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REZUMAT

Comunicarea interculturală are loc la nivel global, este constantă şi îi
implică pe toţi. Naturalizată deja în peisajul contemporan, fluidă şi
spontană, aproape că trece neobservată. Cu toate acestea, studiul de
faţă interoghează acest automatism şi încearcă să analizeze, pe de o
parte, mecanismul şi piesele care îl pun în funcţiune şi, pe de altă
parte, forţele şi factorii care îl îngreunează sau care îl deviază.
În mod tradiţional, comunicarea interculturală se realizează prin
limbaj. Astăzi însă există numeroase alte moduri semiotice care se
combină şi se suprapun cu limbajul pentru a face posibilă transmiterea
de mesaje peste graniţe culturale. Combinarea şi suprapunerea este
evidentă în cazul discursurilor multimodale care funcţionează între
indivizi, comunităţi şi culturi, reprezentând de fapt intersecţia pe care
o avem în vedere aici, cu referire specială la procesarea discursurilor
multimodale în scopul diseminării publice şi la proiecţiile lor
simultane sau consecutive pe ecran ca simbol al contemporaneităţii.
Mediile televiziunii, internetului şi cinematografului sunt aduse
în prim plan nu doar pentru că sunt adânc inscripţionate în şi
simptomatice pentru modul concret în care are loc comunicarea
interculturală la nivel mondial, ci şi pentru că, înlocuind canale
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desuete, au un impact puternic asupra producerii şi receptării de
mesaje.
Un alt aspect care se doreşte reţinut este acela că dialogul dintre
culturi nu este nici haotic, nici întâmplător. Oricât de confuz sau de
complicat ar putea părea, el are caracteristici iterative care îi conferă
consistenţă şi coerenţă, şi care au scopuri bine definite. Aceste
aspecte, rezumate ca strategii şi politici, sunt luate în considerare şi
demonstrate a fi dominante, deci esenţiale în abordarea temei de
cercetare.
Specifice oricărui tip de discurs şi funcţionând la nivelul acestor
dominante sunt structuri de putere care se pot observa pe mai multe
paliere: acela al textului (produs plin de semnificaţii al culturii care l-a
generat), acela al pretextului (ideologia pe baza căreia este construit
textul) şi acela al contextului (care activează textul). Structurile de
putere implicate în reprezentare şi comunicare aduc în ecuaţie
noţiunile de realitate, adevăr şi de mediere a acestora.
Schema conceptuală adoptată din acest punct de vedere se
construieşte pe trei coordonate: a realităţii care a fost relativizată şi
regândită de către ideologia postmodernistă, în cele din urmă fiind
înţeleasă mai curând în termeni de reprezentare decât de adevăr şi
accesată prin limbaj; a adevărului, ca fiind determinat istoric şi
construit artificial în discurs prin participarea unui număr de aparate
politice şi economice; a medierii culturale ca interpretare şi
comunicare de expresii, intenţii, percepţii, aşteptări a unui grup
cultural către un altul.
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Cazul particular al traducerii, care joacă un rol din ce în ce mai
important în comunicarea interculturală, trebuie şi el analizat ca mijloc
de accesare a procesului de relativizare a realităţii de dincolo de
reprezentare, ca structură autoritară de putere de sine stătătoare şi ca
activitate conştientă de mediere culturală.
În acest scop, studiul meu orientat înspre traducere/traducător şi
înspre modul în care puterea lasă urme la nivelul limbajului utilizat în
comunicarea interculturală depăşeşte pragul metodei descriptive de
cercetare, preluând metoda analitică, utilizând informaţiile de
specialitate existente, evaluându-le critic, testând ipoteze, identificând
şi interpretând relaţii. Contribuţia mea personală în domeniu se
regăseşte în componenta sa aplicativă, care îşi propune să ofere
exemple ilustrative, să facă observaţii pertinente, să găsească
răspunsuri posibile şi să încurajeze dezvoltări ulterioare. Deşi, din
motive metodologice, lucrarea a fost împărţită în două secţiuni,
acestea sunt complementare şi funcţionează unitar.
Partea întâi (Limbaj, putere şi comunicare interculturală)
introduce cadrul teoretic al cercetării, defineşte terminologia cu care
se operează, apoi îngustează perspectiva, oprindu-se asupra celebrelor
alocuţiuni electorale ale lui Traian Băsescu şi Mircea Geoană din turul
al doilea al campaniei prezidenţiale din 2009.
În capitolul 1 (Cultura contemporană. Limbă şi cultură), prin
recurs la teoriile inovatoare din domeniul antropologiei culturale şi
lingvistice, am arătat cum cultura este forţa care le permite oamenilor
să conceptualizeze universul înconjurător, să-şi dezvolte atitudini faţă
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de acesta, pe care apoi să le reprezinte şi să le transmită prin limbaj. Şi
totuşi, la nivelul limbii, referenţialitatea consensuală rămâne
problematică, cu semnificatul alunecând constant dincolo de
semnificant (Ferdinand de Saussure). În plus, culturile nu sunt
niciodată statice; ele se modifică datorită factorilor interni, dar şi celor
de contaminare externi, evoluând într-un ritm mai rapid decât sistemul
limbii pe care se sprijină. În aceste condiţii, comunicarea interculturală
este ameninţată.
Această afirmaţie poate să sune uşor apocaliptic, dar există
destule dovezi care să o susţină. Aspectele pe care le-am considerat
demne de a fi menţionate aici sunt legate de globalizarea şi
tehnologizarea accelerată, ale căror efecte secundare se pot observa
cel mai bine în impunerea limbii engleze ca lingua franca. În această
ipostază, engleza serveşte unor scopuri mai curând consumeriste decât
de comunicare culturală, are o componentă mai explicit politică decât
culturală, exercită presiuni asupra limbilor minoritare şi este supusă
schimbării datorită expansiunii excesive şi proliferării mediilor de
transmitere, schimbare care, dacă se amplifică şi se intensifică, ar
putea chiar să conducă la dispariţia ei în viitor.
Toate acestea au avut o influenţă enormă asupra traducerii dintro limbă minoritară (în cazul nostru, româna) în engleza hegemonică şi
au creat provocări suplimentare pentru traducătorul implicat în acest
proces. Deocamdată, întrebarea dacă traducerea contribuie la
resuscitarea limbilor sau la dispariţia lor treptată rămâne fără răspuns.
Cu toate acestea, este imperativ să se încurajeze traducerea ca
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diversificare (permiţând minorităţilor să-şi facă auzită propria voce) şi
ca procedură de luare de decizii (care aduce completări şi diversifică
studiile de traducere).
Punctul meu de vedere este acela că o analiză critică, contextuală
a textului şi a traducerii sale va conduce la formularea unor afirmaţii
relevante în teoria traducerii care, în ciuda dezvoltărilor ei
contemporane, încă nu a integrat cele mai recente descoperiri din sfera
sociologiei interculturalităţii în contextul postcolonial actual, care
impune abordări prin prisma structurilor de putere, opiniilor politice şi
strategiilor rezultante.
Cele trei subcapitole ale acestei părţi introductive propun
clarificări

ale

conceptelor

cheie

de

multi/interculturalism

şi

multilingvism european, limbă şi identitate, limbă şi putere.
Prin comparaţie cu staticul multiculturalism, care pune accent pe
coabitarea culturală, dinamicul interculturalism subliniază ideea
comunicării culturale. Din nefericire însă, noţiunile echivalente
referitoare la limbaj nu evidenţiază aceste diferenţe, mai ales în ceea
ce priveşte unul dintre termeni. În timp ce multilingvismul este
proclamat ca fiind fundamental şi sprijinit ca esenţial în spaţiul
european, interlingvismul rămâne definit simplu drept „caracteristic
sau utilizând două sau mai multe limbi”, lipsindu-i aşadar trăsătura de
bază, cea comunicativă.
Evidenţiate aici sunt două aspecte: acela că multilingvismul este
generos dar că, atunci când vine vorba de traducere, trebuie demascate
o serie de mituri şi adăugat interculturalismul imaginii de ansamblu;
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acela că traducerea socială şi cea profesională trebuie să se regăsească
în cadrul teoretic şi legislativ general.
În schimbul intercultural, limba şi identitatea ocupă o poziţie
centrală şi funcţionează împreună. Inter-relaţionarea lor reiese din
faptul că identitatea se manifestă la nivelul limbii sub diferite forme şi
că limba modelează identităţi multiple, uneori simultane. Foarte
important pentru traducerea ca mediere culturală sunt însă strategiile
voite, negociate, de atribuire şi lipsire de putere, observabile în urzeala
textului doar dacă se înţelege contextul care l-a generat, din care face
parte şi pe care îl modifică în consecinţă. Conform teoriilor avansate
de către Michel Foucault, grila de lectură pe care o avansăm este aceea
a construirii şi manipulării adevărului, care produce discursuri cu
caracter predominant social.
Capitolul 2 (Reprezentare culturală, discurs şi comunicare
interculturală) se ocupă de reprezentarea identităţii ca efort
comunicaţional, discutând substraturile politice şi ideologice ale
producerii acesteia, cât şi proprietăţile de influenţare ale receptării
sale. S-a demonstrat (de către Stuart Hall, printre alţii) că evenimentul
include reprezentarea, că aceasta produce cunoştinţe încărcate de sens
şi că este deschisă mai multor interpretări.
Menţinerea acestei deschideri a reprezentării este postulată de
către studiile culturale, însă această sarcină este extrem de dificilă
datorită structurilor de putere invazive şi restrictive din interiorul
sistemului de reprezentare (discursului), ce influenţează practica
socială care, la rândul ei, are un caracter discursiv. În această etapă,
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cercetarea mea se îndreaptă către traducere ca model de discurs şi
către studiile de traducere ca discurs al discursului (metadiscurs) –
ambele potenţial capabile să construiască diverse cunoştinţe, să
influenţeze receptorul şi, în cele din urmă, să producă schimbări, cu
condiţia ca structurile lor de putere să fie deconspirate şi manipularea
să fie evitată.
Am considerat util să structurez capitolul pe trei subdiviziuni
teoretice (Reprezentarea sinelui şi a celuilalt, Analiza critică a
discursului (ACD), Studiu de caz. Discursul politic), la care am
adăugat exemplul concret al Alocuţiuni[lor] politice ale lui Mircea
Geoană şi Traian Băsescu în campania electorală prezidenţială din
2009.
Reprezentarea sinelui şi a celuilalt este abordată din perspectiva
confruntării culturale, în cadrul mai larg al multiculturalismului şi
interculturalismului, acolo unde amestecul şi alăturarea (hybridization/
hyphenation) sunt recurente în formarea identităţii, ergo în
reprezentare, şi unde practicile de stereotipizare sunt utilizate, uneori
abuziv, în strategiile discursive. Sunt discutate în mod special
autostereotipurile şi heterostereotipurile, indicate a fi interdependente
(modificări la nivelul unora produc modificări inversate la nivelul
celorlalte) şi a ilustra astfel simultan identitatea şi alteritatea.
În opinia mea, Analiza Critică a Discursului (ACD) este
metodologia interpretativă care reprezintă cea mai bună alegere în
cercetarea axată pe traducere şi media/ traducere ca mediere, cercetare
care doreşte să indice faptul că traducerea reflectă jocuri de limbaj şi
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structuri de putere în procesul de comunicare interculturală şi că
studiul său interdisciplinar poate conduce la transformarea unor
practici sociale învechite. Argumentele aduse în sprijinul acestei
opinii sunt următoarele: Analiza Critică a Discursului are drept scop
studierea relaţiilor structurale de dominare, discriminare, putere şi
control care se manifestă la nivelul limbii; Analiza Critică a
Discursului vine cu un set coerent de concepte operaţionale şi
instrumente analitice; practica sa critică devine autoreflexivă şi socialtransformativă.
Discursul politic este alegerea evidentă în încercarea de a se
dezvălui construcţiile autoritare şi mecanismele care atribuie putere.
Analiza conţinutului său latent şi manifest nu este uşor de realizat, iar
problemele se multiplică odată cu negocierea traducerii sale, mai ales
atunci când aceasta se adresează publicului larg şi este transmisă prin
intermediul mass-media, ca în cazul alocuţiunilor politice ale lui
Mircea Geoană şi Traian Băsescu din 2009.
Demonstraţia s-a făcut pe confruntarea televizată, pe transmisia
ei în timp real pe internet, pe intrarea Wikipedia respectivă, pe site-uri
web româneşti în limba engleză, pe ecouri în presa internaţională în
format electronic, pe articole specializate încărcate pe internet.
Concluzia la care am ajuns după traducerea celor două discursuri
este aceea că evitarea manipulării practicate nu este o soluţie viabilă.
E nevoie doar de conştientizarea politicilor menite să controleze
masele şi de menţinerea lor ca atare. Totodată, e necesară cunoaşterea
factorilor contextuali locali, a transformărilor lor progresive, care
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rezultă în reprezentări diferite de către medii diferite, şi a statutului
traducerii înseşi ca una dintre multele variante posibile de comunicare
politică interculturală – care se modifică pe mai departe, cu fiecare
cititor, fiecare moment de lectură, fiecare spaţiu cultural.
Toate acestea conduc la problematica din partea a doua a lucrării
(Strategii de traducere şi politica traducerii), în care traducerea şi
media, traducerea ca mediere sunt abordate din unghiul unui alt
domeniu de interes, acela al studiilor de film, şi aplicate pe
reprezentativul Nuntă mută.
Capitolul 3 (Traducerea ca mediere culturală) susţine teza
conform căreia traducerea este din ce în ce mai vizibilă în medierea
culturală. Prin traducere devine posibilă astăzi integrarea socială
interculturală; prin traducere se angajează într-un dialog mutual
identităţile culturale. Semnalat de la bun început este faptul că
traducerea vizibilă este un act vocaţional opus traducerii non-critice,
invizibile, în care traducătorul este doar un prestator de servicii
tehnice, fără responsabilităţi în ceea ce priveşte conţinutul intelectual,
şi are prea puţine cunoştinţe culturale.
Cele trei subcapitole incluse aici sunt dedicate Provocărilor
misiunii

supra-culturale,

Globalizării

ca

mediere

culturală,

Discursului multimodal şi subliniază faptul că deţinerea de informaţii
culturale de profunzime este o cerinţă obligatorie în realizarea unor
traduceri de calitate superioară şi în reprezentarea identităţii/ alterităţii.
Discutarea misiunii supra-culturale a traducerii şi dobândirii de
aptitudini culturale de exploatat în traducerea ca mediere se face pe
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baza Modelului de Dezvoltare a Sesibilităţii Interculturale (MDSI)
propus de către David Katan, model considerat potrivit în a convinge
autorităţile că trebuie implementate schimbări atât în mediul
educaţional cât şi pe piaţa traducerilor.
Cu secţiunea dedicată globalizării ca mediere culturală atrag
atenţia asupra necesităţii de complementare a misiunii supra-culturale
cu un angajament politic pozitiv supra-naţional, absenţa căruia ar lăsa
loc interferenţelor subversive a diferitelor centre de putere (idee care
închide cercul deschis în Partea întâi).
Globalizarea este înţeleasă ca realitate predeterminată, care este
procesată şi transmisă, mereu deconstruită, construită şi reconstruită
discursiv. În ceea ce priveşte discursurile despre globalizare, ca toate
celelalte discursuri, acestea presupun reprezentare şi narare – efectuate
în concordanţă cu o hartă mentală a sinelui şi a celuilalt sau cu un set
de strategii, de politici proprii.
Pentru ca hărţile mentale să se suprapună şi să permită
comunicarea, trebuie să fie asumată misiunea supra-culturală. Pe de
altă parte, pentru ca strategiile de schimbare adoptate să fie
identificate şi transferate în mod corect, premisa obligatorie este aceea
de a şti cum se construieşte adevărul şi cum se impune el via discurs.
Acesta este motivul pentru care pledez în favoarea traducătorului
familiarizat cu teoria şi practica ACD, capabil să vadă dincolo de
nivelele succesive ale politicii neadevărului.
De asemenea, în vederea unei medieri culturale eficiente
realizate prin intermediul traducerii, traducătorul trebuie să ţină pasul
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cu dezvoltările datorate globalizării. Limbajul multimodal al media, de
pildă, a determinat schimbări în limbajul traducerii. Orientările de
ultimă oră în studiile de traducere favorizează acum interpretarea
traducerii multimedia, care a depăşit frontierele tradiţionale ale
disciplinei pentru a cuprinde alte moduri de exprimare.
Exemplul pe care am ales să îl dezvolt este acela al subtitrării, o
formă specifică de traducere în care constrângeri extralingvistice
suplimentare (spaţiu limitat, sincronizare cu imaginea) operează în rereprezentarea miezului cultural. Sarcina traducătorului devine astfel
mult mai dificilă, un complex de nuanţe trebuind păstrate şi redate
corespunzător într-un spaţiu restrâns, chintesenţial.
În această secţiune se prezintă, din punct de vedere al formei şi
al conţinutului, tehnicile de subtitrare şi specificităţile discursului
filmic multimodal din perspectiva studiilor media şi de film. Cauzele
şi efectele lor sunt analizate cu referire la statutul social al
traducătorului, la rolul discursului multimodal în diseminarea
sensurilor care sunt construite, apoi fixate prin intermediul ideologiei
şi puterii în societatea contemporană, dar şi invers, la rolul discursului
multimodal în implementarea graduală a schimbării în societate.
Capitolul 4 (Practica traducerii. Traducerea în practică) se
opreşte asupra factorilor care contribuie la politica de atribuire sau
lipsire de putere socială în cazul traducătorului (din punct de vedere
textual: competenţă comunicaţională, fluenţă în utilizarea limbii în
situaţii imediate de vorbire; din punct de vedere contextual: instituţia
limbii în general şi instituţiile sociale în care are loc comunicarea în
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special), apoi aprofundează studiul de caz. Subcapitolele acestuia sunt
intitulate Traducere şi strategii de marketing. Piaţa traducerii,
Traducerea multimedia şi Cazul subtitrării.
Promovarea traducerilor valoroase în condiţiile în care
mijloacele electronice de transmitere a mesajului sunt omniprezente
va presupune probabil transferarea unor zone ale traducerii media pe
internet – care guvernează acum comunicarea globală. Influenţa
mediului digital asupra pieţei traducerii convenţionale este bine
cunoscută, delimitând un spaţiu tranziţional de lucru pentru traducător,
parţial ancorat în universul atomic al hârtiei, dar acoperind din ce în ce
mai mult teren virtual.
Traducerea multimedia rezultantă se supune cerinţelor impuse de
mediul şi formatul noii interfeţe a hipertextului, care permite
intervenţia şi interacţiunea creativă, modificând practic noţiunea de
„text original”, văzut ca supus unui proces de reproducere multiplă
(vezi „simulacrul” lui Jean Baudrillard).
Ca urmare a unor asemenea intervenţii la nivelului hipertextului,
vizibilitatea traducătorului creşte, iar rolul său suferă modificări şi
devine mai semnificativ prin comparaţie cu situaţia tradiţională în
care, lucrând cu inscripţii pe pagină şi cu cartea propriu-zisă, singurul
mod de a-şi semnala prezenţa era prefaţa, nota de subsol, comentariul
critic sau modificările tipografice. Mitul autorului şi autorităţii este
astfel deconstruit odată cu cel al originalului. Acest fapt sprijină
procesul de mediere culturală în care este implicat traducătorul,
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sensibilizează cu privire la interferenţele textuale intermediare şi
permite lecturile multiple.
Dinamicul text filmic ce se derulează pe ecran face parte dintrun şir complex de producere, transmitere şi receptare, care presupune
comunicarea dintre culturi. Subtitrarea lui este un act de creaţie care se
conformează totuşi unor reguli relativ stricte în ceea ce priveşte
aspectele temporale, limitele spaţiale, desfăşurătoarele, aspectele
tehnice, dar şi mediului vorbit sau scris, limbii/publicului ţintă. Toate
acestea sunt prezentate în introducerea la subtitrarea critică propriuzisă a filmului Nuntă mută …şi întunericul a venit de la răsărit…
Secţiunea finală a acestui ultim capitol tratează discursul filmic
ca reprezentare a românismului care utilizează stereotipuri în mod
parodic, pentru a expune stereotipizarea. Mai mult, sunt aduse în
prim-plan structura arhitecturală, procedura narativă şi subiectul
filmului Nuntă mută pentru a se creiona o imagine articulată a
produsului artistic în ansamblu şi pentru a se arăta complexitatea
structurii sale de adâncime dincolo de nivelul de suprafaţă aparent
extrem de simplu.
În continuarea acestei treceri în revistă se află prezentarea
sinopsisului filmului amintit şi justificarea selecţiei făcute în ceea ce
priveşte scenele traduse şi analizate critic (4, 5, 7, 8, 10, 13, 19, 21 şi
24). Dintre acestea, doar primele trei au fost ataşate capitolului 4,
restul fiind incluse integral în Apendicele lucrării.
Dialogul filmului a fost tradus în limba română, cu rezolvarea
tuturor problemelor de lexic, registru, idiom, stil sau versificaţie, într-
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o versiune care cred că este inteligibilă şi uşor de urmărit în termeni
de viteză a lecturii şi de comunicare multimodală. Traducerea a fost
apoi adaptată spaţiului alocat subtitrării în partea de jos a ecranului şi
limitelor temporale ale fiecărui cadru în parte. În acest transfer, au fost
luate decizii cu privire la omisiuni, contrageri, uşoare modificări. Prin
respectarea normelor de subtitrare, traducerea vizibilă a filmului şi
eventualele note ale traducătorului (ca peritexte electronice) contribuie
la promovarea filmului, la atribuirea de înţelesuri reprezentării şi la
rescrierea unui moment istoric în viaţa (şi aventurile) românilor.
Fără a pretinde că realizează o analiză exhaustivă, teza de
doctorat îmbină teoria cu practica, face o incursiune în cele mai
semnificative contribuţii din domeniul studiilor de traducere şi al
studiilor media, la care adaugă Analiza Critică a Discursului, şi
ilustrează cele mai importante puncte de vedere cu exemple din
practica traducerii, aşezând astfel sub lupă exerciţiul personal în
încercarea de a demonstra că limbajul politicii şi cel al filmului
funcţionează în cadrul unui complex de relaţii de putere şi ca structuri
de putere de sine stătătoare, având astfel potenţialul de a modifica
discursiv practica socială dacă traducătorul se angajează în medierea
interculturală ulterior unei instruiri culturale şi multidisciplinare.
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