura-ţintă) prin generalizare 

(the Y, nume propriu de motel, cu conotaţii de ieftin, implicând o atitudine depreciativă – han de la 

răscruce).  

Tehnica generalizării se dovedeşte utilă în multe alte instanţe când orientarea ilocuţionară 

fundamentală a actului este percepută ca fiind de natură expresivă. Soluţii inspirate oferă şi Anda 

Boldur în echivalenţe precum: „Kentucky Straight Bourbon” – „un whiskey grozav, vechi de cel puţin 

douăzeci de ani” (traducerea explicitând nu doar tipul de obiect desemnat ci şi informaţia expresivă 

asociată acestuia). În extrasul din versiunea românească a piesei The Night of the Iguana, percepţia 

valorii ilocuţionare este facilitată de elemente afective compensatorii (structura indirectă „las că” sau 

diminutivul colocvial „chichineaţă” indicând orientarea depreciativă a enunţării): 

 
TS3: Miss Fellowes: I’ve taken a look at those rooms and they’d make a room at the Y look like a suite at the Ritz. 

 

TT3 (AR): Las’ c-am aruncat eu o privire în camere; în comparaţie cu chichineţele de aici, o cameră de han de la răscruce 

îţi pare un apartament la Ritz! 

 

 

3. Interjecţia cu valoare emotivă 

 

Demersul traductiv pare, pe de o parte, a fi facilitat de existenţa unor corespondenţe interlingvistice 

între aceste semnale care exprimă (fără a denota) senzaţii, sentimente, impulsuri voliţionale: există 

interjecţii emotive comune limbii engleze şi limbii române (spre exemplu, interjecţiile primare formate 

dintr-un singur sunet vocalic: a(h), e(h), o (h)), pentru care traducătorii adoptă deseori strategiile 

copierii sau ale transliterării (de tipul oh –oh, oh – o, ah – ah, ah –a, aw – o/a). 

                                                 
1
 Din perspectiva teoriei relevanţei, contextul este ansamblul de supoziţii (assumptions) pe care destinatarul mesajului le 

asumă în legătură cu lumea.  

 



Semnificaţia interjecţiilor fiind neconceptualizată, valoarea ilocuţionară se precizează prin 

contextul situational sau lingvistic, prin contur intonaţional si prin mijloace de comunicare nonverbale. 

Interpretarea valorii interjecţionale la nivelul traducerii de teatru este facilitată, în acest sens, de 

precizarile textului didascalic. Transpunerea grafică a semnului paraverbal sau extraverbal permite în 

multe instanţe identificarea valorii comunicative a interjecţiei, ceea ce permite traducătorului strategii 

de transfer direct sau mici variaţii care reflectă incidenţa mai mare a folosirii convenţionalizate a unor 

sunete în redarea unor emoţii, în sistemul gazdă.Se poate observa, însă, că, dacă o interjecţie poate 

exprima , în mod convenţional, într-un sistem lingvistic, un amalgam de stări emoţionale, prima 

dificultate în traducere este etichetarea acestora prin interpretarea contextuală (context verbal , context 

pragmatic) şi a doua este reconfigurarea aceluiaşi amalgam în interjecţia din TT. Soluţia traductivă, în 

astfel de cazuri, nu mai vizează strategiile directe. Interjecţia românească vai, prin multiplele sale valori 

contextuale şi posibilităţi de semnificaţie (prin stabilirea de relaţii sintagmatice în enunţ) asigură 

deseori echivalenţe funcţionale, acoperind valori expresive variate: dezamăgire, îngrijorare, regret, 

frică, admiraţie, gratitudine. 

O provocare mai dificilă decât redarea valorilor contextuale a interjecţiilor primare o reprezintă 

transpunerea interjecţiilor  şi locuţiunilor interjecţionale secundare, care adaugă nuanţe implicite valorii 

expresive sau modulează această valoare prin construcţii presupoziţionale pragmatice. În inventarul 

celor două sisteme lingvistice ale corpusului, există un număr considerabil de interjecţii şi locuţiuni 

interjecţionale secundare care folosesc termeni ce se referă la sfera divină pentru a exprima o gamă 

variată de stări afective, de la spaimă, durere sau deznădejde până la entuziasm.  

Selecţiile operate de traducători demonstrează, însă, că existenţa unor corespondenţe lingvistice 

la nivelul structurilor interjecţionale de acest tip nu este întotdeauna suficientă pentru a echivala 

valoarea contextuală a enunţurilor-sursă. Ilustrativă, în acest sens, ni se pare analiza comparativă a 

incidenţei interjecţiilor care invocă direct numele fiinţei supreme. În textele originale, God! 

(Dumnezeule!) şi varianta sa compusă Oh, God! (O, Dumnezeule) sunt, în marea lor pondere, rezervate 

valorilor şi momentelor dramatice intense, aşa cum este disperarea Stellei, care marchează, în structura 

dramatică a piesei Un tramvai numit dorinţă, un deznodământ tragic. Numirea directă a divinităţii 

apare şi în conversaţia fatică ca marcă a idiolectului unor personaje al căror discurs este impregnat de 

patos şi efuziune şi care abuzează de astfel de formule. Tendinţa în traducere, este, de redare literală 

sau cvasi-literală (prin termen eufemistic cu identitate referenţială/în care referentul rămâne entitatea 

divină: God – Lord – Dumnezeule – Doamne).  

În numeroase alte cazuri, termenul de desemnare al divinităţii este folosit ca soluţie traductivă 

pentru mărci expresive englezeşti care folosesc mijloace eufemistice de invocare a entităţilor supreme. 

Este cazul interjecţiilor de tip metonimic, derivate din construcţii care fac referire la graţia şi 

milostivenia divină (Good Gracious God), unele dintre acestea fiind specifice englezei americane, care, 

pe linia influenţei puritane, credem noi, dovedeşte frecvente tendinţe de evitare a numirii directe 

(considerată blasfemică, profanatoare). Optând pentru o formă de supra-traducere, mediatorul textului 

mizează pe gradul înalt de desemantizare al interjecţiilor româneşti. Traducerile Antoanetei Ralian 

(2010) asumă cu consecvenţă această opţiune pentru expresia invocării explicite, care devine o marcă 

de identificare a transpunerilor sale în raport cu celelalte versiuni româneşti ale pieselor lui Williams. 

O altă soluţie de traducere pentru interjecţiile din sfera semantică a invocării divine este redarea valorii 

ilocuţionare expresive prin alte formule exclamative. Primele traduceri din opera lui Williams – cele 

realizate de Anda Boldur şi Dorin Dron – recurg des la astfel de strategii, în special în instanţele în care 

textul original recurge la formule eufemistice de tip metonimic, ale invocării atenuate (minced oaths), 

precum cele analizate supra.  

Astfel de strategii demonstrează complexitatea unui proces prin care sunt supuse tranferului 

inter-lingvistic configurări ale conţinuturilor propoziţionale specifice unui sistem lingvistic şi 

discursului-sursă, asociate direct sau indirect (convenţional sau conversaţional) unei valori sau unui 



cumul de valori ilocuţionare. Traducerea, ca act interpretativ secundar, impune, din punctul de vedere 

al  valorilor ilocuționare, strategii de transfer a unor complexe mecanisme conversaționale. 

Prin modelul de analiză propus am încercat să probăm diversele dimensiuni ale fidelităţii 

traducerilor româneşti ale lui T.Williams într-o abordare descriptivă, care a investigat gradul de 

echivalenţa funcţională atins de textele-ţintă în redarea structurilor exclamative. Analiza a relevat, 

dincolo de simple corespondenţe lingvistice sau încadrări ale unor enunţuri în categorii pre-stabilite, 

mecanisme complexe de recunoaștere și transpunere a sensurilor implicite în interacţiunea verbală 

specifică unei piese de teatru.  
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