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Rezumat 

 

 Corpus și metodologie 

Lucrarea de faţă analizează funcţionarea limbajului ca acţiune în cadrul comunicării din 

discursul autobiografic românesc de după 1990. Obiectivul central al tezei de doctorat este 

comentarea discursului, cu mijloacele puse la îndemână de metodele şi conceptele proprii 

pragmaticii lingvistice. Am optat pentru acest tip de analiză a ACTELOR DE LIMBAJ ÎN 

RELATAREA AUTOBIOGRAFICĂ ROMÂNEASCĂ (1990-2010), din dorinţa de a evidenţia 

mecanismul producerii semnificaţiilor, corelarea proceselor de semnificare cu cele de 

comunicare şi de a analiza specificul procesului comunicării verbale în naraţiunea 

autobiografică, un tip particular de discurs. 

Volumul Cealaltă jumătate a istoriei. Femei povestind şi volumul Strada Latină nr. 8, 

ambele coordonate de Zoltán Rostás, sunt o categorie aparte a literaturii memorialistice 

româneşti contemporane, deoarece reprezintă o formă uşor editată a interviurilor, care păstrează 

stilul oral, dar persoanele responsabile cu transcrierea discursurilor şi-au pus amprenta asupra 

textului editat, au unificat pronunţia, au suprimat o serie de repetiţii şi dezacorduri etc.; aceste 

intervenţii în text nu împietează însă asupra analizei din perspectiva actelor de limbaj. 

Volumul Cealaltă jumătate a istoriei. Femei povestind cuprinde şaptesprezece poveşti de 

viaţă ale unor femei în vârstă de peste 70 de ani, din clase sociale diferite, din zone geografice 

diferite, de etnii diferite, cu nivele de educaţie şi convingeri diferite. Fiecare experienţă este 

unică şi reconstituie un aspect al istoriei sociale. 

Volumul Strada Latină nr. 8 este structurat în două părţi şi conţine unsprezece interviuri: 

cu şapte bărbaţi şi patru femei. Toţi participanţii au studii superioare, iar în momentul discuției 

erau pensionari. 

Pornind de la teoriile actelor de limbaj ale lui John Langshaw Austin, John Roger Searle 

şi Herbert Paul Grice, am propus o analiză de corpus care pune în evidenţă actele de limbaj în 

interviuri cu femei din diverse categorii sociale. 
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În ceea ce priveşte teoria, trebuie remarcat că, de-a lungul timpului, au existat nuanţări, 

rafinări şi dezvoltări ulterioare ale actelor de limbaj aplicate la discursul comic, discursul 

parlamentar, discursul mediatic, dar nu la tipurile de texte selectate în această lucrare. 

Teza se bazează, de asemenea, pe cele mai importante studii de pragmatică aparţinând lui 

Dominique Maingueneau, Patrick Charaudeau, Oswald Ducrot, Catherine Kerbrat-Orecchioni, 

Jacques Moeschler, Anne Reboul, Jean-Marie Schaeffer şi contribuţuiile româneşti în domeniu 

semnate de: Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Daniela Rovenţa-Frumuşani, Anca Măgureanu, Vlad 

Alexandrescu (care urmează şcoala franceză) şi Ariadna Ştefănescu, Andra Vasilescu (şcoala 

anglo-americană). 

               În ceea ce priveşte metodologia de lucru, am valorificat metodele specifice analizei din 

perspectivă pragmatică. Am analizat structuri şi strategii macrocomunicative (actele de vorbire, 

procesele inferenţiale, mecanismele negaţiei) şi microcomunicative (conectorii pragmatici), 

având în vedere metodele de analiză macrotextuală şi microtextuală, specifice pragmaticii 

lingvistice. Analiza pragmatică a discursului urmăreşte relaţiile care se stabilesc între vorbitori. 

Astfel, se facilitează identificarea efectelor ulterioare pe care actele de vorbire le au în conştiinţa 

celor cărora li se adresează în text şi în afara textului. Acest tip de analiză subliniază cum „se 

face sens” şi cum limbajul devine „acţiune”. 

 

Structura lucrării 

Lucrarea cuprinde patru capitole. 

Capitolul I descrie baza teoretică; prezintă abordările actelor de limbaj sau de vorbire (se 

acceptă denumirea dublă, în funcţie de traducător şi de limba de provenienţă – franceză sau 

engleză). Reperele teoretice ne ajută în structurarea unui model de analiză. Acest capitol 

cuprinde cinci subcapitole. 

Capitolul al II-lea este aplicativ. Aici au fost selectate cinci dintre cele şaptesprezece 

poveşti de viaţă din volumul Cealaltă jumătate a istoriei. Femei povestind (CJIFP). Experienţa 

ca și exprimarea acestora sunt diferite. Fiecare dintre analize începe printr-o introducere a 

intervievatei; urmează o analiză a tipurilor de acte de limbaj. Un alt subcapitol analizează 

conectorii, iar următorul subcapitol urmăreşte aspectele politeţii. De asemenea, analiza fiecărui 

interviu include şi observaţii de natură sociolingvistică şi autoetnografică. Un subcapitol de 

concluzii încheie fiecare analiză. 
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Capitolul al III-lea este tot aplicativ şi analizează interviurile cu femeile din Strada 

Latină nr. 8 (SL8) Aceste interviuri sunt mult mai unitare, deoarece intervievatele vorbesc 

exclusiv despre perioada Şcolii Gustiene. Toate vorbitoarele din acest volum au studii superioare 

şi în întrebările adresate găsesc un prilej de mărturisire a impactului pe care l-a avut perioada din 

Şcoala Gustiană asupra existenţei lor şi a societăţii contemporane lor. La fel ca în analiza 

interviurilor din CJIFP, şi analiza interviurilor din SL8 urmăreşte aceleaşi repere: o introducere a 

intervievatei; analiza tipurilor de acte de limbaj: locuţionare, ilocuţionare, perlocuţionare; actele 

reprezentative, actele directive, actele comisive, actele expresive, actele declarative; un alt 

subcapitol analizează conectorii, iar alt subcapitol urmăreşte aspectele politeţii. Fiecare 

subcapitol conţine observaţii de natură sociolingvistică şi autoetnografică şi se încheie cu 

concluziile care rezultă din analiza fiecărui interviu. 

Capitolul al IV-lea sintetizează concluzii finale ale cercetării şi încheie teza. 

Trebuie precizat că toate capitolele acestei lucrări au fost concepute astfel încât să poată 

fi parcurse nu numai ca un tot unitar, în ordinea lor firească, ci şi separat. 

 

Rezultate ale cercetării 

Dintre cele şaptesprezece poveşti de viaţă ale femeilor incluse în volumul Cealaltă 

jumătate a istoriei. Femei povestind – CJAIFP – în lucrare au fost selectate şi analizate 

interviurile cu: 

• Ioana Rotaru, muncitoare la CAP, cu studii primare, din comuna Dumbrăveni, judeţul 

Vrancea (IR). 

• Ecaterina Stoienescu, o femeie care nu a urmat şcoala, născută în judeţul Teleorman, cu 

domiciliul în Bucureşti (ES). 

• Gertrude Redlinger, directoare de grădiniţă, ghid turistic, funcţionară, născută la Timişoara, 

cu studii la Facultatea muncitorească, cu domiciliul în Bucureşti (GR). 

• Lelia Duţă, născută la Ploieşti, cu studii la Şcoala normală, cu domiciliul în Câmpina, 

învăţătoare şi profesoară de biologie, poreclită „Madam Poveste” (LD). 

• Lia Crişan, născută în Basarabia, cu studii la Facultatea de Drept, Institutul de Teatru, Secţia 

de teatrologie (nefinalizate), dramaturg, secretar literar la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”, 

cu domiciliul în Bucureşti (LC). 
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Din analiza celor cinci discursuri a rezultat că actele reprezentative, actele comisive şi 

actele expresive sunt folosite cu prioritate de toate vorbitoarele. Actele directive au fost, de 

asemenea, identificate, dar  am remarcat că sunt prezente rareori şi, mai ales, în discursul citat. 

Actele declarative au fost identificate în discursul Leliei Duţă şi în discursul Gertrudei Redlinger. 

Vorbitoarele din CJAIFP  combină, în răspunsurile lor, datele solicitate de intervievatori 

cu dezvăluiri ale propriilor vieţi.    

 

Ioana Rotaru (IR)   

Intervievata crede ceea ce afirmă, iar cititorul presupune că sunt satisfăcute toate 

condiţiile de sinceritate. Pe tot parcursul confesiunii Ioanei Rotaru am remarcat dezacordul 

gramatical. Răspunsurile Ioanei Rotaru declanşează inferenţe pragmatice dependente de 

cunoştinţele interlocutorului. Informaţia pragmatică include semnificaţii de tip circumstanţial, 

conversaţional şi procedural. 

În plus, în analiza discursului Ioanei Rotaru, am constatat că unele verbe desemnează 

evaluarea: „să-i normeze”, „să-i plătească”. Intervievata foloseşte atât verbe dicendi prototipice 

sau propriu-zise („zice”, „spune”, „afirma”), cât şi alte forme verbale „să aud”, „Am auzit”, care 

au valoare de verb dicendi subînţeles. Această categorie de verbe particularizează comunicarea 

orală prin sensul de bază, secundar sau figurat.  

Deseori, pe parcursul interviului cu IR, există situaţii în care Enunţiatarul completează 

textul Enunţiatorului. Intervievata foloseşte acet prilej şi pentru a-şi prezenta istoria personală; de 

aceea, există situaţii în care tendinţa de adaptare la interlocutor nu se manifestă. Am constatat că 

intervievata nu răspunde întotdeauna întrebărilor adresate. Acest discurs este caracterizat de 

divagaţii şi abateri de la subiectul urmărit. 

În mărturisirea Ioanei Rotaru, în general, stilul indirect înlătură din vorbire elementele 

afective, expresive ale limbii şi forma personală a exprimării, caracteristice stilului direct. 

 

Ecaterina Stoienescu (ES) 

În discursul narativ oral al Ecaterinei Stoienescu sunt inserate metatextual unele precizări 

din istoria personală, pe care vorbitoarea le retrăieşte. ES relatează evenimente din viaţa sa,  iar 

stările emoționale pe care i le creează această relatare sunt oscilante şi contradictorii. Pentru ES, 
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trecutul înseamnă emoţie, sentiment de valorizare socială şi personală, stare de confort. Prin ceea 

ce afirmă, prin zâmbet şi râs, ES dă dovadă că este mulţumită cu puţinul pe care îl are. 

Am obsevat că, de cele mai multe ori, textul personajelor apare intercalat ca atare în 

discursul Ecaterinei Stoienescu şi este inserat ca discurs direct, în forma sa mimetică. Textul 

naratorului şi textul personajelor apar în interiorul discursului naratorial. Includerea discursului 

personajelor în textul narativ nu înseamnă însă că acesta este reprodus în mod autentic. 

Am constatat că, în interviul cu ES, modificările, repetiţiile şi corectările (elementele „de 

umplutură”), au rol în delimitarea unităţilor structurale ale discursului. Deseori, confesiunea 

intervievatei este, în acelaşi timp, „prea lungă” şi „insuficientă” (cf. Ionescu-Ruxăndoiu 1999: 

18), iar activitatea verbală semnalează existenţa unei relaţii de comunicare între Enunţiator şi 

Enunţiatar, între partenerii schimbului verbal.  

 

Gertrude Redlinger (GR) 

GR este intervievată de nepoata sa, iar acest lucru declanşează retrăirea puternică a unor 

sentimente. Vorbitoarea are un anumit grad de instrucţie (facultatea muncitorească era departe de 

nivelul universitar). În discursul său, am identificat enunţuri simple, care conturează o 

mărturisire aparent sinceră, prin care transmite nu numai fapte, ci şi sentimente şi emoţii. În 

unele răspunsuri, este evident raportul dintre sinceritate şi disimulare, fiind detectabile atât 

mărcile sincerităţii, cât şi mărcile subversiunii. 

În conversaţie, apar pauze cu durate diferite care transmit emoţii atât în interiorul unor 

intervenţii, cât şi după încheierea acestora. Deseori, am remarcat întreruperi determinate de 

anticiparea finalului intervenţiei în curs. Alteori, intervievata îşi completează răspunsurile la 

întrebările anterioare prin inserarea unor amintiri în cursul mărturisirii. GR profită de acest 

interviu şi introduce în discursul său detalii biografice, prin intervenţiile cu valoare explicativă; 

acestea nuanţează o afirmaţie precedentă şi fac naraţiunea să avanseze. 

Analizând discursul Gertrudei Redlinger, am remarcat în interacţiune actele de vorbire 

expresive precum lauda, complimentul, lauda de sine, critica, autocritica. Acestea contribuie la 

atingerea obiectivelor legate de integrarea locutorului, autodezvăluirea sau valorizarea acestuia 

într-un context situaţional determinat. Am remarcat că există un sistem implicit de organizare a 

conversaţiei, care operează local şi contribuie la claritatea textului. 
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GR trece de la discursul direct  la discursul indirect, iar acest lucru atestă capacitatea 

vorbitoarei de a înţelege marea Istorie şi de a transmite semnificaţiile pe care le-a înţeles. 

Vorbitoarea, o fostă ilegalistă, particularizează istoria prin referire la destinul său, prin 

combinarea evenimentelor care i-au marcat viaţa personală cu cele referitoare la un context mai 

larg. Prin tot ceea ce mărturiseşte, abordarea intervievatei se deplasează continuu de la general la 

particular şi de la particular la general.  

GR îşi doreşte să prezinte PCR cât mai favorabil; pentru a realiza acest lucru vorbitoarea 

foloseşte strategii de disimulare a adevărului, de „minciună prin omisiune”. Este cert că, prin 

discursul Gertrudei Redlinger, se creează un raport între sinceritate şi disimulare, iar vorbitoarea 

alternează mărcilor sincerităţii cu mărcile subversiunii. GR este singura intervievată, din ambele 

volume din corpus, în al cărei discurs au fost identificate mărci ale disimulării. 

 

Lelia Duţă (LD) 

Discursul Leliei Duţă, poreclită „Madam Poveste”, este participativ, este centrat pe 

subiectul vorbitor care îi solicită Enunţiatarului atenţia şi îl obligă să afişeze interes faţă de actul 

de comunicare, caracteristici nedeterminate de mecanismul de alocare a accesului la cuvânt al 

fiecărei voci. 

În discursul său, LD trece dintr-o povestire în altă povestire, dar, de cele mai multe ori, 

mesajul este receptat corect. Vorbitoarea foloseşte un discurs care pare a fi o înlănţuire a 

propoziţiilor cu un scenariu tematic prestabilit al discursului, de cunoaştere perfectă a lumii 

narate. Am costatat că, deşi naraţiunea este obositoare, intenţia intervievatei este înţeleasă. 

În analiza interviului cu LD, fenomenul sintactic al joncţionării este, în mare măsură, 

dependent de varianta orală a limbii şi de caracterul polifonic al limbajului. „Madam Poveste” 

trece frecvent de la vorbirea directă la vorbirea indirectă. 

În confesiunea Leliei Duţă enunţurile au sensuri negociabile între parteneri; comunicarea 

este contextuală şi, la rândul ei, creatoare de context, în sensul că un enunţ comunicat constituie 

contextul următorului enunţ, astfel încât povestitoarea să poată trece de la o povestire la alta. 

Am identificat, în mărturisirea Leliei Duţă, subtipuri de acte verbale expresive, pe care le-

am analizat în interacţiuni verbale şi a fost comentat, la locul potrivit, modul în care acestea 

validează, contestă, consolidează sau nuanţează raporturile interpersonale. 
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LD are un discurs prioritar narativ, iar povestirea unor acţiuni implică personaje. Gradul 

de implicare a naratorului variază de la un narator impersonal, obiectiv, la naratorul subiectiv. 

Primul nu se implică în acţiune, iar cel de al doilea prezintă faptele din perspectivă proprie. În 

afara relatării propriu-zise, povestirile cuprind şi pasaje dialogate. Aşadar, LD foloseşte şi 

discursul citat. 

În acest discurs, de multe ori, enunţurile, în care apar elemente care funcţionează ca 

declanşatori ai povestirii următoare, se constituie într-un rezumat al naraţiunii viitoare. 

Explicaţiile alcătuiesc o relatare concisă şi, astfel, se asigură trecerea de la dialog la naraţiune. 

Solicitarea Enunţiatorului prin reformularea enunţurilor iniţiază declanşarea povestirii. Este, 

aşadar, o mişcare care realizează naraţiunea, pe care am întâlnit-o deseori în această mărturisire.   

 

Lia Crişan (LC) 

LC este a doua intervievată cu studii superioare din CJAIFP, al cărei discurs l-am analizat 

şi de la care am fi aşteptat o mărturisire elaborată şi îngrijită. Însă, am constat că vorbitoarea nu 

surprinde logica de acţiune a indivizilor şi a trebuit, de foarte multe ori, să deducem sensul unor 

experienţe dezorientate.  

În discursul Liei Crişan, am evidenţiat multitudinea valorilor semantice şi pragmatice, pe 

care le pot dobândi conectorii pragmatici în relatarea autobiografică. În acest discurs, am 

observat că sunt prezente şi elemente nespecializate pragmatic, care marchează legături 

pragmatice de tip argumentativ şi metadiscursiv. 

În diverse exemple din discursul Liei Crişan am identificat indicatori ai discursului 

polifonic şi am demonstrat cum un enunţ unic prezintă doi Enunţiatori; primul Enunţiator este 

asimilat subiectului vorbitor al enunţului global, iar cel de al doilea Enunţiator este asimilat 

subiectului vorbitor al discursul raportat. 

În mărturisirea Liei Crişan, strategiile politeţii exprimă dorinţa de apropiere a 

participanţilor la schimburile verbale, intenţia lor de a-şi menţine relaţia, de a-şi păstra respectul 

de sine şi de a se respecta reciproc. Am identificat şi exemplificat strategiile politeţii pozitive, 

care au rolul de a neutraliza caracterul contradictoriu al interacţiunilor verbale dintre Enunţiator 

şi Enunţiatar. 

LC uzează de diverse forme ale politeţii pozitive şi urmăreşte armonia în comunicare, 

căutând să mențină acordul între partenerii de dialog. După cum se ştie, politeţea pozitivă 
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presupune asumarea codului interlocutorului; în acest inteviu au fost analizate diverse strategii 

prin care se realizează aceasta. 

 

Aşadar, am constatat că măturisirile femeilor din CJAIFP au caracter divers, vorbitoarele 

sunt dornice de a vorbi, fie pentru a-şi evidenţia rolul social, fie pentru că văd în aceste relatări 

un prilej pentru a se analiza ca exponente ale istoriei pe care au trăit-o, unele fără a conştientiza 

marile evenimente, fără a face, măcar implicit, legătura dintre Istorie şi mica lor istorie. 

 

Interviurile din Strada Latină nr. 8 – SL8 – au un caracter mai unitar. În acest volum, 

toate intervievatele vorbesc despre perioada Şcolii lui Dimitrie Gusti. Spre deosebire de 

vorbitoarele din CJAIFP, toate intervievatele din SL8 au studii superioare. Ele văd în propriile 

mărturisiri un prilej de conştientizare a impactului pe care l-a avut perioada din Şcoala Gustiană 

asupra existenţei lor şi a societăţii.  

Din volumul SL8 în lucrare au fost analizate interviurile cu: 

• Elena Neamţu, profesoară de geografie, soţia lui Octavian Neamţu. (EN) 

• Pompilia Mihăilă, comandantă de Serviciu Social, cu studii de drept. În această calitate, în 

vara anului 1939, a condus tabăra de fete de Serviciu Social de la Turda. Când s-a desfiinţat 

organizaţia, a devenit funcţionară. (PM) 

• Ecaterina Oprescu, profesoară de lucru manual la Sălişte, în judeţul Sibiu. A fost crescută de 

Liviu Rebreanu. (EO) 

• Irina Sturdza (căsătorită Pop), cu studii de inginerie agricolă; a participat la pregătirea pentru 

Serviciul Social şi la cercetarea din Plasa Dubrovnic. Şi-a urmat soţul într-o misiune 

diplomatică la Bratislava. După război a lucrat ca traducătoare de specialitate şi 

documentaristă în domeniul agronomiei şi biologiei genetice. (IPS) 

 

Din analiza celor patru discursuri ale femeilor din acest volum, a rezultat că actele 

reprezentative şi actele expresive sunt folosite de toate vorbitoarele. Actele comisive sunt 

prezente în discursul Pompiliei Mihăilă şi în discursul Irinei Sturdza. Elena Neamţu şi Ecaterina 

Oprescu nu folosesc în răspunsurile lor actele comisive. Am constatat că Irina Sturdza este 

singura intervievată din SL8 în al cărei discurs nu se regăsesc actele directive. În acest volum, 

actele declarative nu au fost identificate. 
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Elena Neamţu (EN) 

Interviul cu EN creează un context instituţional de comunicare, în care deferenţa 

precumpăneşte. Pe parcursul interviului, vorbitoarea menţine distanţa socială, deşi interacţiunea 

nu presupune inegalitate de putere, de statut.  

În analiza discursului Elenei Neamţu, am identificat şi analizat rolul verbului matricial 

„Ştiu că”. În acest discurs am observat că, inferenţial, predicatele factive funcţionează omogen. 

şi declanşează presupoziţiile factive ale adevărului subordonatelor lor.  

În mărturisirea Elenei Neamţu, inferenţele pragmatice sunt dependente de cunoştinţele 

interlocutorului. În aceast discurs, am remarcat modalizatorul de tip factiv şi modalizatorul de 

opinie, de tip nonfactiv. Deseori, Enunţiatorul nu îşi asumă responsabilitatea recunoaşterii valorii 

de adevăr a enunţului. 

Am identificat actele de limbaj care conţin modalizatori şi formule modalizatoare de 

certitudine şi actele de limbaj care conţin modalizatori şi formule modalizatoare de incertitudine. 

Forţa ilocuţionară este aceea care creează un punct de incidenţă între ele. 

 

Pompilia Mihăilă (PM) 

În analiza discursului Pompiliei Mihăilă, am identificat acte care exprimă starea afectivă 

a Enunţiatorului; intervievata face deseori aluzii culturale, prin care face apel implicit la 

universul cultural al cititorului. 

În acest discurs, modalizatorii de certitudine, de incertitudine şi de opinie sunt mijloace 

lingvistice prin care se reflectă ideea că Enunţiatorul acceptă caracterul limitat al propriei 

percepţii. Intervievata foloseşte modalizatorul de opinie cred, pentru a crea o relaţie între 

Enunţiator şi Enunţiatar. 

Prin explicaţiile din propriul text vorbitoarea oferă chei de lectură. Am constatat că 

intervievata se plasează într-o relaţie interlocutivă cu un Enunţiator, care îşi dublează discursul 

cu explicaţii, fiind evident dialogul între multiplele euri ale celei care se confesează.  

 

Ecaterina Oprescu (EO) 

În discursul polifonic al Ecaterinei Oprescu, la fel ca în toate interviurile analizate în 

această lucrare, se întâlnesc două voci: aceea a subiectului vorbitor al enunţului global şi aceea a 
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subiectului vorbitor al discursului raportat. Şi în acest discurs au fost identificaţi Enunţiatori 

diferiţi ai aceluiaşi enunţ. Deseori, vorbitoarea introduce actele verbale reprezentative prin 

conectorul conjuncţional că.  

Din perspectiva teoriei polifonice a enunţării, analiza discursului Ecaterinei Oprescu 

evidenţiază un principiu organizator şi integrator pentru semantica discursului. Am demonstrat 

că teoria pe care am folosit-o, deşi a fost concepută pentru discursul narativ literar, este valabilă 

şi pentru interviurile/ anchetele sociale. În această mărturisire, deicticele temporale şi spaţiale 

delimitează actul narativ de lectură. EO reuşeşte să realizeze o conexiune între timpul povestirii, 

timpul evenimentelor şi timpul  din propria „istorie”. Mărcile deferenţei utilizate de subiecţi sunt 

diferite. Modalitatea în care sunt folosite numele proprii apare ca strategie a deferenţei în relaţiile 

intracomunitare. 

Am costatat că, în discursul Ecaterinei Oprescu, prezentul exprimă o actualizare a 

evenimentelor trecute relatate, care sunt aduse mai aproape de participanţii la actul comunicativ. 

Formele trecutului sunt utilizate pentru marcarea momentelor importante ale relatării. Deseori, 

construcţiile au şi o valoare explicativă.  

Pe tot parcursul discuţiei, intervievata este rezervată, are o atitudine deferentă, iar 

conversaţia este orientată. Distanţa socială este o constantă a interviului. La locul potrivit, am 

evidenţiat diverşi marcatori lingvistici cu rolul de a declanşa presupoziţia punctului de vedere cu 

privire la istorie. 

 

Irina Pop-Sturdza (IPS) 

Irina Sturdza, căsătorită Pop, este singura vorbitoare, din ambele volume din corpus, în al 

cărei discurs actele directive nu sunt clar exprimate.  

Răspunsurile Irinei Pop sunt simple şi elegante, în accord cu condiţia sa socială. Prin 

mărturisirea sa, vorbitoarea nu doreşte să-şi impună punctul de vedere, nu urmăreşte să confere 

enunţului un caracter absolut. 

Am constatat că vorbitoarea este atentă la interlocutor şi răspunde întrebărilor adresate în 

mod concret, fără abateri şi divagaţii. Deseori, se remarcă formulările politicoase. Şi în acest 

discurs alternează vorbirea directă cu vorbirea indirectă, ceea ce este o particularitate a oralităţii. 

Identificăm în acestea modalităţi de organizare a întregului ansamblu de schimburi verbale, care 

constituie o conversaţie complexă: o secvenţă iniţială, o secvenţă de bază (principală) şi o 
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secvenţă finală. Chiar dacă vorbitoarea foloseşte reluări şi reformulări, acestea nu au scop de 

autocorectare, ci reprezintă o strategie de atenuare. 

 

Datorită prezenței verbelor performative care fac diferenţa între actele de vorbire 

directive, comisive şi expresive, vorbitoarele par sincere cu privire la starea psihologică – 

dorinţa, intenţia sau atitudinea – cu care se angajează în activitatea enunţiativă; astfel, avansează 

la nivel literal o stare de lucruri aparent pozitivă. 

Este cunoscut că, în discursul polifonic se întâlnesc minimum două voci: aceea a 

subiectului vorbitor al enunţului global şi aceea a subiectului vorbitor al discursului raportat. În 

cele nouă interviuri analizate în această lucrare, au fost identificaţi, la locul potrivit, Enunţiatori 

diferiţi ai aceluiaşi enunţ. 

În discursurile analizate, diversitatea indicatorilor discursivi conduce Enunţiatorul spre 

recuperarea unui nou sens intenţionat de vorbitor, care indică natura simulată a stării psihologice 

şi a actului performat. 

În volumul CJAIFP intervievatele sunt femei cu diverse grade de instrucţie; deşi ne-am 

aştepta ca intervievatele cu studii superioare să reuşească să îşi formuleze răspunsurile într-un 

discurs elevat, logic, se întâmplă ca acestea să nu poată să redea în fraze coerente ceea ce îşi 

doresc şi să apeleze la intervievatoare pentru a le completa. Vorbitoarele din acest volum sunt 

preocupate de imaginea lor, de reacţia celorlalţi; ele încearcă să redea fragmente din istorie, însă 

unele nu sunt conştiente de impactul pe care îl are confesiunea lor, de amploarea şi importanţa 

evenimentelor cu care au fost contemporane. 

Din analiza intervenţiilor din ambele volume, am constatat că persoanele cu un nivel 

scăzut de educaţie folosesc permanent discursul citat (de exemplu, analiza interviului cu Ioana 

Rotaru din CJAIFP), în timp ce persoanele cu un nivel mai ridicat de instrucţie citează numai 

când li se pare că este important (de exemplu, analiza interviului cu Irina Sturdza din SL8).  

Interviurile din SL8 au un caracter mai unitar.  

 În general, pe parcursul interviului, vorbitoarele din SL8 menţin distanţa socială. 

Deseori, atitudinea celor patru intervievate este deferentă, rezervată, iar conversaţia are un 

caracter orientat. 
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Discursurile din CJAIFP sunt caracterizate de divagaţii şi abateri de la subiectul urmărit; 

există situaţii în discurs în care Enunţiatarul completează textul Enunţiatorului. În text apar 

modificări, repetiţii şi corectări, care au ca rol delimitarea unităţilor structurale ale discursului. 

Pentru a preîntâmpina nereuşita receptării, intervievatele din SL8 vorbesc clar, la obiect 

şi îşi controlează procesul de interpretare; uneori, pentru a facilita înţelegerea istoriei, îl dublează 

cu explicaţii care oferă o imagine de ansamblu a evenimentelor, a societăţi, a contextului.  

În CJAIFP, în intervenţiile cu valoare explicativă, vorbitoarele folosesc acest prilej ca să 

introducă detalii biografice; acestea fac naraţiunea să avanseze. Deseori, în acest volum, 

intervievatele combină referirile la viaţa personală cu cele la un context mai larg şi 

particularizează istoria prin referire la destinul lor.  

În SL8, aşa cum este normal într-un interviu, vorbitoarele acordă prioritate intereselor 

intervievatorului; deseori, intervievatele introduc aluzii culturale, prin care îşi arată superioritatea 

şi îmbogăţesc cultura lectorului, care este nevoit să descifreze semnificaţiile discursului. Pe 

parcursul acestor interviuri, s-a evidenţiat tendinţa de adaptare la interlocutor si dorinţa de a 

răspunde întrebărilor adresate. 

Discursurile sunt diverse: într-un discurs din CJAIFP au fost identificate mărci ale 

disimulării (GR); altul este participativ, vorbitoarea, (LC), oferă detalii din abundenţă, „sare” 

dintr-o poveste în altă poveste.  

Răspunsurile intervievatelor din SL8 se caracterizează prin simplitatea formulării 

acceptării; se remarcă, de asemenea, modalităţile de organizare a întregului ansamblu de 

schimburi verbale. Conversaţia este complexă şi subsumează o secvenţă iniţială, o secvenţă de 

bază (principală) şi o secvenţă finală.  

Din analiza interviurilor din CJAIFP, am constatat că fenomenul sintactic al joncţionării 

este dependent de varianta orală a limbii şi de caracterul polifonic al limbajului; cele cinci 

povestitoare trec frecvent de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, generând un discurs narativ 

de tip oral. 

În interviurile din SL8 apar deseori formulări politicoase, iar intervievatele nu încearcă 

să-şi impună punctul de vedere. Cu siguranţă, acest lucru este şi o consecinţă a gradului lor de 

educaţie. Vorbitoarele inserează în propriul text explicaţii, prin care oferă chei de lectură. 

Dialogismul se realizează pe mai multe niveluri, care interferează şi se intersectează. 
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Cele două volume din corpus, SL8 şi CJAIFP, demonstează că, pentru înţelegerea 

oricărei epoci, metoda investigaţiei orale este benefică, mai ales pentru perioadele de dictatură, 

când dovezile scrise reflectă numai parţial realitatea sau lipsesc.  

Prin discursul lor, intervievatele demonstrează că politeţea pozitivă egalizează la nivel 

social, desfiinţează privilegiile, face posibilă cooperarea, accentuează relaţia de colaborare şi 

permite, în acelaşi timp, ierarhizarea participanţilor la schimburile verbale. 

În analiza interviurilor selectate, am remarcat că realizarea actului comunicării implică 

aprecierea contextului în care are loc comunicarea prin evaluarea şi selectarea elementelor 

constitutive în raport cu datele personale şi pregătirea culturală a vorbitoarelor. 

Poveştile de viaţă descriu atât viaţa interioară a intervievatelor, cât şi contextele sociale 

traversate. Timpul este reconstituit pe măsură ce intevievatele sunt determinate să-şi analizeze şi 

să-şi conştientizeze biografia.  

Poveştile de viaţă au la bază un efort de căutare, iar aceasta presupune o întâlnire a 

naratorilor. Ei sunt cei care au rolul să explice sensul, să-l reprezinte şi, în acelaşi timp, să îl 

interpreteze. Este cert că, toate interviurile analizate, din cele două volume din corpus, 

reconstituie lumea aşa cum au trăit-o şi au înţeles-o intervievatele şi intervievatorii.  

 

Noutatea și utilitatea cercetării 

Corpusul cuprinde o subcategorie specifică a relatării autobiografice şi anume aceea care 

rezultă ca urmare a interviurilor. Din câte ştiu, din ce am consultat până în acest stadiu al 

cercetării, nu există o lucrare care să analizeze actele de limbaj într-o colecţie de inteviuri 

autobiografice. În bibliografia consultată nu am găsit aplicaţii pe interviuri. 

Textul autobiografic este un obiect de studiu de mare interes pentru lingvist, care recurge 

la o strategie interpretativă specifică unui tip de enunţare, unui tip de discurs, ce vizează limba în 

acţiune. Din câte ştim, o abordare a acestui tip de discurs din perspectivă lingvistică nu s-a mai 

făcut. 

Se poate susţine că studiul de faţă este prima abordare din perspectivă pragmatică a unui 

subtip al discursului autobiografic românesc de după 1990, ce utilizează concepte din sfera 

pragmaticii lingvistice, analizei discursului, sociolingvisticii şi autoetnografiei.  
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