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Introducere
Prezenta teză de doctorat își propune să studieze problemele legate de traducerea textelor teatrale
create de trei autori finlandezi contemporani: Laura Ruohonen, Leea Klemola și Kristian Smeds.
În cercetarea mea, mă concentrez asupra teoriei și practicii traducerii, în special în privința
traductibilității operelor acestor creatori de teatru finlandezi contemporani care – în ciuda anumitor
diferențe în ceea ce privește viziunea lor teatrală, subiectele dramatice alese, stilul și metodele de
creație – aparțin unui tip relativ nou de autori în cultura teatrală finlandeză: autorul teatral complex,
nediferențiat, care este scriitorul, dramaturgul și regizorul spectacolului teatral în același timp. Mai
mult, autorul complex apare uneori şi în rolul de actor, scenograf (designer vizual), muzician și
chiar de director de scenă. Numele unor artiști precum Laura Ruohonen, Leea Klemola, Kristian
Smeds, Saara Turunen, Pirkko Saisio, Anna Paavilainen sunt asociate în mod consecvent cu două
sau mai multe funcții de autor în critica teatrală și în textele teoretice despre teatrul contemporan.
Aceşti creatori sunt reprezentanții unei tendințe canonizate, instituționalizate în practica teatrală
finlandeză contemporană, care se poate numi noul auteurism. Unii dintre acești autori (de exemplu,
Saisio, Ruohonen și Smeds) au devenit, de asemenea, figuri marcante, personalități provocatoare și
inspiratoare în gândirea teatrală contemporană și educația teatrală finlandeză în ultimele două
decenii, datorită versatilității lor artistice și spiritului experimental. De asemenea, merită menționat
faptul că creșterea bruscă a „vizibilității” internaționale a teatrului și dramelor finlandeze
contemporane în noul mileniu se datorează în mare măsură acestor autori multilaterali.
Acești dramaturgi-regizori sunt, în mod evident, de un interes special și pentru traducătorul de
teatru, precum și pentru cercetătorul în domeniul studiilor de traducere interesat de natura
complexă, multimedială a traducerii de teatru.
Întrebări și metode de cercetare
Având în vedere statutul recunoscut, canonizat al autorilor menționați mai sus și recunoașterea
internațională dobândită de viziunea lor teatrală originală, se pune întrebarea de ce opera lor –
precum și drama și teatrul finlandez contemporan în general – este necunoscută atât publicului larg
cât și criticilor și oamenilor de teatru din lumea vorbitoare de limbă maghiară; de asemenea, de ce

schimbul teatral finlandez-maghiar și traducerea textelor acestor autori reprezentativi este atât de
rară și accidentală? Aceste întrebări ne îndreaptă atenția către traducerile existente ale textelor
dramatice contemporane, precum și asupra rolului și poziției textului dramatic preexistent și a
dimensiunii verbale în general în operele teatrale ale autorilor selectați. Tradițiile centrate pe dramă
ale teatrului maghiar modern și centrarea pe text a teoriei și practicii traducerii teatrale maghiare par
să fie în contrast puternic cu metodele auctoriale centrate pe teatralitate și cu utilizarea
experimentală a textului pe scenă în operele autorilor finlandezi contemporani, care regizează și
scriu într-o manieră nediferențiată. Astfel este neobișnuit de greu să separăm textele lor de teatru de
spectacolele din care fac parte. În consecință, datorită poziției slăbite a dialogului convențional
„bine făcut”, a textului dramatic preexistent și, în anumite cazuri, chiar și a dimensiunii verbale în
ansamblu, teatrul de autor contemporan constituie un domeniu de cercetare excepțional de
interesantă pentru traductologi, care îndeamnă la reflecție. Studiul acestor texte de teatru auctoriale
din perspectiva traducătorului (și a specialistului traductolog) ne motivează să avansăm de la
întrebarea mai generală a traductibilității lingvistice către problemele mai specifice ale mediului
teatral, la aspecte pragmatice, potențialul performativ, precum și dimensiunea intersemiotică a
traducerii teatrale.
În capitolele principale ale disertației investighez fenomenul noului auteurism teatral în
contextul finlandez, originile sale și felul în care fenomenul se reflectă în textele de teatru care
așteaptă să fie traduse. După abordarea întrebărilor legate de dificultățile de a transfera aceste texte
strâns legate de contextul lor într-o cultură teatrală cu tradiții diferite, centrată pe dramă, voi încerca
să argumentez pentru o apropiere prin studiul de caz în loc de căutarea zadarnică a unui mod unic și
consecvent de a traduce și de a teoretiza despre traducerea corpului eterogen de opere incluse sub
eticheta de text de teatru auctorial. Astfel, o perspectivă de ansamblu asupra istoriei în curs de
desfășurare a teatrului finlandez focalizată pe autorii selectați și operele lor este esențială pentru a
putea reflecta asupra traducerii și traductibilității textelor contemporane de teatru de autor.
Conturarea profilurilor auctoriale care domină în mare măsură acest segment reprezentativ al
culturii teatrale finlandeze contemporane ne confruntă inevitabil cu limitele concepțiilor noastre
existente, determinate de cultura noastră, despre teatru și dramă, despre auctorialitate și traducerea
teatrală.
Vorbind despre istoria recentă a teatrului ne confruntăm cu procese neterminate, încă în
desfășurare, cu cariere artistice și profiluri de autor dinamice, în curs de realizare. Cercetarea
istoriei recente, la fel ca istoriografia în general, nu poate fi concepută independent de considerațiile
teoretice care determină selecția fenomenelor descrise. În consecință, în cadrul restrâns al prezentei
teze nu încerc să realizez o revizuire cuprinzătoare a istoriei recente a teatrului finlandez. În schimb,

îmi concentrez atenția asupra originii și chipului actual variat al fenomenului auteurismului teatral
finlandez, care este în curs de a deveni o normă în teatrul profesional finlandez, precum și asupra
traducerii operelor autorilor aleși, în special cu privire la traductibilitatea și transferabilitatea
interculturală a textelor de teatru de autor. Narațiunea istoriografică a tezei este astfel structurată de
conceptele relevante ale teoriei autorului și ale teoriei traducerii (cu accent special pe traducerea
teatrală).
În conformitate cu alegerea subiectului, cadrul teoretic utilizat în teză este un bricolage
interdisciplinar compus din considerații teoretice privind autorul multimedial (filmic și teatral),
precum și teoria traducerii și adaptării teatrale. Metoda aplicată în studiul fenomenului polifacetic al
teatrului de autor și al traducerii sale este „close reading” într-un sens larg, adică examinarea atentă
și interpretativă a profilurilor de autor și a textelor teatrale auctoriale cu privire la traducerea lor. Și
întrucât traducerea într-un sens mai larg este întotdeauna și rescriere, reinterpretare și
reteritorializare, traducerea, în acest sens larg, poate fi considerată nu numai subiectul, ci și
principala metodă de examinare din această teză. Scrierea în limba maghiară despre fenomenul
teatrului de autor finlandez și despre traducerea acestuia este în sine un fel de transfer intercultural
și interlingual, adică traducere și descriere densă.
Principalele mele surse teoretice pentru studiul traducerii teatrului sunt textele în limba
engleză și finlandeză în care practica și teoria traducerii sunt văzute și discutate ca fiind
interconectate în mod organic. Studiile și volumele de articole editate de Sirkku Aaltonen (Aaltonen
1996, 1997a, 1997b, 1998, 2000, 2005, 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2013) despre traducerea textului
dramatic și schimbul intercultural teatral constituie cele mai importante surse de inspirație teoretică.
Cadrul mai larg al teoriei traducerii văzută ca o perspectivă și un mod de a privi ales conștient
pentru studiul fenomenelor în cauză, precum și ideea de a identifica cei mai importanți tropi ai
traductologiei teatrale, sunt o adaptare a conceptelor traductologului Andrew Chesterman despre
teoria și memele traducerii (Chesterman 1997, 2017).
În sinteza despre tendințele traductologiei textelor dramatice și ale studiilor de traducere
teatrală din ultimele decenii, mă bazez pe scrierile în domeniu ale cercetătoarei Susan Bassnett
(Bassnett 1985, 1991, 1998, 2002), pe articolele centrate pe spectacolul teatral ale semioticianului
Patrice Pavis (1999), precum și pe studiile extrem de informative și utile de Ekaterini Nikolarea
(2002) și Inmaculada Serón-Ordóñez (2013, 2014) despre dezvoltarea domeniului științific al
studiilor de traducere teatrală.
Principalele mele referințe în ceea ce privește scena maghiară a traductologiei textelor
dramatice (și mai puțin teatrale) au fost Zsuzsa Valló (1996, 1999, 2002), Bálint Szele (2006a,
2006b), precum și scrierile scurte, eseistice ale traducătorilor maghiari de dramă din epoci diferite.

În abordarea mea asupra auteurismul teatral, după atingerea unor concepte cheie ale teoriei
cinematografice a autorului – folosind scrierile clasice ale lui André Bazin (1999) și Andrew Sarris
(1962, 2003) ca punct de referință –, și o scurtă privire de ansamblu asupra fenomenului bine
cunoscut al auctorialității complexe în istoria teatrului, voi continua să examinez concepțiile
schimbătoare despre autorul teatral în contextul finlandez pe baza articolelor științifice în domeniu
ale Hannei Helavuori, istoric și teoretician teatral (Helavuori 2009, 2012, 2016), care combină
considerente istorice și teoretice în studiul autorilor teatrali moderniști finlandezi majori.

Structura tezei
Structura tezei este menită să reflecte dubla focalizare a cercetărilor mele legate de fenomenul
auteurismului în teatrul finlandez contemporan. Pe de o parte, teza de doctorat investighează
problema complexă a traducerii textelor dramatice create de unele dintre personajele cele mai
reprezentative ale scenei contemporane; în acest fel, în centrul atenției stă contemplarea textelor de
teatru de autor prin ochii traducătorului, prin traducere. Pe de altă parte, acest obiectiv primar
dovedindu-se imposibil fără examinarea mai profundă a profilului auctorial, precum și a tehnicilor
de utilizare a textului, a verbalității în operele autorilor respectivi, a fost necesară revizitarea ideilor
despre traducerea teatrală și regândirea acestui domeniu din perspectiva auteurismului, luând în
considerare concepțiile autorilor individuali despre rolul textului, și totodată a traducătorului, în
spectacolele/ operele de artă multimediale create de ei.
După un scurt capitol introductiv general, cel de-al doilea capitol al tezei cuprinde o
introducere istorică și teoretică în problemele specifice traducerii textelor dramatice și teatrale.
Termenul englez „turn” (întorsătură) al studiilor de traducere teatrală urmează să fie folosit într-un
sens dublu în acest capitol, cele două semnificații corespunzând prezentării diacronice și sincronice
efectuate în primele două subcapitole. „Turn” în sens diacronic – împrumutat și adaptat pentru
scopurile prezentei lucrări de la Mary Snell-Hornby (2006) – se referă la direcțiile luate în domeniul
studiilor de traducere teatrală de-a lungul istoriei relativ scurte și intensive a disciplinei. Deși
reflecția despre traducerea textului dramatic și traducerea teatrală nu se poate separa de dezvoltarea
teatrului și dramei, având astfel o istorie bimilenară în Europa, studiile specifice axate pe
problemele traducerii genului dramatic au început să apară în anii 1970, domeniul de studiu
devenind independent în cadrul studiilor de traducere literară abia în anii 1980, ca apoi să se
maturizeze într-o disciplină independentă în cercetarea occidentală, și să se diversifice într-un
domeniu bogat, greu de cuprins în cadrul studiilor de traducere în noul mileniu.
„Turn”, în cel de-al doilea sens al cuvântului, se referă la expresiile (turns of phrase) care au
devenit concepte cheie ale studiilor de traducere teatrală, dintre care mă concentrez asupra

noțiunilor de „performabilitate”, de „texte troué” (text dramatic lacunar), precum și pe comparația
bidirecțională„traducerea ca teatru” și „teatrul ca traducere”, pentru a tematiza natura teatrală a
textelor dramatice și calitatea teatrală a traducerii lor. În cel de-al treilea subcapitol al acestei părți
propun o aplicare a acestor trei noțiuni ori tropi ai traductologiei teatrale. Textele studiate în lumina
acestor concepte-cheie sunt trei traduceri publicate în limba maghiară, care fac parte dintre puținele
transpuneri existente ale textelor scrise (și inițial regizate) de către autorii Laura Ruohonen, Leea
Klemola și Kristian Smeds. Prin lectura atentă a textului Yhä pimenevä talo (Casa întunecată) a lui
Smeds și Kuningatar K (Regina C) a Laurei Ruohonen, ambele traduse de Éva Pap sub titlurile Az
elsötétedő ház și Krisztina, precum și a primei părți din seria dramelor arctice de Leea Klemola:
piesa Kokkola, tradusă de Nóra Falk (sub același titlu), încerc să identific punctele problematice din
punctul de vedere al traducerii, în cazul cărora traducătorii sunt constrânși să aleagă soluții mai
puțin transparente, să se îndepărteze vizibil de la strategia traducerii „cuvânt cu cuvânt”. Prin
analiza unor pasaje alese, încerc să ilustrez modul în care traducerea reduce ocazional potențialul
teatral al textului sau reprezintă fals situația dramatică din spatele cuvintelor; de asemenea modul în
care traducerea modifică „costumele lingvistice” ale personajelor: adăugă noi straturi sau scoate
unele din „costumația” lor lingvistică originală (din limbajul lor caracteristic) prin alegerea
vocabularului și formulările în limba țintă.
Lectura și analiza atentă a textelor transpuse nu a indicat însă o strategie de traducere radical
neteatrală sau o lipsă consecventă de performabilitate în niciunul dintre cele trei cazuri. Dimpotrivă,
se poate detecta o ușoară tendință de domesticire în traducerile lui Éva Pap și chiar o adaptare
pragmatică accentuată a profilurilor lingvistice ale personajelor din traducerea piesei Kokkola de
Leea Klemola. În cele din urmă, traducerile nu afectează în mod demonstrabil performabilitatea,
teatralitatea textelor dramatice mai mult decât o fac de obicei traducerile introductive care nu sunt
destinate unei anumite producții de teatru. Putem conclude că lipsa de interes din partea
profesioniștilor de teatru în contextul maghiar nu poate fi explicată pur și simplu prin calitatea slabă
sau prin neteatralitatea traducerilor existente. Prin urmare, cercetarea trebuie continuată
concentrându-ne atenția asupra relației extrem de strânse între text și autor, asupra formelor
originale de dramaturgie care se regăsesc în textele teatrale ale lui Ruohonen, Klemola și Smeds,
precum și asupra caracteristicii comune a textelor studiate: faptul că au fost scrise direct pentru
scenă și astfel fac parte integrantă din fenomenul noului auteurism.
În capitolul trei teza urmăreşte ipostazele teatrului de autor, întâi într-un context mai larg,
european, apoi în istoria recentă a teatrului finlandez. O privire rapidă asupra teoriei auteurismului
cinematografic ne ajută nu numai să identificăm originea termenului de auteur, ci și să înțelegem

diferența fundamentală în ceea ce priveşte miza problematizării ideii de autor în teoria literară și în
cazul formelor de artă plurimediale.
După abordarea a două alternative moderniste ale teatrului de autor în cel de-al treilea capitol,
ilustrate prin metodele auctoriale și relația cu textul dramatic în cazul a doi autori-regizori
finlandezi iconici din anii 1960–90: Kalle Holmberg și Jouko Turkka, al doilea dintre cei doi,
Turkka, este identificat ca modelul urmărit și criticat, deconstruit și reconstruit într-o formă mai
puțin autoritară de către reprezentanții noului auteurism din generația următoare.
Ultimul capitol analitic al tezei se axează pe metodele auctoriale și textele dramatice/ de teatru
ale celor trei artiști de teatru contemporani: Laura Ruohonen, Leea Klemola și Kristian Smeds, care
pot fi priviți ca aparținând tendinței noului auteurism în teatrul finlandez, ei fiind creatori cu o
viziune artistică originală și coerentă (uneori cu controversele ei), care nu poate fi interpretată pur și
simplu ca rezultatul tendințelor generale ale evoluției teatrului contemporan, și nu poate fi
simplificată ca fiind doar o continuare a metodelor și concepțiilor artistice ale predecesorilor sau
maeștrilor lor. În cele trei subcapitole mari încerc să trasez profilul auctorial al fiecărui creator de
teatru și să reflectez asupra perspectivelor traducerii în cazul fiecărui artist.
În cazul Laurei Ruohonen este interesant să urmärim ce gândește autoarea despre sarcina
traducătorului de teatru. Prezentarea unei sinteze privind ideile sale teoretice și practice despre
subiect fac parte integrantă din abordarea mea. În gândirea dramaturgică organică a autoarei
peisajul exterior și interior al dramei joacă un rol cheie. Orientarea în peisajele sale dramatice,
continuată prin descoperirea „peisajului țintă” în limba și cultura țintă, găsirea „peisajului
traducerii” ar putea fi principala provocare pentru traducătorul textelor Laurei Ruohonen.
În cazul autoarei Leea Klemola subliniez problema traductibilității interculturale a
„dramaturgiei haosului” practicate de autoare, a nordicității provocatoare și a umorului negru din
textele sale dramatice. Peisajul și atmosfera nordică joacă un rol atât de esențial în dramaturgia și
viziunea ei teatrală, încât orice grad de domesticire din partea traducătorului se poate dovedi
problematic. Personajele bizare și logica ciudată a evenimentelor își păstrează străinătatea stranie
chiar și într-o traducere domesticitoare din punct de vedere lingvistic. Astfel sarcina traducătorului
este mai mult a unui mediator intercultural într-o măsură și mai mare decât în cazul Laurei
Ruohonen.
Vizionarul de teatru cel mai experimentator din acest grup de autori, în ceea ce privește
varietatea spațiilor de teatru și formatele de spectacol pe care le-a încercat în ultimele trei decenii,
este Kristian Smeds. Cariera lui poate fi descrisă ca o serie de cicluri de experimentare și
instituționalizare. Pentru ca traducătorul să poată urma pe urmele acestui autor, pare necesar ca rolul
traducerii și traducătorului de teatru să fie regândit și redefinit.

Teza de doctorat se încheie cu un capitol scurt, de concluzii, care revizuiește principalele idei
ale tezei cu accent asupra perspectivei traducătorului.
Rezultatele cercetării, concluzii
Prin examinarea detaliată a profilului auctorial a trei reprezentanți de seamă ai teatrului
contemporan de autor finlandez, prin combinarea considerațiilor teoriei traducerii teatrului și a
teoriei/teoriilor autorului, precum și prin completarea investigației diacronice cu prezentarea
sincronică a întrebărilor teoretice și praxeologice legate de problematica traducerii teatrale, prezenta
teză reprezintă continuarea și extinderea cercetărilor preliminare efectuate în domeniul studiilor
teatrale și al traducerii textelor dramatice, de asemenea, ca parte a activității mele didactice în
domeniul literaturii finlandeze, sub formă de comunicări la conferințe, cursuri universitare, articole,
studii și traduceri. Prin acest studiu extins am reușit să înțeleg mai bine motivele pentru care
transferul textelor finlandeze de teatru de autor într-o altă cultură – adică traducerea într-un sens
mai larg – ridică probleme mai diverse decât transferul de texte dramatice văzute ca piese de
literatură independente de scenă. În funcție de contextul țintă, de spectacolul și de publicul pentru
care este destinată traducerea, aceasta poate lua mai multe forme, de la traducerea interlinguală
fidelă textului sursă, până la adaptarea pragmatică sau rescrierea orientată spre contextul țintă, până
la descrierea documentară densă și interpretativă sau traducerea și interpretarea intermedială. Mai
mult, întrebările generate de traducerea acestor opere prezintă diferențe semnificative în funcție de
autor, de textul specific și de ponderea textului dramatic înregistrat în scris în specacolul teatral.
Așadar, piesele reprezentative, recunoscute, premiate ale repertoriului finlandez contemporan
adesea nu sunt drame în sensul strict al cuvântului, ci texte de teatru auctorial cu o structură
deosebit de aeroasă, poroasă. În consecință, tratarea lor ca produse textuale „de export” desprinse de
autorul lor este problematică. Acest tip de dramaturgie, care nu este tocmai o noutate, dar care are
impact asupra ontologiei textelor dramatice în prezent, își are originile în metodele, instituțiile, în
sistemul de sprijin cultural finlandez și, în special, în particularitățile educației artelor spectacolului
în Finlanda.
Scrierea dramatică încorporată în complexul proces creativ teatral, textele scrise direct pentru
o companie și un spațiu teatral anumit nu reprezintă un fenomen nou nici în practica teatrală
maghiară, după cum reiese din critica teatrală și studii istoriografice, însă linia trasată între teatru și
dramă, spectacol și text tipărit, dramă înscenată și literatură persistă, și din când în când devine o
linie de front activă între experții studiilor literare și teatrologi, precum și între traductologia literară
și teatrală.

Noul auteurism descris în prezenta teză, metodele auctoriale ale artiștilor de teatru discutați
nu sunt fără precedent nici în cultura teatrală maghiară sau transilvăneană – să ne gândim doar la
teatrul autorilor originali Béla Pintér, Árpád Schilling sau Gianina Cărbunariu. Ceea ce este
neobișnuit este prevalența uimitoare a teatrului auctorial, a scriitorilor dramaturgi și regizori în
Finlanda, faptul că acest mod de a face teatru a fost acceptat pe scară largă și pe scenele de teatru
centrale, cu importanță simbolică, de exemplu pe scena mare a Teatrului Național Finlandez.
Elementul revelator în acest boom de teatru de autor este faptul că textele scrise după metoda
procesuală sau pe baza improvizațiilor echipei, și semnate de acești autori, texte care deseori
forțează limitele genului dramatic, nu numai că sunt acceptate, ba chiar recomandate ca drame
contemporane reprezentative în cadrul festivalelor internaționale sau atelierelor de traducere de
drame.
În concluzie, textele auctoriale scrise pentru scenă solicită redefinirea rolului traducătorului
teatral, și invită la reflecție critică asupra concepțiilor tradiționale centrate pe text despre dramă și
traducere teatrală în discursul translatologic maghiar.
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