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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

 

Ipotezele generale ale studiului 

 

 Poziționată în descendența teoriilor asupra Imaginarului lingvistic dezvoltate cu 

precădere în studiile lingvistelor Anne-Marie Houdebine și Sanda Maria-Ardeleanu, 

cercetarea intitulată Imaginar lingvistic românesc în perioada 1900-1930 are drept 

fundament ideea potrivit căreia examinarea particularităților sociolingvistice permite 

circumscrierea elementelor și particularităților spațiului comun în care conștiința socială și 

cea individuală interferează cu structura și determinările specifice conștiinței lingvistice. 

Limba constituind, în primul rând, produsul unui mediu particularizat de condițiile și 

determinările socio-istorice, care suportă, în același timp, acțiunile subiectiv dinamice ale 

fiecăruia dintre vorbitori. Imaginarul lingvistic constituindu-se în marcă a eforturilor pe 

care, conștient sau inconștient, vorbitorul le depune, în mod egal, împotriva acestor 

determinări și datorită lor, pentru a se poziționa pe sine ca subiect al limbii de care face uz.  

 Tocmai datorită acestei duble determinări, considerăm că în contextul Imaginarului 

lingvistic, limba poate fi analizată ca entitate care transcede totalitatea experiențelor 

lingvistice individuale, constituind astfel un factor al coerenței și coeziunii naționale, dar, 

în același timp, pot fi identificate fenomenele profund subiective care dezvăluie originea 

unui raport particular între individ și limbă.  

 Conștientizând, de asemenea, rolul social și interdependența stabilită între cadrul 

mediatic și cel sociocultural, pornim de la ideea conform căreia presa scrisă a  perioadei 

1900-1930, ca spațiu deopotrivă material și simbolic, în interiorul căruia se intersectează și 

își cer dreptul la afirmare o pluralitate de voci colective și individuale, ilustrează, pe 

deplin, ambele direcții de cercetare.  

  

Obiectivul general al cercetării  

 

 În lumina acestor considerații, ne-am propus drept obiectiv principal al cercetării 

noastre identificarea particularităților imaginarului lingvistic românesc reflectate în presa 

scrisă a perioadei 1900-1930. Determinantul românesc orientând studiul pe direcția 

identificării specificității spațiului sociolingvistic autohton investigat în relație cu un cadru 
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sociocultural și mentalitar reprezentativ pentru contextul temporal de referință.  

 Investigând, în parcursul a două capitole de analiză pe un corpus alcătuit din 

articole de presă selectate din perioada 1900-1930, reprezentările și imaginile limbii, 

judecățile de valoare asupra acesteia și modul în care acestea se reflectă în conștiința 

jurnalistului, dar și alegerile subiective pe care jurnalistul le operează în sistemul limbii, 

am urmărit ca la finalul prezentului studiu să conturăm o imagine de ansamblu a modului 

în care imaginarul lingvistic poate reflecta atât specificul aspectelor sociolingvistice proprii 

unui segment spațio-temporal determinat, cât și elementele definitorii ale unui sistem 

axiologic lingvistic și identitar. Mai exact, ne-am propus investigarea imaginarului 

lingvistic în discurs, la nivel semantic, și prin discurs, vizând comentariile metalingvistice 

ale jurnaliștilor perioadei de referință.  

 

Structurarea conținutului cercetării 

 

 Din punct de vedere structural, studiul Imaginar lingvistivc românesc în perioada 

1900-1930 este alcătuit din șapte capitole, în desfășurarea cărora expunerea aspectelor 

teoretice și a celor practice au urmărit integrarea într-un parcurs unitar al demersului 

propus. Am considerat necesar ca la finalul fiecărui capitol să sintetizăm ideile principale 

într-un segment intitulat Concluzii parțiale. 

 În capitolul introductiv al cercetării noastre am expus mobilul generator al 

prezentului studiu, cu referire directă la teoria Imaginarului lingvistic, în descendența 

căruia se poziționează, urmat de prezentarea limitelor cadrului temporal de referință, 

ipotezele și obiectivele generale. În continuarea aceluiași capitol am prezentat planul 

general al cercetării, principalele aspecte legate de constituirea corpusului de studiu și cele 

referitoare la modul de structurare a segmentului bibliografic.   

 În cuprinsul celui de-al doilea capitol, intitulat Limbă, discurs, individ, societate, 

ne-am focalizat atenția asupra definirii conceptelor de limbă, limbaj, uz, normă, 

comunicare și discurs mediatic asupra cărora am revenit constant în demersul nostru de 

investigare a Imaginarului lingvistic românesc.  

 Deoarece, în contextul studiului nostru, limba constituie un principiu de analiză, am 

urmărit evoluția modului specific în care aceasta este definită în cercetarea lingvistică. 

Concret, ne-am propus, în acord cu tematica generală a demersului nostru, prezentarea 

modului în care sunt construite lingvistic reprezentările limbii. În legătură cu acestea, am 

considerat că este importantă realizarea unui fond teoretic de bază, care  integrează tipare 
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de analiză a echivalențelor, în funcție de care sunt stabilite regulile comune drept reflect al 

constrângerilor sociale, dar și a ocurențelor, care permit, prin diferențiere, etalarea 

diversității uzului lingvistic. 

 De asemenea, în cadrul aceluiași capitol, ne-am îndreptat atenția către problematica 

uzului și a normei, în raport cu care apreciem că limba este înscrisă într-o continuă 

dinamică a interacțiunilor, modificată și adaptată atât fenomenelor subiective, cât și legilor 

generale ale societății. Anticipând tematica următorului capitol, în cuprinsul căruia am 

prezentat teoria Imaginarului lingvistic, am detaliat aspectele esențiale legate de 

complexitatea și evoluția noțiunilor de Normă, ca fenomen prescriptiv, și normă, înțeleasă 

ca aspect normal al limbii.  

 În egală măsură, ne-am îndreptat atenția asupra evidențierii particularităților 

discursului ca dinamică, producere și valorizare a limbii, în contextul căruia pot fi 

circumscrise unor sisteme interpretative imagini, idei, atitudini și concepte, ca produse 

semnificante proprii unui individ sau unui întreg cadru sociocultural.  

 Un al punct de interes al acestui segment teoretic l-a constituit discursul mediatic, 

căruia i-am evidențiat caracterul de depozitar al mentalităților și reprezentărilor, modurilor 

de a gândi și a fi, normelor comportamentale și lingvistice, imaginilor și imaginariilor 

vehiculate într-un mediu social la un moment dat.  

 În cadrul celui de-al treilea capitol, intitulat Dinamica Imaginarului lingvistic, am 

realizat prezentarea teoriei Imaginarului lingvistic, pornind de la definirea conceptului de 

imaginar în cadrul unor domenii diverse și surprinderea evoluției semantice a acestuia prin 

asocierea cu termenul lingvistică.   

 De asemenea, în cadrul acestui capitol am acordat atenție aspectelor care, în 

Imaginar lingvistic, permit analiza limbii ca mijloc de socializare și vehiculare a 

informațiilor, dar și ca structură simbolică, profund subiectivată,  în care se reflectă 

viziunea individului asupra lumii. În teoria Imaginarului lingvistic limba fiind înțeleasă 

atât ca ansamblu de elemente unitare, cât și în ipostaza ei fragmentară, ca urmare a 

actualizării permanente în interacțiunile dintre vorbitori.  

 În cuprinsul celui de-al patrulea capitol al studiului nostru, intitulat Discursul 

mediatic românesc în perioada 1900-1930, am expus motivele în virtutea cărora 

considerăm că acest segment mediatic reprezintă cadrul favorabil cercetării imaginarului 

lingvistic.  

 Astfel, pornind de la ideea corspondențelor și interdependențelor tuturor schemelor 

categorizante, fie lingvistice, sociale, culturale, politice sau mediatice, proprii unei societăți 
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la un moment dat, am urmărit, în primă fază, redarea unei imagini de ansamblu asupra 

contextului istorico-social al începutului de secol al XX-lea românesc. Punctând 

evenimentele majore care care au marcat perioada de referință, am remarcat că întreaga 

organizare socioculturală își schimbă normele și criteriile în virtutea cărora acționează, 

realitate care se reflectă, metamorfozând, în toate domeniile esențiale ale societății. 

 Un punct de interes major al acestui capitol l-a reprezentat ilustrarea raportului de 

reciprocitate instituit între limbă și societate și impactul acestuia asupra comportamentului 

sociolingvistic al indivizilor.  

 În perioada 1900-1930, dezbaterile legate de posibilitățile lingvistice deveniseră o 

tematică colectivă și priveau, cu deosebire, desăvârșirea demersului revoluționar de 

cultivare a limbii și impunerea unor norme comune întreg spațiului românesc. Pe acest 

fond, am subliniat importanța textului mediatic în mecanismul reflectării metodice a 

tuturor schimbărilor care se petrec în societate și a capacității acestuia de a stabili și difuza 

noi grile normative.  

 Într-un timp istoric care impresionează prin ritmul alternativ de continuu și 

discontinuu, presa scrisă, reprezentând deopotrivă elementul stimulator și perspectivă a 

evoluției aspectelor de ordin sociolingvistic, contribuie implicit la formarea și dezvoltarea 

gradului de conștiință lingvistică a individului iar prin aceasta își aduce aportul la stabilirea 

unei grile axiologice generale.  

 Începând cu cel de-al cincilea capitol, intitulat Norma limbii române și identitatea 

națională, ne-am focalizat atenția în direcția realizării obiectivului principal al cercetării de 

față. Astfel, prin valorificarea contextului discursiv specific presei scrise în perioada 1900-

1930, am urmărit evidențierea particularităților imaginarului lingvistic, ca efect al 

tendințelor și strădaniilor de identificare a spațiului sociocultural românesc cu o formă 

unitară a limbii.  

 În acest sens, unul dintre aspectele esențiale relevate în cursul analizei aplicate 

corpusului nostru de studiu privește activitatea discursivă a jurnalistului, care se definește 

esențial ca program reformator al întreg cadrului social bazat pe capacitatea cuvintelor de a 

modifica universul. În baza credinței că limba și societatea evoluează corelativ, 

comentariile metalingvistice ale jurnalistului începutului de secol al XX-lea relevă atât 

importanța acordată limbii în construcția identitară colectivă, în cadrul larg al națiunii, cât 

și un mod specific, profund interiorizat de înțelegere a acesteia.  

 Simptom al dezvoltării conștiinței lingvistice, intensificarea și valorificarea 

capacității reflexive asupra limbii constituie o tendință generalizată a discursului mediatic 
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al perioadei 1900-1930, jurnalistul expunându-și constant, explicit sau implicit, concepția, 

atitudinea și sentimentele în raport cu limba și uzul acesteia. 

 Am remarcat, de asemenea că în discursul legat de orientarea și stabilirea unor 

norme lingvistice general valabile, corelat programului de configurare a unei structuri 

sociale omogene, nucleul argumentativ era construit în jurul sensului prescriptiv al 

acestora. Astfel, posibilitatea reprezentării limbii și societății drept cadre ale unității și 

identității colective sunt puse în relație cu identificarea elementelor care pot formula și 

susține specificul particularităților prescriptive. Prescriptivitatea, reflectată în tendința tot 

mai pronunțată în direcția emiterii de judecăți de valoare și denunțare a derapajelor 

sociolingvistice, reprezentând o sursă generatoare de imaginarii lingvistice, reperabile în 

decalajul instituit între atitudinile și reprezentările subiective și structura riguros 

omogenizată a sistemului limbii. 

În contextul perioadei 1900-1930, particularizat de chestiunea generală a unității și 

identității naționale, imaginile și reprezentările limbii reflectă, într-un mod cu totul 

particular, orientarea în sensul construcției unei retorici identitare, care traversează 

invariabil întreg spațiul mediatic românesc. Conștiința lingvistică a jurnaliștilor fiind 

afirmată într-o serie de comentarii metalingvistice, care enunță retrospectiv un imaginar 

lingvistic al unității și identității naționale.  

De asemenea, am constatat că, în presa scrisă a perioadei de referință, acțiunea în 

sensul stabilirii unui cadru normativ unitar relevă etapa unei individualizări profunde a 

limbii, reflectată în conținutul subiectiv al imaginilor și reprezentărilor acesteia. În relație 

cu dinamica socială, cu tradiția și mentalitățile colective, limba este înscrisă într-o rețea a 

imaginilor evaluative, în sens pozitiv sau negativ, construind astfel un univers lingvistic pe 

care îl reflectă și în care se reflectă deopotrivă. Imaginile și valorile asociate limbii 

constituind, de altfel, expresia exarcerbării sentimentalismului și afectivității pe care 

jurnalistul le  manifestă în legătură cu limba și practica acesteia. Comentarille de ordin 

estetic și evaluativ dezvăluie invariabil poziționarea subiectivă a jurnalistului în raport cu 

limba, discursul acestuia orientându-se pe direcția cultivării sentimentelor lingvistice, ca 

unică posibilitate de recuperare a identității și unității naționale și spirituale a poporului 

român.  

 În cadrul celui de-al șaselea capitol al cercetării noastre, intitulat Imaginar lingvistic 

românesc – o perspectivă discursivă, analiza corpusului de studiu s-a desfășurat conform 

obiectivului identificării manifestărilor discursive ale Imaginarului lingvistic ca urmare a 

alegerilor subiective pe care jurnalistul perioadei de referință le operează în sistemul de 
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semne. În legătură cu acestea, ca urmare a unui proces selectiv în baza unor congruențe 

semantice, am realizat organizarea imaginarului lingvistic românesc în rețele discursive, 

care integrează fenomene specifice precum ritualizarea insultei și a violenței verbale, 

construcția metaforică a ruinei și degradării fizice și morale și tendința către patetism 

lingvistic și exces scenic.  

 Pornind de la ideea potrivit căreia, în relație cu un context sociocultural determinat 

de cadre normative și axiologice specifice, fiecare discurs dezvăluie o serie de indici 

sensibili, emotivi sau afectivi, am analizat modul în care dimensiunea individuală se 

particularizează, mai cu seamă, prin afirmarea experiențelor lingvistice determinate, la 

rândul lor, de capacitatea reflexivă asupra referințelor pozitive sau negative a valorilor și 

normelor individuale și sociale.   

 Deopotrivă expresie a capacităților creatoare și a mobilurilor revoluționare ale 

jurnaliștilor, imaginarul lingvistic își găsește în discursul mediatic modern realizarea 

potrivită. Jurnalistul începutului de secol al XX-lea românesc ajungând să evoce în 

cuprinsul articolelor sale viziunea unui regizor de spectacol teatral.  

 Alegerea cuvintelor relevă, fără îndoială, raportul subiectiv pe care jurnalistul 

enunțător îl avea cu limba pe care o utiliza, sub condeiul și impresiile acestuia cuvântul 

devenind materie maleabilă, capabilă să transmită atitudini și sentimente lingvistice, să 

construiască și să redea imagini și reprezentări impregnate de subiectivitate. Semantica 

discursurilor dovedindu-se a fi o proiecție, un efect al comportamentului lingvistic al 

jurnalistului, care prin actualizarea sensurilor cuvintelor în contexte diferite, opera, în fapt, 

o selecție în cadrul paradigmei pe care o constituie sistemul codificat al limbii 

  Capitolul final al tezei a fost dedicat sintetizării Concluziilor generale relevate în 

desfășurarea întregului parcurs teoretico-aplicativ.   

 În final, considerăm că între capitolul introductiv și cel al concluziilor generale, 

cercetarea Imaginar lingvistic românesc în perioda 1900-1930 s-a desfășurat conform unui 

parcurs logic prestabilit în care elementele teoretice și cele aplicative, aflate în raport de 

complementaritate, ne-au permis conturarea unei viziuni originale asupra limbii, care își 

dezvăluie în imaginarul lingvistic atât latura pe deplin socializată, fixată în structuri 

funcționale unitare, cât și dimensiunea activă și trăsăturile individualității reflectate în 

caracterul creator de semantici noi. 
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