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1. Semiotica 

Pentru mulþi istoria ca ştiinþã este o 
interpretare a semnelor trecutului, motiv 
pentru care integrarea cercetãrii istorice 
în problematica globalizantã a semioticii1 
poate fi plinã de consecinþe. Domeniul 
semioticii este, potrivit lui Ch. Morris – 
unul dintre fondatorii acestei discipline 
– domeniul lumii înconjurãtoare, a cãrui 
descriere presupune, pe de o parte, o 
teorie generalã a semnelor, iar, pe de 
altã parte (pe baza acestei teorii, care se 
doreşte unificatoare), cercetarea de cãtre 
lingvişti, logicieni, biologi, antropologi, 

filosofi, sociologi, istorici, psihologi etc., a formelor de manifestare şi de funcþionare 
ale semnelor în domeniile lor particulare. 

La o trecere în revistã a surselor semioticii, printre fondatori trebuie menþionat 
F. de Saussure. El concepe lumea ca un univers de semne, în cadrul cãruia limbajul 
natural nu este decât un sistem particular, chiar dacã cel mai important. Termenul 
pe care-l foloseşte pentru ştiinþa care studiazã „viaþa semnelor în sânul vieþii 
sociale” este cel de semiologie2 (de la grecescul semeion = semn). Definiþia datã 
de el semnului, ca unitate a semnificantului şi semnificatului, statornicit pe baza 
unui sistem de reguli (la langue), face din semiologia saussurianã o semiologie a 
semnificaþiei. Lingvistica nu este decât o parte a acestei ştiinþe generale, a acestei 
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1  Semiotica este, dupã Eco, „ştiinþa semnelor”, iar în Le Petit Robert ea este definitã 
drept „teoria generalã a semnelor”. Existã mai multe şcoli de semioticã – francezã (A. J. 
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2  Semiologie este termenul preferat de şcoala francezã, în timp ce semioticã este termenul 
impus de şcoala anglo-saxonã.
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ştiinþe a ştiinþelor. „Legile pe care le va descoperi semiologia vor fi aplicabile şi 
lingvisticii, iar aceasta va fi astfel ataşatã de un domeniu bine definit în ansamblul 
faptelor umane” (Saussure 1964: 33-35). 

Independent de Saussure, C. S. Peirce propune, aproximativ în aceeaşi 
perioadã, o ştiinþã a semnelor pe care o numeşte semioticã. Dupã Peirce, „un 
semn este ceva ce þine locul la altceva în anumite privinþe sau în ceea ce priveşte 
anumite însuşiri” (1931, 2.228). Procesul prin care „ceva funcþioneazã ca semn” se 
numeşte semiozã. „Prin semiozã se înþelege o acþiune, o influenþã care constituie, 
sau implicã, o cooperare între trei subiecte – ca, de exemplu, cea dintre un semn, 
obiectul sãu şi interpretantul sãu – o asemenea influenþã tri-relaþionalã nefiind 
în nici un caz reductibilã la o acþiune între perechi” (5.484), cum era cazul la 
Saussure. Cele „trei subiecte” sunt de fapt componentele semnului în concepþia lui 
Peirce, din care interpretantul este efectul produs de semn asupra unui interpret, 
efect în virtutea cãruia lucrul în chestiune este un semn pentru interpret. Este o 
semioticã circularã în care interpretantul unui semn poate fi obiectul altui semn. 
Spre deosebire de Saussure, Peirce identificã semnul cu gândirea. „O astfel de 
tezã eliminã subiectul discursului: ‘eu’ nu trimite la personalitate, ci la locul unei 
situaþii, la conjuncþia semnelor şi a interpretanþilor” (Helbo f.d.: 42). 

Conceptul de semioticã elaborat de W. Morris, în prelungirea lui Peirce, este 
cel al unei semiotici care acoperã toate fenomenele vieþii, dincolo de limbaj şi 
de conştiinþã. Morris dezvoltã semiotica adãugând ideea convenþiei sociale care 
trebuie sã stea la baza înþelegerii a ceva ca semn pentru altceva: „Ceva este semn 
doar pentru cã este interpretat ca semn a ceva de cãtre un interpret oarecare”, 
„un semn trimite la ceva pentru cineva”. Morris este fondatorul unei „semiotici 
tripartite”. Pornind de la structura ternarã a semnului (semnul-vehicul, care este 
mediatorul între obiectul desemnat şi agentul procesului în care se manifestã 
semnul; designatum, obiectul desemnat de semn; interpret şi nu interpretant, cum 
avem la Peirce, agentul procesului în care se manifestã semnul) semioza, procesul 
prin care semnele se manifestã ca semne, comportã de asemenea trei dimensiuni 
sau niveluri: 1. relaþiile care se stabilesc între semne, dimensiunea sintacticã, 
potrivit cãreia semnele implicã; 2. relaþiile dintre semne şi obiectele pe care le 
semnificã, dimensiunea semanticã, potrivit cãreia semnele desemneazã; 3. relaþiile 
dintre semne şi cei care le folosesc, interpreþii lor, dimensiunea pragmaticã, 
potrivit cãreia semnele exprimã. Semnificaþia, din punct de vedere semiotic, este 
de asemenea un concept tridimensional. 

În viziunea lui Morris, subdisciplinele semioticii corespund celor trei 
niveluri ale semiozei: „pragmatica, acea parte a semioticii care cerceteazã 
originea, întrebuinþarea şi efectele semnelor în cadrul comportamentului în care 
apar”, „semantica, care se ocupã de semnificaþia semnelor în toate modurile 
de semnificare”, şi „sintaxa, care studiazã combinarea semnelor, fãrã sã ia în 
seamã semnificaþiile lor specifice sau relaþia lor cu comportamentul în care apar” 
(Morris ibid.: 219). Aceste subştiinþe nu pot fi circumscrise decât prin raportare 
între ele, cãci, în fond, nu sunt decât perspective diferite asupra aceluiaşi câmp 
de cercetare. 

Fiind vorba despre semne este vorba despre un limbaj. Un limbaj este mai 
bogat sau mai puþin bogat în funcþie de complexitatea structurii sale sintactice, în 
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funcþie de amploarea domeniului lucrurilor pe care le desemneazã şi în funcþie de 
scopurile pe care le serveşte. Dupã Morris, un limbaj, în sensul deplin semiotic al 
cuvântului, este „un ansamblu intersubiectiv de semne-vehicul al cãror uzaj este 
determinat de regulile sintactice, semantice şi pragmatice”. 

Astfel înþeleasã, semiotica este în acelaşi timp „o ştiinþã printre alte ştiinþe”, care 
studiazã „lucrurile sau proprietãþile lucrurilor în mãsura în care ele pot funcþiona 
ca semne”, dar ea este şi „un organon sau instrument al tuturor ştiinþelor”, capabil 
sã punã la dispoziþia acestora un limbaj ce serveşte la înþelegerea semnelor care 
constituie obiectul lor de studiu. Semiotica este purã, formalã, când oferã limbajul 
ideal pentru descrierea tuturor „situaþiilor de semne”, şi descriptivã, empiricã, când 
acest limbaj se aplicã la semnele concrete3. Semiotica în calitatea ei de instrument 
poartã numele de semioticã aplicatã (Morris 1946: 225). 

Preocupat de studierea pe un fundament semiotic a unor sisteme de semne 
extralingvistice, lingvistul danez L. Hjelmslev constata cã limbajul este acel sistem 
semiotic care poate „traduce” orice alt sistem, pe când celelalte sisteme nu au 
aceastã capacitate. Asemenea lui Peirce, Saussure şi Morris, el pune problema 
colaborãrii dintre specialişti. „Pare, aşadar, rodnic şi necesar sã se stabileascã, într-un 
nou spirit, un punct de vedere comun unui mare numãr de ştiinþe, de la istorie 
şi de la ştiinþa literarã, artisticã şi muzicalã pânã la lingvisticã şi matematicã, 
pentru ca, pornind de la acest punct de vedere comun, acestea sã se concentreze 
în jurul unei problematici definite în termeni lingvistici. Aceste ştiinþe, fiecare în 
felul ei, ar putea contribui la ştiinþa generalã a semioticii, cãutând sã precizeze 
pânã la ce punct şi în ce fel obiectul lor de studiu este susceptibil de a fi analizat 
potrivit exigenþelor teoriei limbajului. Poate cã atunci s-ar arunca o luminã nouã 
asupra acestor discipline şi s-ar ajunge la o examinare criticã a principiilor lor. 
Colaborarea, rodnicã în toate privinþele, ar putea astfel crea o enciclopedie generalã 
a structurilor de semne” (Hjelmslev 1953: 137). 

Expansiunea termenului de limbaj (pentru orice structurã care prezintã analogii 
cu limbile naturale) se însoþeşte şi cu o înþelegere a sensului în multiplicitatea 
dimensiunilor sale, fapt ce conduce la situaþia în care ideea „limbii ca oglindã 
a lumii” nu mai poate da seama de o serie de probleme legate de comunicare şi 
prin urmare ea nu mai satisface. În aceste condiþii, dacã la începutul anilor ’60 
se considera cã lexicologia este disciplina aptã sã ofere instrumentele teoretice 
şi metodologice ale unei ştiinþe a omului, apariþia, în 1966, a lucrãrii Sémantique 
structurale a lui A.-G. Greimas modificã direcþia înspre semanticã, iar, în 1970, 
lucrarea sa Du sens. Essais sémiotiques urmatã, în 1979, de Dictionnaire raisonnné 
de la théorie du langage, editori fiind A.-J. Greimas şi J. Courtés, pledeazã pentru 
o abordare semioticã. În toate cazurile, obiectul de analizã este semnificaþia, dar 
nivelurile de cuprindere sunt diferite. Ultima abordare le înglobeazã pe primele 
douã, ea presupunând o componentã sintacticã, semanticã şi pragmaticã. J. Kristeva 
vorbeşte despre existenþa a douã practici semiotice: una care se bazeazã pe semn 

3  Aceste distincþii se gãsesc anterior anului 1946 în Foundations of the Theory of Signs 
(1938), lucrarea fundamentalã a lui Ch. Morris, apãrutã în limba românã: Fundamentele 
teoriei semnelor, traducerea Delia Marga, la Editura Fundaþiei Studiilor Europene, Cluj-
Napoca, 2003. Este distincþia dintre semioticã = logicã şi semioticã = discurs ştiinþific. 
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(numitã monologicã) şi care ar fi a oricãrui discurs „reprezentativ”; alta care 
considerã discursul ca „reþea de conexiuni care face sensul” (numitã dialogicã). 
Dacã în primul caz avem textul ca „expresie” a sensului, în al doilea caz textul 
apare ca „producþie a sensului” prin mecanismele de producþie-transformare în 
travaliul de scriere-lecturã.

Începând cu anii 1960, semiotica se remarcã prin accentul pus pe metodologie. 
În Franþa, în plinã ofensivã a structuralismului (care invada literatura cu R. Barthes, 
psihanaliza cu J. Lacan, antropologia cu C. Lévi-Strauss), sub influenþa lui 
Lévi-Strauss, Barthes şi Greimas, semiotica, pe lângã studiul limbajului literar, 
s-a îndreptat şi spre studiul formelor sociale care funcþioneazã „în maniera unui 
limbaj” (sisteme de înrudire, mituri, moda, etc). Pentru cei care considerã limba 
în sens larg, astfel încât sã cuprindã nu doar comunicarea verbalizatã, ci şi rituri, 
artã, gesturi etc., cultura însãşi pare o configuraþie de semne, un limbaj. „Culturã 
fãrã limbã nu existã”, spunea Malinowski, iar Benveniste mergea chiar mai departe 
susþinând cã „societatea începe sã se considere ca ‘limbã’” (cit. în Helbo ibid.: 17). 
Este vorba, în fond, despre faptul cã dacã Saussure, Peirce şi cei care le-au urmat 
au pus problema „subordonãrii sistemelor de semne particulare la o semioticã 
generalã sau purã”, semiotica anilor ’60-70 va inversa relaþia. Semiotica este parte 
a lingvisticii, anume acea parte care „va rãspunde de marile unitãþi semnificante 
ale discursului” (Barthes cit. Helbo ibid.:18). Semiotica devine o „translingvisticã”, 
ce va avea ca obiect mitul, povestirea, un articol de presã, etc. „Orice semiologie a 
unui sistem nonlingvistic […] nu poate sã existe decât prin şi în semiologia limbii” 
(Benveniste cit. în Helbo ibid.: 19).

Lévi-Strauss aplicã metoda structuralã la întreaga societate şi studiazã 
societatea în ansamblul ei cu mijloacele lingvisticii. El interpreteazã societatea 
potrivit unei teorii a comunicãrii, transformând antropologia într-o semioticã. În 
acest demers, limba are capacitatea de a „traduce”, cum spunea şi Hjelmslev, toate 
celelalte coduri care definesc omul în societate şi de a da seama de integrarea lor 
în comunicare. R. Jakobson defineşte şi el obiectul semioticii ca fiind coextensiv 
cu domeniul comunicãrii. În viziunea sa, comunicarea este un schimb de mesaje 
alcãtuite în ultimã analizã din semne. Spre deosebire de Saussure, care abia 
întrezãreşte problematica semanticã şi pragmaticã, Jakobson vede semnele „în 
acþiune” atunci când le plaseazã în comunicare. Influenþat de E. Sapir, care afirmã 
cã „orice sistem cultural şi fiecare act izolat de comportare socialã presupune 
comunicarea, fie implicit, fie explicit”, iar limbajul constituie tipul cel mai explicit 
de act de comunicare, Jakobson deduce cã imanenþa comunicãrii presupune 
imanenþa semioticii: „oricare ar fi nivelul de comunicare pe care-l tratãm, el 
implicã un schimb de mesaje şi, prin urmare, nu poate fi izolat de nivelul semiotic” 
(Jakobson 1973: 91-103). Sau, în altã parte, „semiotica studiazã şi comparã 
comunicarea mesajelor, de orice naturã ar fi ele”. În cadrul teoriei comunicãrii, el 
distinge mai multe niveluri:1. studiul mesajelor verbale sau lingvistica; 2. studiul 
comunicãrii de mesaje de orice naturã, sau semiotica (inclusiv comunicarea 
mesajelor verbale); 3. studiul comunicãrii sau antropologia socialã şi economicã 
(inclusiv comunicarea mesajelor). Altfel spus, 1. comunicarea mesajelor verbale, 
2. comunicarea mesajelor în general, 3. comunicarea în general. Potrivit lui 
Jakobson comunicarea presupune 6 factori:
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Context

Destinator ……….Mesaj………... Destinatar

Contact

Cod

fiecãrui factor corespunzându-i câte o funcþie lingvisticã diferitã. Funcþiile se 
presupun reciproc. Cele care au un impact social direct sunt funcþiile expresivã, 
directivã şi faticã.

Dacã în abordarea comunicãrii insistãm pe dimensiunea pragmaticã, mai 
adãugãm aici şi problematica enunþãrii. Dacã insistãm pe dimensiunea semanticã, 
este fundamental studiul semnificaþiei, sau, dupã Leech (1990), studiul celor 
şapte tipuri de semnificaþie sau „ingrediente” ale semnificaþiei: 1. Semnificaþia 
conceptualã (denumitã uneori şi denotativã sau cognitivã) pare a fi factorul 
central al comunicãrii, dar nu totdeauna cel mai important. Leech menþioneazã 
douã principii structurale ce par sã se afle la baza constituirii semnificaþiei: a. 
contrastivitatea (relaþia paradigmaticã) şi b. structura (relaþia sintagmaticã). 
2. Semnificaþia conotativã este semnificaþia pe care o expresie o are dincolo 
de semnificaþia conceptualã, în virtutea faptului cã „se referã” la realitate. „[...] 
vorbind despre conotaþie, eu vorbesc de fapt despre experienþa ‘lumii reale’ care 
se asociazã expresiei când aceasta este folositã sau perceputã” (p.12-13). 
3. Semnificaþia socialã este aceea care comunicã o expresie despre împrejurãrile 
sociale ale folosirii sale. Leech considerã cã „decodarea” sensului social se face prin 
recunoaşterea diferitelor dimensiuni (dialect / timp / domeniu / status / modalitate 
/ singularitate) şi niveluri ale stilului în cadrul aceleiaşi limbi. 4. Semnificaþia 
afectivã este felul în care limba traduce sentimentele vorbitorului referitoare la 
ascultãtor, obiectul comunicãrii. Ea este o „categorie parazitarã”, dat fiind cã se 
exprimã prin celelalte ingrediente ale semnificaþiei (conceptualã, conotativã, 
stilisticã). 5. Semnificaþia reflectatã este „ceea ce se comunicã prin asocierea 
cu un alt sens al aceleiaşi expresii”. 6. Semnificaþia colocativã este „ceea ce se 
comunicã prin asocierea cu cuvinte ce tind sã aparã în vecinãtatea altui cuvânt”. 
7. Semnificaþia tematicã este „ceea ce se comunicã prin felul în care este organizat 
mesajul” (ordonarea şi accentuarea) (p.23). Cele şapte tipuri de semnificaþie au o 
pondere diferitã în comunicare, potrivit funcþiei pe care enunþul o îndeplineşte cu 
precãdere, la un moment dat. 

Existã douã abordãri posibile ale semnificaþiei: contextualismul şi 
mentalismul. Contextualismul este rezultatul concepþiei despre limbã ca mod de 
acþiune: „limba în acþiune” şi „semnificaþia ca întrebuinþare (use)” sunt devizele 
acestei direcþii care încerca sã întemeieze semnificaþia pe context / situaþie / 
întrebuinþare. Malinowski este unul dintre reprezentanþii acestei direcþii. Pentru 
Wittgenstein, de asemenea, în mare parte, „semnificaþia unui cuvânt este datã de 
întrebuinþarea acestuia în limbã”. Direcþia s-a atenuat în timp, pe mãsurã ce s-a 
acceptat cã semnificaþia este datã de semnificaþia conceptualã şi de semnificaþia 
în context deopotrivã. Mentalismul, pe de altã parte, considera cã semnificaþia 
este un fenomen mental. 
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Cât priveşte elementele unei descrieri semantice, Leech menþioneazã: 1. 
depistarea sinonimiei, tautologiilor, contradicþiilor, etc; 2. stabilirea legãturii 
dintre semnificaþie şi felul în care funcþioneazã limba, adicã semnificaþia în 
legãturã cu sintaxa. Aici intrã în discuþie stabilirea semnificaþiei cuvântului, a 
propoziþiei şi a felului în care semnificaþia cuvintelor şi a propoziþiei se leagã 
între ele; 3. stabilirea legãturii dintre semnificaþie şi felul în care propoziþiile 
sunt folosite şi interpretate în fapt în comunicare, adicã semnificaþia pragmaticã; 
4. descrierea semanticã se înscrie în cadrul mai larg al unei teorii generale despre 
limbã (p.86). 

Pentru A.-J. Greimas, fiecare ştiinþã particularã, deci şi istoria, constituie o 
semioticã particularã, iar totalitatea semioticilor formeazã ştiinþa în ansamblul 
ei. Asemenea lui Hjelmslev, Greimas susþine cã avem o ierarhie de semiotici, 
în vârful cãrora se aflã ştiinþa generalã (Greimas 1966). O semioticã generalã 
include, dupã U. Eco (1982), o teorie a codurilor, cãreia îi corespunde o semioticã 
a semnificãrii, şi o teorie a producþiei de semne, cãreia îi corespunde o semioticã 
a comunicãrii. Ariile de cercetare ale semioticii sunt, şi în opinia lui Eco, variate, 
de la studiul proceselor naturale, pânã la fenomenele culturale de diferite grade 
de complexitate, cum ar fi, de exemplu, ideologiile. Din punct de vedere semiotic, 
şi la Eco, procesele culturale sunt procese de comunicare cãrora li se ataşeazã un 
sistem de semnificare. 

Am fãcut aceastã scurtã trecere în revistã a surselor semioticii şi a 
componentelor ei actuale pentru a înþelege cum s-a ajuns ca semiotica sã dispunã 
de o paletã atât de largã de acþiune, care o transformã într-o ştiinþã cu pretenþii 
„imperialiste”. Lucrurile se mai complicã însã şi în condiþiile în care, dat fiind cã 
în cele mai multe discursuri par sã se combine mai multe semiotici, se mai pune 
şi problema „sincretismului”, a „intersemioticitãþii” şi a „distribuirii universului 
semiotic” (Armengaud 1985). Aceasta pentru a evita situaþia în care cercetãtorul, 
„în mijlocul unui numãr nedefinit de universuri de semnificaþie, riscã foarte 
repede sã nu mai poatã stãpâni ansamblul fenomenelor de care ar vrea sã dea 
seama. Tentaþia sa este atunci, fie de a cãdea în eclectism şi impresionism, fie într-un 
verbalism scolastic. Intersemioticitatea prezintã, dupã noi, tocmai avantajul de a 
asigura sau de a restabili omogenitatea şi ‘operativitatea’ unui punct de vedere”. 
Abordarea semioticã, cu componentele sale (sintacticã, semanticã, pragmaticã), 
este consideratã a furniza baza formalã de care are nevoie cercetãtorul pentru 
descrierea sa. „Se pun sub protecþia unei gramatici generale douã ansambluri 
semnificante, susceptibile de a se combina sincretic. Aceste douã ‘macrosemiotici’ 
acoperã domeniul ‘limbilor naturale’ şi cel al ‘lumilor naturale’” (p.46-47). Potrivit 
lui Greimas, limbajul joacã un rol esenþial în transmiterea de semnificaþie pentru cã 
toate celelalte semiotici pot fi traduse, mai mult sau mai puþin, în limba naturalã, 
dar nu şi invers.

Punând în legãturã cele douã semiotici în cadrul unei gramatici semiotice, 
Şcoala de la Paris de semioticã aduce ceea ce este nerezolvat în alte teorii, 
„articularea” fãrã rest a lingvisticului cu „paralingvisticul (de exemplu, intonaþia), cu 
extra-lingvisticul (de exemplu, situaþiile discursului), cu pragmatica (de exemplu, 
interacþiunea interlocutorilor), sau, şi mai general încã, cu teoriile totalizante 
ale subiectului şi ale istoriei” (Armengaud ibid.: 48). Am stãruit asupra acestor 
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consideraþii generale pentru cã, aşa cum susþinea şi R. Barthes în Mythologies 
(1970), o semioticã a discursului nu se poate face în afara conceptualizãrilor unei 
semiotici generale.

2. Pragmatica 

Dacã se acceptã cã istoria ca ştiinþã este o interpretare a semnelor trecutului, 
integrarea cercetãrii istorice în problematica semioticii nu mai surprinde. În mod 
tradiþional, studiile de limbã aplicate la istorie s-au axat pe nivelul semantic sau 
sintactic. Interesul pentru al treilea unghi al triunghiului semiotic, cel pragmatic, 
deşi de datã mai recentã, este bogat în implicaþii. Pentru cã termenul de pragmaticã 
este folosit uneori impropriu, vom oferi în continuare, pe scurt, câteva repere 
teoretice indispensabile, dupã care vom face o prezentare a felului în care aceastã 
direcþie de cercetare poate fi fructificatã în cercetarea istoricã. 

Potrivit unei definiþii foarte largi, pragmatica, ramurã a semioticii, este studiul 
semnificaþiei în context, felul în care semnificaþia se construieşte în interacþiune. 
Dacã pentru unii cercetãtori, pragmatica cerceteazã felul în care semnificaþia şi 
contextul producerii acesteia se regãsesc, sunt transpuse în limbã, alþii, fãrã a neglija 
aspectul lingvistic, pun accent pe regulile sociale şi interactive de comportament 
care intervin în cadrul comunicãrii. De cele mai multe ori însã, mai cu seamã în 
cercetãri aplicate, este vorba despre o abordare „mixtã” (Horn 1988), care combinã 
aceste douã puncte de vedere. 

Existã o pragmaticã filosoficã şi o pragmaticã lingvisticã. Dacã pragmatica 
filosoficã studiazã acþiunea umanã în general, pragmatica lingvisticã are în vedere 
cercetarea acþiunii umane realizate prin limbaj, cu precizarea condiþiilor şi a 
sferei acesteia. Pragmatica lingvisticã pune unele probleme datoritã dificultãþii 
delimitãrii graniþelor sale (Leech 1983; Levinson 1983; Verschueren 1987; Horn 
1988) şi datoritã adecvãrii metodelor de cercetare la teoria pusã în circulaþie. Când 
pragmatica este aplicativã, avem de a face cu cercetarea felului în care anumite 
elemente pragmatice (semnificaþie în context) sunt selectate şi manipulate în 
comunicare. Pragmatica aplicativã ne ajutã sã înþelegem intenþiile comunicative 
în mãsura în care ele opereazã într-un anumit context. O chestiune centralã este 
aceea cã, de obicei, se semnificã mai mult decât se spune, încât, pentru unii 
cercetãtori, pragmatica se referã chiar la analiza semnificaþiei de dincolo de ceea 
ce se spune. „Problema fundamentalã, în aceastã categorie de studii, este aceea de 
a şti cum anume este posibil sã te serveşti de cuvinte pentru a exercita o influenþã, 
de ce anumite cuvinte rostite, în anumite împrejurãri, sunt considerate a fi eficace” 
(Ducrot 1980). Este vorba, prin urmare, de a vedea ce anume se face cu vorbirea, 
efectele, eficacitatea ei asupra altora, într-un sens mai larg decât persuasiunea din 
vechea retoricã. În orice caz, pragmatica este separatã de „nivelurile” clasice de 
analizã lingvisticã pentru cã domeniul pragmaticii nu este parte a structurii limbii, 
deşi este strâns legat de acesta.

Se distinge, în general, între concepþia europeanã largã asupra pragmaticii, ca 
„ştiinþã a limbii în uz”, şi concepþia anglo-americanã mai îngustã, potrivit cãreia 
pragmatica este doar una dintre disciplinele care se ocupã de limba în uz, pe lângã 
sociolingvisticã, psiholingvisticã, etc. (Fairclough 1989: 9). În acest al doilea caz, 
pragmatica a fost, cum se ştie, strâns legatã de filosofia analiticã a limbajului, 
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mai ales de Austin şi Searle4, dupã care limbajul este o formã de acþiune. Între o 
abordare care considerã pragmatica drept o componentã a lingvisticii (pe lângã 
sintaxã şi semanticã) şi o alta dupã care pragmatica strãbate tot spectrul lingvistic, 
lingvistica în ansamblul ei fiind o pragmaticã, se constatã o permanentã redefinire. 

Dat fiind cã pragmatica intersecteazã multe alte discipline – semantica, 
sociolingvistica, stilistica, psiholingvistica – L. Leech oferã câteva criterii pentru 
a putea distinge o abordare pragmaticã de alte tipuri de abordãri: 1. interesul 
pentru participanþii la comunicare; 2. interesul pentru intenþia enunþiatorului 
sau interpretarea coenunþiatorului; 3. referirea la context; 4. referirea la felul 
actului sau acþiunii efectuate prin limbaj5. Intereseazã în analizã factorii şi 

4  Teoria actelor de vorbire, numite şi acte de limbaj sau acte de discurs, elaboratã de J. L. 
Austin în lucrarea sa Haw to do with words (1962), a constituit un moment decisiv în 
dezvoltarea pragmaticii. În condiþiile în care abordarea referenþialã a semnificaþiei (ideea 
limbii ca oglindã) nu mai pãrea mulþumitoare, el o exploreazã în termenii acþiunii, 
considerând cã semnificaþia unui enunþ nu este independentã de enunþarea acestuia şi 
cã enunþarea însãşi este o componentã a semnificaþiei. Pentru a lãmuri sensul unui enunþ 
nu se mai pune doar întrebarea: Ce semnificã propoziþia? (al cãrei rãspuns ne-ar conduce 
spre conþinutul propoziþional, valoarea descriptivã, care ar fi aceiaşi în: Maria citeşte şi 
Maria, citeşte!), ci şi „Ce fel de act îndeplinim când rostim o propoziþie?” (ordin, rugãminte, 
promisiune, aserþiune, etc.), întrebare al cãrei rãspuns ne conduce spre ceea ce se numeşte 
forþa ilocuþionarã a unei expresii sau propoziþii, adicã acea caracteristicã a unei expresii sau 
propoziþii, a unui enunþ, care aratã cum anume trebuie primite acestea de cãtre receptor 
(ca ordin, rugãminte, promisiune, aserþiune, etc.). Austin distinge forþa ilocuþionarã de 
semnificaþia locuþionarã (ce se identificã în mare cu semnificaþia referenþialã sau cognitivã, 
preocuparea tradiþionalã a filosofilor), dar şi de efectul perlocuþionar (funcþia pe care 
respectiva expresie se urmãreşte sã o aibã în actul comunicãrii). Dacã forþa ilocuþionarã 
este purtãtoare de sens, ea nu se concretizeazã în limbã în acelaşi fel ca şi conþinutul 
propoziþional. Ea poate sã fie implicitã, atunci când contextul este cel care ajutã sã o 
desluşim (imperativul, indicii enunþãrii de tot felul, contextul, în cazul unui ordin, de 
exemplu), sau explicitã, atunci când folosim verbe performative (a ordona). Prin urmare, 
enunþarea nu se „şterge” în toate cazurile în faþa conþinutului pe care-l transmite. „A spune 
ceva apare inseparabil de gestul care constã în a arãta cã se spune”. Potrivit lui Austin, „A 
vorbi înseamnã a comunica în egalã mãsurã faptul cã se comunicã, înseamnã a integra în 
enunþare maniera în care aceasta trebuie sã fie primitã de cãtre destinatar” (Maingueneau 
1991: 171-172). Dacã destinatarul a înþeles cã este vorba despre un ordin, actul de vorbire a 
fost „reuşit”. De aceea, actul de vorbire, din punct de vedere pragmatic, nu se interpreteazã 
ca adevãrat sau fals, ci dacã sau nu este reuşit. 

  În Speech Acts (1969), J. R. Searle avea sã ducã mai departe teoria actelor de 
vorbire susþinând chiar cã „o teorie a limbii este parte a unei teorii a acþiunii”, cu alte 
cuvinte, dupã cum constatã G. Leech (1983), Searle considerã întreaga lingvisticã drept 
o pragmaticã. Pentru el, semnificaþia se defineşte pragmatic, pragmatica asimilând 
semantica. În felul acesta Searle exemplificã cazul tipic de pragmaticism. Semnificaþia nu 
þine doar de limbã, ci şi de uzaj şi context. Ea nu mai este ceva static, ci ea este o punere 
în act, ea presupune acþiune (vorbitorul produce un anume efect asupra ascultãtorului), 
dar şi interacþiune (semnificaþia este negociatã între participanþii la comunicare pe baza 
cunoştinþelor lor reciproce.

5  Altfel spus, dacã în analiza semnului şi a sensului se are în vedere o analizã absolutã a 
enunþurilor, o analizã sistematicã bazatã pe studiul diferenþelor, semiotica se deschide 
prin pragmaticã spre interlocutori.
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funcþiile comunicãrii, dupã modelul lui Jakobson, şi enunþarea, care se analizeazã 
static (aparatul formal al enunþãrii) şi dinamic (enunþarea surprinsã în situaþie 
de comunicare; analiza vizeazã, din punct de vedere continuu şi dinamic, forþa 
ilocuþionarã, presupoziþiile). 

Chiar şi dintr-o foarte sumarã prezentare a reperelor generale ale pragmaticii, 
se poate vedea cã relaþia limbã-context social avansatã de aceasta multiplicã 
semnificativ seria întrebãrilor pe care şi le poate pune cercetarea istoricã înseşi 
atunci când încearcã sã desluşeascã relaþia limbaj – realitate istoricã. Dacã teoriile 
enunþãrii au oferit deja anumite cãi de acces spre aceastã relaþie, pragmatica 
intereseazã analiza discursului aplicatã la istorie şi la sfera publicã cel puþin prin 
aceea cã „dezvoltã o reflexie asupra normelor care guverneazã activitatea de limbaj, 
asupra argumentãrii, asupra genurilor de discurs” (Maingueneau 1991: 169).

2.1. Instituþia discursivã şi arhiva6

Pornind de la ideea de principiu cã limbajul este o formã de acþiune, pragmatica 
recurge la un numãr de metafore pentru a circumscrie domeniul şi cadrul acestei 
acþiuni şi, prin aceasta, obiectul pragmaticii. Astfel, discursivitatea înþeleasã în 
termeni pragmatici, şi, implicit, arhiva, apare ca o instituþie, ca un teatru, sau ca 
un joc, ceea ce presupune, în fiecare caz, o acþiune, dar şi un loc, o poziþie, un rol, 
anumite condiþii şi mai ales reguli. Ansamblul rolurilor convenþionale din cadrul 
„instituþiei discursive” corespund unor acte de limbaj recunoscute în societate 
(p.169). 

Saussure este cel care a comparat prima datã limba cu o „instituþie”, având în 
vedere calitatea acesteia de a fi un „tezaur” de semne transmis de la o generaþie la 
alta şi faptul cã ea presupune un „contract” între cei care o folosesc. Pragmatica 
preia termenul de instituþie pentru a-i conferi însã şi alte semnificaþii. Limba nu 
este doar un cod, un instrument de transmitere de informaþii, dupã principiul 
codare / decodare, ci o activitate şi nu doar dintr-un singur sens, ci din ambele 
sensuri. Ea este, în fond, o interacþiune „guvernatã de o deontologie complexã, 
suspendatã de chestiunea legitimitãþii. În aceastã perspectivã, a vorbi şi a arãta cã 
ai dreptul sã vorbeşti aşa cum vorbeşti nu sunt separabile” (ibid.: 173). Nu poþi sã 
spui orice, oricând, în orice condiþii. În studiul sãu „L’acte de langage comme mise 
en scène” (1983), Charaudeau subliniazã faptul cã între vorbitori se stabileşte un 
anumit „ritual”, un „contract” – în sensul cã „indivizii aparþinând aceluiaşi corp 
de practici sociale sunt susceptibili sã se punã de acord asupra reprezentãrilor 
lingvistice ale acestor practici sociale” – şi o anumitã „strategie” pentru a produce 
efectul scontat. Prin simplul fapt al enunþãrii, locutorul considerã cã actul sãu 
de vorbire este „legitim”, el ştiind cã potrivit contractului şi interlocutorul sãu 
îl considerã ca atare. Chiar şi simpla afirmaþie presupune un contract. În cazul 
instituþiei şcolare, de exemplu, contractul între profesor şi elev îl plaseazã pe 
primul în poziþia de deþinãtor de cunoştinþe, enunþarea lui fiind legitimã potrivit 
status-ului dobândit prin „contractul de vorbire”. Împrejurãrile actelor de vorbire 
sunt de ordin socio-instituþional, actul de vorbire fãcând parte, la rândul sãu, din 

6  „Arhiva ca instituþie” este titlul inspirat al unul capitol din Maingueneau (1991).
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instituþia care-l face posibil. Un ordin plaseazã locutorul într-o anumitã poziþie într-o 
ierarhie, în poziþia celui care este abilitat sã dea un ordin, plasând interlocutorul 
în poziþia subalternã. În felul acesta, trecerea de la actele de limbaj propriu-zise la 
practicile sociale nu ar fi dificilã în condiþiile în care s-ar stabili articularea celor 
douã laturi ale instituþiei (p.50-55). 

Luând în calcul aceşti parametri, Charaudeau vorbeşte despre actul de 
limbaj ca rezultat al unei „puneri în scenã”, al „unui joc de a fi şi de a pãrea între 
status-ul social al protagoniştilor, circuitului comunicativ şi status-ul lingvistic 
al protagoniştilor construit de manifestarea lingvisticã”. Cu aceastã definiþie, este 
limpede cã a analiza un act de limbaj nu se mai reduce la a da seama doar de intenþia 
subiectului care comunicã sau de punctul de vedere al celui care-l interpreteazã. 
Punerea în scenã depinde de diferite „ordine de organizare”, care determinã tot 
atâtea aparate lingvistice: enunþiativ, argumentativ, narativ, retoric, toate fiind 
reperabile în discurs. „Pentru fiecare se analizeazã funcþia, componentele (nivelul 
lingvistic), principiul de organizare (nivelul discursiv)” (p.59). Metafora jocului 
subliniazã asemãnãrile dintre acesta şi convenþiile sociale. Regulile care guverneazã 
actele de vorbire, ca şi cele care guverneazã jocul, sunt „constitutive”, asemenea 
regulilor jocului de şah, spre deosebire de regulile exterioare, „regulatoare”, cum 
sunt, de exemplu, regulile de circulaþie faþã de circulaþia însãşi. Metafora jocului 
oferã posibilitatea de a vedea relaþia locutor-interlocutor în interacþiunea sa 
(parteneri, strategii). Punerea în scenã apare însã şi în legãturã cu o altã metaforã 
vehiculatã de pragmaticã, anume cea a teatrului. În acest caz nu mai este vorba 
despre „statutul” juridic al interlocutorilor, ci de „rolurile” pe care aceştia le joacã 
într-o „scenografie” care ar cuprinde întregul spaþiu social.

Între elementele instituþiei discursive, Maingueneau menþioneazã în primul 
rând locurile şi poziþiile enunþãrii şi co-enunþãrii. El susþine cã, din punct de vedere 
pragmatic, a lua cuvântul nu este un act neutru. Dimpotrivã, acest act este socotit 
un act virtual violent, care-l pune pe Celãlalt în faþa unui fapt împlinit şi reclamã 
de la acesta o recunoaştere. Cel care enunþã socoteşte cã are dreptul sã o facã 
în acel context şi-i pretinde interlocutorului sãu recunoaşterea acestui drept, a 
poziþiei pe care, ca enunþiator, şi-o conferã prin enunþare, ca şi acceptarea poziþiei 
de coenunþiator în care enunþarea îl plaseazã pe interlocutor. Acest drept este 
conferit însã de poziþia în care se aflã ca enunþiator (ibid.: 175). 

Problematica locurilor sau a poziþiilor enunþãrii se leagã însã şi de aceea a 
articulãrii practicii discursive cu ansamblul formaþiunii sociale, iar din punct de 
vedere epistemologic, articularea descrierii socio-istorice cu analiza discursului. 
Avem, de cele mai multe ori, o descriere a discursului, dar nu şi o explicaþie a 
practicii discursive ca parte a formaþiunii sociale, constata Robin în prima fazã 
a analizei discursului (cit. în Maingueneau 1976: 139). Conceptele de situaþie de 
comunicare, condiþii de producere, context, folosite pentru a acoperi exteriorul 
discursului, sunt nebuloase, ele reprezentând poziþionarea în timp, spaþiu, în 
situaþia de enunþare, pânã la a acoperi „totul” (psihologia locutorului, instituþii, 
etc.). Problematica tipurilor de discursuri complicã de asemenea articularea, dat 
fiind cã ponderea între ceea ce este lingvistic şi nonlingvistic diferã de la un tip 
la altul. În cadrul condiþiilor lingvistice de producere intrã şi intertextul, a cãrui 
pondere diferã de asemenea de la un tip la altul de discurs. „Un discurs nu vine pe 
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lume într-o inocentã solitudine, ci el se construieşte în funcþie de ceva ce este deja 
spus, faþã de care ia poziþie” (p.139). 

Conceptul de locuri discursive ajutã la depãşirea unei concepþii mecanice a 
articulãrii în termenii exterior / interior. În locurile discursive, care sunt determinate 
din punct de vedere economic, instituþional, ideologic, etc., se poate spune cã 
se realizeazã articularea. Aceasta se face mai ales prin sublinierea importanþei 
analizei condiþiilor de producþie împreunã cu elementele mecanismului enunþãrii 
pentru a putea repera fenomene precum „mascarea”, „simularea” unei poziþii sau a 
alteia, decalajele care existã între „locul pe care şi-l atribuie ‘locutorul’ în text şi pe 
care analiza internã ar putea sã-l degajeze, şi locul, poziþia realã din care discursul 
este efectiv þinut” (p.139-141). Este o posibilitate de a pune încã o datã în evidenþã 
cã oamenii nu sunt întotdeauna ceea ce discursurile lor par sã spunã cã sunt, iar 
analiza discursului poate scoate în evidenþã aceastã diferenþã.

Între cei preocupaþi de locurile enunþãrii, Pêcheux, inspirat de Althusser, are 
o concepþie asupra locurilor deþinute în cadrul formaþiunii discursive de locutorul 
şi de destinatarul discursului dupã care individul este „interpelat” / „supus” ca 
subiect ideologic, astfel încât, nutrind iluzia libertãþii, subiectul „îşi ia locul” într-o 
anumitã clasã din formaþiunea socialã. Ulterior, aceastã concepþie asupra locurilor 
se modificã. Poziþiile nu se mai leagã de poziþiile sociale deþinute în societate de 
participanþii la comunicare, ci de „formaþiuni imaginare” care cuprind imaginile 
pe care locutorul şi destinatarul şi le fac despre propria poziþie şi despre poziþia 
Celuilalt. „Fiecare subiect este în realitate constituit dintr-un ansamblu de ‘roluri 
discursive’, legate de ‘statutul’ sãu şi de ‘amplasamentele’ instituþionale, etc.” 
(Maingueneau ibid.: 143). 

În orice caz, se renunþã la ideea subiectului stãpân pe discursul sãu. Subiectul 
nu este decât „‘suportul material’ al raporturilor sociale; raporturile sociale 
specificã locuri (poziþii, condiþii) în structura întregului social.’ Aceastã formulare 
se face explicit în cadrul demersului lui Althusser: ‘diferitele instituþii specificã 
în acelaşi timp un sistem de norme (reguli) şi de sancþiuni destinate sã supunã 
indivizii la locurile lor distribuindu-le ideologia (valorile) convenabile rolului.’ 
Instituþiile au ca funcþie sã asigure ‘punerea în scenã’ a rolurilor graþie unui sistem 
de reguli. Searle distingea între ‘reguli constitutive’, şi ‘normative’”. Regulile 
constitutive constituie indivizii în subiecþi (ai ideologiei), iar cele normative 
asigurã funcþionarea „ritualurilor” componente ale practicilor sociale (Slatka cit. în 
Maingueneau ibid.: 147). „Instituþia ‘constituie’ individul în subiect (al ideologiei) 
şi prin aspectul sãu ‘normativ’ face sã funcþioneze ‘ritualurile’ cu reguli anonime 
care guverneazã practicile subiecþilor”. Instituþiile asigurã „punerea în scenã” a 
rolurilor, în practica socialã, dar şi în enunþare. Slatka face legãtura cu lingvistica 
atunci când susþine cã „împreunã cu ‘rolul’ este furnizat ‘textul’ rolului; ‘actele de 
discurs’ sunt de fapt ‘practici discursive’”. Pentru a conchide: „O teorie a limbajului 
este legatã de o ştiinþã a ideologiilor pur şi simplu pentru cã a vorbi este o practicã 
reglatã de ritualuri. Stãpânirea (interiorizarea) acestor sisteme de reguli defineşte 
competenþa generalã sau ideologicã” (p.147).

Nefiind liber, subiectul se constituie în chiar actul enunþãrii de pe o anumitã 
poziþie. Instanþa enunþãrii, pe de o parte, atribuie enunþiatorului poziþia de subiect 
al enunþului sãu, conferindu-i o anumitã legitimitate, „legatã instituþional de acest 
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loc”, iar pe de alta, ea îl supune regulilor impuse de acel loc (Maingueneau 1987: 
22). Fireşte, un astfel de loc nu defineşte subiectul în toate datele sale. Este însã 
de asemenea limpede cã între scena socialã şi scena enunþãrii relaþiile nu sunt 
de reflectare în oglindã, de simplã dedublare. „Pragmatica, instituind limbajul 
ca dispozitiv instituþional, merge în întâmpinarea acestei concepþii pasive a 
discursivitãþii (ceea ce nu înseamnã totuşi cã societatea se dizolvã în discurs)”. 
De aceea este preferabil sã se considere cã „punerea în scenã nu este o ‘mascã’ 
a realului, ci una dintre modalitãþile unui real constant investit de discurs” 
(1991: 177).

Având în vedere aceste consideraþii se poate spune cã metafora jocului şi a 
teatrului, subliniazã independenþa subiectului într-o mãsurã care, deşi sugestivã 
pentru a înþelege funcþionarea discursului din punct de vedere pragmatic, nu 
corespunde punctului de vedere al analizei discursului care, în mai toate teoriile 
vizând articularea subiect, discurs, social, subliniazã faptul cã arhiva existã 
înaintea subiectului, cã ea se constituie dintr-o reþea de „locuri de enunþare”. 
Analiza discursului, în diferite forme, subliniazã preexistenþa „topografiei” 
formaþiunii discursive, a arhivei asupra subiectului, care nu este chiar atât de liber 
pe cât ar pãrea la prima vedere. 

Foucault, de exemplu, susþinea cã „A descrie o formulare ca enunþ nu constã în 
a analiza raporturile între autor şi ceea ce el a spus (sau a vrut sã spunã, sau a spus 
fãrã sã vrea); ci a determina care este poziþia pe care poate şi trebuie sã o ocupe orice 
individ pentru a fi subiectul acesteia” (1969: 126). Aceasta înseamnã cã trebuie sã 
se rãspundã la o serie de întrebãri precum: Cine vorbeşte? (înþelegând prin aceasta 
cine are dreptul sã producã enunþul respectiv). Care este status-ul vorbitorului 
(de unde o serie întreagã de raporturi economice, juridice, ideologice)? Care sunt 
lãcaşurile instituþionale (în cazul discursului medical, spitalele), dar şi textuale 
(tratatele, rapoartele) ale discursului? Care este situaþia subiectului în raport cu 
alte domenii? Toate acestea definesc un spaþiu de dispersie pe care subiectul îl 
poate ocupa în funcþie de discursul pe care-l rosteşte. „Foucault încearcã sã 
suprime ‘extra-discursivul’ ca atare pentru a-l face sã intervinã în condiþiile înseşi 
ale posibilitãþii constituirii discursului” (Maingueneau 1976: 142).

În abordarea discursului în perspectivã pragmaticã se cere subliniatã o altã 
dimensiune a acestuia pe lângã locurile şi poziþiile enunþãrii. Este vorba despre 
ceea ce în retorica anticã se numea ethè, adicã „proprietãþile pe care şi le confereau 
implicit oratorii prin maniera lor de a rosti: nu ceea ce spuneau explicit despre 
ei înşişi, ci ceea ce arãtau despre ei prin maniera de exprimare”, adicã ceea ce 
numim astãzi etos (Maingueneau 1987: 31; 1991: 183), care „înconjoarã enunþarea, 
fãrã sã fie însã obiectul enunþului” (1991: 183). Etosul „traverseazã […] ansamblul 
enunþãrii fãrã sã se expliciteze vreodatã ca atare” (1987: 31), este ceea ce textul ne 
lasã „sã înþelegem”. Abordarea acestei dimensiuni nu se leagã numai de oralitatea 
discursului. „Vocea” („tonul”) unui discurs este perceptibilã şi în cazul unui 
discurs scris, subliniazã cercetãtorul francez. 

Un discurs clasic al unui lider al unui partid naþionalist, chiar dacã nu conþine 
referiri concrete la calitatea de „bun român”, de „om din popor”, de „purtãtor de 
cuvânt” al poporului, prin ansamblul sãu, care se doreşte simplu, direct, uneori 
presãrat cu poante populare, el încearcã sã transmitã aceastã imagine despre cel 
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care-l rosteşte. Maingueneau aminteşte cã Aristotel a propus chiar o tipologie a 
etosului unui discurs, a imaginii pe care oratorul dorea sã o inducã în auditoriu: a 
avea aerul ponderat, binevoitor, virtuos, etc. 

Este limpede cã din punctul de vedere al analizei discursului, din nou, nu poate 
fi vorba despre libertatea subiectului de a produce „efecte” asupra ascultãtorului, 
asemenea unui actor. Aceastã concepþie „psihologizantã şi voluntaristã” nu poate 
fi asumatã de analiza discursului. Ceea ce se spune împreunã cu imaginea pe 
care subiectul vrea sã o proiecteze despre sine, ca efect al rostirii, etosul, nu sunt 
impuse de cãtre subiect, ci sunt impuse subiectului care ocupã un anumit loc sau 
poziþie de enunþare care fac parte din formaþiunea discursivã împreunã cu alte 
dimensiuni ale discursivitãþii (1987: 31-32). 

Problematica etosului se leagã, în cercetarea arhivei, de cea a imaginii de 
sine, motiv pentru care socotim cã o abordare a acesteia din perspectiva analizei 
discursului se impune. Imaginea de sine din perspectiva analizei discursului 
nu apare ca produs al subiectului liber, ci ca parte integrantã, ca dimensiune a 
formaþiunii discursive din care face parte discursul subiectului. Pentru a stabili în 
ce mãsurã un discurs este expresia imaginii de sine a unui subiect, Maingueneau 
aratã cã se cere circumscris etosul, „vocea” (tonul) acestuia, dar şi componentele 
etosului care sunt „caracterul” şi „corporalitatea”. 

Caracterul este suma trãsãturilor psihologice, de regulã „stereotipuri care 
circulã într-o culturã determinatã”, pe care receptorul le atribuie enunþiatorului 
dupã tonul discursului sãu. Corpul este reprezentarea corpului enunþiatorului, 
care poate sã fie „plinã” sau doar o „fantasmã” şi care este şi ea dependentã de 
stereotipuri. Caracterul şi corpul sunt elemente ale „proiecþiei” pe care receptorul 
şi-o face despre subiectul discursului pornind de la ton şi de la alte elemente ale 
acestuia. Acesta nu este autorul efectiv al discursului, ci „garantul” adevãrului 
discursului. O arhivã poate sã aibã mai mulþi garanþi. Mai este de menþionat faptul 
cã etosul se leagã şi de un „anti-etos”. 

Abordând discursivitatea din perspectiva etosului, se pune problema felului 
în care discursul „dobândeşte corporalitate” prin enunþare. Astfel: „o arhivã 
conferã o ‘corporalitate ‘enunþiatorului-garant, ea permite în felul acesta ca prin 
lecturã sã se identifice co-enunþiatorul; prin discurs, co-enunþiatorul incorporeazã, 
asimileazã un ansamblu de scheme care definesc o manierã specificã de a locui 
lumea, societatea; aceste douã prime incorporãri sunt condiþia celei de a treia, cea 
prin care co-enunþiatorii intrã în corpul, comunitatea imaginarã a adepþilor acestei 
arhive. Discursul este cel care face legãtura” (1991: 186). 

Problematica etosului o presupune şi pe aceea a eficacitãþii discursului, a 
puterii pe care acesta o are de a suscita adeziune. Nu este vorba despre o revenire 
la retoricã drept „rezervor de procedee în serviciul unui conþinut care încearcã sã 
gãseascã o ‘formã’ adaptatã unui public anume” (discursul vehiculând idei prin 
anumite procedee). Ea nu presupune nici conceptul discursivitãþii, al unei arhive 
ca ‘viziune asupra lumii’ reflectând ‘punctul de vedere’ al unui grup social dotat 
cu un fel de conştiinþã colectivã. Discursul nu este atât un punct de vedere cât un 
dispozitiv local, o instituþie, care regleazã o activitate susceptibilã de a mobiliza 
forþe prin enunþarea sa” (p.187). Discursul este, deci, mai curând o „reþea de 
constrângeri care regleazã o activitate specificã” decât un punct de vedere. De aceea, 
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„enunþarea nu este acea scenã iluzorie unde s-ar veni sã se rosteascã conþinuturi 
elaborate în altã parte, ci un dispozitiv care este parte componentã în construcþia 
sensului şi a subiecþilor care se recunosc în aceasta. Analiza discursului nu trebuie 
doar sã dea seama de faptul cã au fost rostite anumite enunþuri şi nu altele, ci ea 
trebuie, în egalã mãsurã, sã dea seama de felul în care aceste enunþuri au putut sã 
mobilizeze forþele şi sã investeascã reþelele sociale” (1987: 35).

2.2. Turnura etnolingvisticã în analiza discursului

Turnura etnolingvisticã7 în analiza discursului pune în evidenþã impactul 
teoriilor pragmatice (limbajul ca acþiune, reflexivitatea enunþiativã, interacþiunea, 
contextul discursiv, etc.) asupra interpretãrii textelor, subliniind în plus faptul cã 
reperele etnologice (legitimitatea agenþilor, ritualuri, etc.) sunt esenþiale în definirea 
acestui impact. Analiza discursului a cunoscut o „remodelare” a domeniului sãu 
mai cu seamã sub influenþa etnolingvisticii scrisului. Aceasta nu se confundã cu 
analiza textualã în termenii ideologiei, care „interpreteazã conþinuturi pentru a 
raporta textele la o luare de poziþie politicã, în sensul cel mai larg, la o luptã pentru 
putere”, dar nici cu o analizã stilisticã, care-şi „trateazã corpusurile ca rezultat al 
unui ansamblu de ‘procedee’, de moduri de expresie care corespund la o anumitã 
funcþie comunicativã, ea însãşi legatã de o anumitã tipologie a discursurilor”. 
Ambele demersuri sunt considerate valabile şi complementare, dar nu şi suficiente. 
Ceea ce aduce nou analiza discursului fortificatã de perspectiva etnolingvisticã este 
încercarea de a „degaja un proces enunþiativ care în aceeaşi mişcare organizeazã 
atât textele cât şi spaþiul social al oamenilor care, la diverse niveluri, trãiesc prin 
ele” (Maingueneau 1992: 114). 

Se ştie cã în mod tradiþional etnologia se ocupã de oralitatea unor genuri precum 
mitul, povestirea (Lévi-Strauss), motiv pentru care termenul de etnolingvisticã 
a scrisului poate sã parã contradictoriu. Trebuie spus însã cã etnolingvistica 
scrisului merge împotriva dezvoltãrilor din domeniul analizei conversaþiei care 
scoate în evidenþã cu succes diferenþele socio-culturale între grupuri prin prisma 
diferenþelor înregistrate în discursurile puse în circulaþie, în oralitatea lor. Ea este 
o reacþie la decretarea schimburilor orale ca „normã unicã” a oricãrui exerciþiu al 
discursului. Scrierea autonomizeazã textul atât în planul organizãrii sale cât şi în 
ceea ce priveşte conþinutul pe care-l vehiculeazã. Maingueneau subliniazã însã cã 
diferenþa dintre producþia scrisã şi cea oralã nu este una de grad mai mare sau mai 
mic de primitivitate; diferenþa þine de faptul cã cele douã practici trebuie privite ca 
„douã regimuri distincte ale enunþãrii, fãrã a-l subordona pe unul altuia”. Se pune 
problema, în ambele situaþii, de „a construi o reprezentare pertinentã a practicilor 
sociale şi de limbaj” (p.116) şi nu de a aborda o pretinsã primitivitate.

Analiza discursului, mai cu seamã în Franþa, s-a concentrat mai ales pe 
discursul scris, pe discursul stabilizat, instituþionalizat, dar, aratã Maingueneau, 
etnolingvistica scrisului este o reacþie la analiza discursului francezã, care are 
în centru conceptul de formaþiune discursivã şi o concepþie „reprezentaþionistã” 
asupra textelor. În cadrul analizei discursului, potrivit unei scheme minimale, 

7  Este de consultat pentru aceastã temã no. 105 din 1992, al revistei Langages: 
”Ethnolinguistique de l’écrit”, coordonat de J. - C. Beacco. 
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clasele sau fracþiuni ale acestora sunt considerate subiecte colective care se exprimã 
prin reprezentãri ideologice specifice, accesibile prin studiul unor texte alese într-
un anumit fel, potrivit unei metodologii specifice. Variantele pot diferi, de la o 
abordare în termenii mentalitãþilor şi ai unei viziuni asupra lumii, la abordãri 
în termenii unei ştiinþe a ideologiei, care, sprijinite pe lingvisticã şi psihanalizã 
încercau sã includã în cadrul lor o ştiinþã a discursului. Analiza discursului era, 
dupã o expresie celebrã, un fel de „psihanalizã aplicatã textelor”. Textul era raportat 
unui alt text, cel al ideologiei. Se cerea pentru aceasta o tehnicã de lecturã pentru 
a surprinde „inconsistenþa fundamentalã a textelor, produse ale muncii ideologice, 
tot aşa cum visul este produsul unei munci psihice guvernate de legi” (p.117). Este 
vorba despre „iluzie”, indiferent dacã porneşte dintr-o dorinþã ascunsã sau dacã 
este dictatã de interese de clasã.

Discursivitatea fiind definitã în cadrul ideologiei, nu este surprinzãtor faptul 
cã analiza francezã a discursului s-a concentrat mai ales asupra discursului 
politic. Analiza avea un caracter hermeneutic „pentru cã textul avea drept funcþie 
disimularea secretului care-l fãcea necesar. Voinþã militantã şi interes ştiinþific 
erau atunci indisociabile: a studia procesele de ‘deformare’ ideologicã în discurs, 
însemna a lucra la o operã de demistificare, ea însãşi preludiu al unei transformãri 
a societãþii” (p.117).

În aceste condiþii, direcþia etnolingvisticã în analiza discursului este o 
reacþie la concepþia reprezentaþionistã a textului, în care textul este desprins de 
„împrejurãrile enunþãrii”, implicând o schimbare în chiar „dispozitivul” avut în 
vedere. Între elementele care definesc acest nou dispozitiv este opþiunea în analizã 
pentru „comunitãþi restrânse” , care sunt pronunþat specificate de „ritualuri 
lingvistice”. Relaþia nu mai este aceea dintre o poziþie enunþiativã şi o masã anonimã 
de subiecþi, ci între „inscripþia enunþiativã, producþia şi gestiunea scrisului şi 
definirea unei reþele strânse de relaþii între subiecþi ‘situaþi’ prin statutul lor”. 
Modul de organizare a comunitãþilor este important, cãci existenþa unei comunitãþi 
„nu este doar un ansamblu de ‘împrejurãri’ dispuse în jurul enunþurilor”. Rostirea 
nu este separatã de dreptul la rostire, care se „negociazã” în chiar actul enunþãrii. 
Cercetarea vizeazã, pe de o parte, recuperarea modului autentic de enunþare, iar, 
pe de altã parte, recuperarea oralitãþii care stã la baza textului. 

În opoziþie cu concepþia reprezentaþionistã asupra discursului, în care 
enunþarea era analizatã distinct de împrejurãrile acesteia, în noua abordare 
ritualul enunþiativ este vãzut ca „unitate pertinentã”, în analiza cãreia se ia în 
calcul „statutul participanþilor, momentul, locul şi modul de enunþare legitime. 
Textul nu mai este înþeles ca ‘expresie’ a unor activitãþi mute plasate în amonte de 
el, ci el devine parte componentã a unei practici care constituie în acelaşi timp o 
dimensiune a funcþionãrii unui grup social şi liantul acestuia. Punerea în scenã a 
evenimentului de vorbire [événement de parole] consolideazã sau modificã spaþiul 
social; discursul posedã o putere de organizare a oamenilor. Se trece astfel de la 
o viziune ‘metaforicã’ a discursului (reprezentare a unei realitãþi exterioare), la o 
viziune ‘metonimicã’, aceea a unei activitãþi discursive prinse în reþeaua de practici 
pe care ea este menitã sã o ‘exprime’” (p.117-120). 

În legãturã cu ritualurile enunþiative se analizeazã şi genurile discursului, 
cãrora li se distinge caracterul istoric şi nu doar acela de a fi „forme de vehiculat 
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conþinuturi”. Producerea textelor apare inseparabilã de o memorie, nu doar 
în sensul cã fiecare enunþ este unic şi din aceastã cauzã se tezaurizeazã, ci şi 
pentru cã fiecare text este ecoul unui întreg şir de alte texte. Activitatea memoriei 
angajeazã constituirea identitãþii discursive. Pornind de la „funcþionarea textualã, 
se cautã sã se punã în luminã reþeaua de tranzacþii sociale pe care aceasta le 
implicã”, fãrã sã le alãture pur şi simplu, ci prin „legarea practicii textuale de 
practica instituþionalã: dacã într-un anume fel enunþarea constituie o instituþie 
discursivã, instituþia nu se poate gândi independent de exerciþiul vorbirii pe care 
o prescrie. Cu alte cuvinte, textul nu este un simplu suport de informaþii, ci el 
are o economie proprie, care nu este integral lingvisticã” (p.120). Maingueneau 
dã exemplul lui de Certeau care, vorbind despre discursul istoriografic, aratã 
cã acesta nu poate fi detaşat de instituþia în funcþie de care este organizat. 
Studiul enunþãrii este cheia acestei legãturi, dupã cum trebuie luatã în calcul şi 
„imaginea” pe care autorul o imprimã despre sine şi despre cei pe care îi invocã, 
imagine de asemenea influenþatã de instituþie. Aceste imagini, care sunt „roluri 
discursive”, sunt textuale dar şi instituþionale. 

Nu avem în scris subiectul vorbitor pe care îl avem în comunicarea oralã. Abordarea 
etnolingvisticã a scrisului ne ajutã însã sã desprindem o subiectivitate enunþiativã în 
text (o voce „albã”, cum sugera Benveniste, sau o instituþie, precum în istorie sau în 
literaturã). „Textele sunt cufundate într-un etos, o anumitã calitate a enunþãrii, care le 
dã un anume fel de existenþã fizicã, raportatã la o instanþã subiectivã” (Maingueneau 
ibid.:123-124). Textele diferã deci şi prin etosul lor. Analizate la diferite niveluri, ele ne 
permit sã desprindem o anumitã imagine asupra enunþiatorului, numit, garant, care 
are un anumit caracter şi o anumitã corporalitate, legate de stereotipuri culturale puse 
în circulaþie în forme originare sau modificate.

În concluzie, dezvoltãrile de naturã pragmatico-enunþiativã „fac sã disparã 
delimitãrile rigide între a spune / a face, text / context, monologic / dialogic, scris 
/ oral”. Se recunoaşte prin aceasta cã „textul este o realitate mult mai complexã 
decât se credea cu puþinã vreme în urmã […], un fenomen care este atât local cât şi 
global, cã ‘vocea’ sa vorbeşte de o lume în care este prins el însuşi, cã ceea ce spune 
el este atât o configuraþie doctrinarã cât şi o practicã organizatoare a oamenilor” 
(p.124). Maingueneau îl menþioneazã pe Foucault care face sã disparã distincþia 
dintre cuvinte şi lucruri, dar spre deosebire de acesta, care nu lua în seamã 
lingvistica, proiectul etnolingvistic, prin medierea teoriilor activitãþii enunþiative, 
încerca sã defineascã „regulile practicii discursive” luând în seamã constrângerile 
lingvistice dar şi pe cele textuale.

Dupã cum constata şi Beacco în articolul de prezentare a numãrului 105 
(1992) al revistei Langages, dedicat etnolingvisticii scrisului, analiza discursului 
este în permanentã cãutãri. „Abordarea etnolingvisticã este o opþiune descriptivistã 
care pune problema legãturii dintre dimensiunea lingvisticã (a mãrcilor) şi cea 
a limbajului (a practicilor comunicative), scoþând în evidenþã specificitatea 
comportamentelor scripturale prin observarea acestora în contexte instituþionale-
culturale comparabile dar diferite, adicã analizabile în termenii variaþiilor discrete”. 
Scopul analizei nu mai este acela de a „pune în luminã ceea ce se poate enunþa într-o 
conjuncturã ideologicã datã, ci ceea ce se poate enunþa într-o instituþie socialã datã”, 
instituþie care influenþeazã maniera de a spune în mãrcile de suprafaþã (p.5-7). Dacã 
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în concepþia reprezentaþionstã se leagã doi termeni disjuncþi, un subansamblu al 
societãþii şi un corpus textual, în perspectiva etnolingvisticã se recurge la modelãri 
mai complexe, analiza comunitãþilor discursive reclamând articulãri de teritorii 
care sunt în acelaşi timp sociale şi de limbaj. 

2.3. Genurile de discurs ca realitãþi istorice

Una dintre consecinþele evoluþiei analizei discursului din perspectiva 
etnolingvisticã este dezvoltarea problematicii genurilor textuale. Dacã în prima 
fazã a analizei discursului se punea problema de a repera în texte un „enunþiator 
nonsubiectiv dar substituibil pentru cã era definit prin locul şi poziþionarea sa 
în sânul unei formaþiuni discursive”, mutaþiile din cadrul analizei discursului 
conduc la opþiuni diferite, la o sensibilitate lingvisticã ce face loc „individului, 
cotidianului, evenimentului care va incita în mare parte la recentrarea descrierii 
discursurilor, la sublinierea a ceea ce este singular, eterogen, dispersat în discurs” 
(Courtine cit. în Beacco 1992: 8). 

Între cele douã extreme se defineşte tot mai mult „statutul teoretic al unei 
enunþãri care nu ar fi nici incorporatã / individualã, nici anonimã / colectivã în 
manifestãrile sale de limbaj şi care ar þine deci de constrângerile de gen” (p.8). 
Punctul de pornire în aceastã analizã pragmaticã este stabilirea, pentru fiecare 
enunþ, a tipului de act de limbaj (act de vorbire) care îl subîntinde (ordin, solicitare, 
ameninþare, aserþiune etc.), distingând, pe lângã conþinutul propoziþional al 
acestuia, şi elementele care definesc forþa sa ilocuþionarã. Când însã analiza nu 
se intereseazã de enunþuri izolate, ci de texte, cum este cazul istoriei, analiza nu 
se poate limita la acte de limbaj elementare (a prezice, a insista etc.). Pragmatica 
devine o pragmaticã textualã, preocupatã de serii de acte de limbaj, care se 
constituie într-un „macro-act de limbaj”, cu o valoare ilocuþionarã globalã. Se 
ajunge în felul acesta la problema atât de actualã a genurilor de discurs. Ori de 
câte ori destinatarul unui text înþelege genul (pamflet politic, petiþie, etc.) cãruia îi 
aparþine acesta, el se comportã, îşi adapteazã comportamentul în consecinþã. Din 
punct de vedere pragmatic, ne intereseazã elementele din text care vor induce/ au 
indus un comportament sau altul (Maingueneau 1991: 174).

Genurile de discurs „nu sunt categorii atemporale, ci realitãþi istorice, 
inseparabile de societãþile în care ele se manifestã.” (p.178). Pragmatica textualã 
modificã înþelegerea tradiþionalã potrivit cãreia genul este reductibil la un ansamblu 
de „procedee” şi „cadre” cu care se exprimã un „conþinut”, independent de acestea. 
Tot mai mult, genul este privit ca o „activitate socialã ritualizatã, care presupune 
condiþii de reuşitã care integreazã un ansamblu diversificat de parametri (statut 
al enunþiatorilor, al publicului, al locurilor de enunþare, etc.)” (p.179), astfel 
încât, din punct de vedere pragmatic, se poate vorbi şi în acest caz de „contract”. 
Acþiunea pe care un text sau altul este menitã sã o îndeplineascã, întrebuinþarea sa 
în epoca sau perioada când a fost produs face parte din semnificaþia textului supus 
analizei. Analiza unui text nu se limiteazã la descrierea raporturilor dintre autorul 
sãu şi ceea ce el a spus (a vrut sã spunã, sau a spus fãrã sã vrea), ci ea presupune 
determinarea tuturor convenþiilor, a regulilor care fac posibil textul.

Pragmatica a impus şi în cazul genurilor trecerea de la prezentarea discursului 
ca „ansamblu de caracteristici formale”, la o concepþie „instituþionalã”, ceea ce 
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înseamnã cã aspectele formale trebuie luate simultan cu „ritualul enunþãrii”. Fiind, 
în fond, un macro-act de limbaj, genul de discurs presupune condiþii de reuşitã 
care se pot împãrþi în douã categorii. 1. Circumstanþiale: calea de transmitere 
(oralã / scrisã); suportul (document, periodic, carte); faptul cã un text circulã într-o 
anumitã arie, într-un anume fel; în anumite momente şi locuri de enunþare specifice. 
„Textele din arhive nu sunt ‘mesaje’ care ‘sã împrumute’ o împrejurare sau alta 
pentru a fi recepþionate: în realitate, modul lor de circulaþie şi de consumare face 
parte integrantã din ele. Condiþiile de apariþie a discursului, modul sãu de existenþã 
constituie parte a sensului sãu” (p.179). 2. Statutare: statutul enunþiatorului şi al 
co-enunþiatorului sunt reglate diferit de la gen la gen. 

În general, însã, studiul genurilor nu reprezintã o preocupare pentru analiza 
discursurilor decât dacã, prin comparaþie, se poate stabili în ce mãsurã o arhivã 
sau alta satisface condiþiile de reuşitã pentru un gen sau altul. Poate sã existe o 
perfectã conformitate sau, trecând prin forme intermediare, o totalã subminare a 
genului, aceste variaþii fiind, fireşte, purtãtoare de sens. Mai trebuie specificat cã 
o arhivã nu se constituie dintr-un singur gen. Când se studiazã discursul politic 
la un moment dat se analizeazã texte provenind din broşuri, articole de presã, 
discursuri, proclamaþii etc. „Or, important nu este sã se constate cã existã un gen 
sau altul, ci sã se înþeleagã cã recursul la un gen mai curând decât la altele este parte 
integrantã din arhivã, cu aceeaşi pondere ca şi elementele propriu-zis doctrinare” 
(p.180). Comparaþia poate sã scoatã în evidenþã semnificaþia ierarhiilor şi a 
prioritãþilor care se stabilesc între genuri în cadrul aceleiaşi arhive, poate sã punã 
în evidenþã felul în care „arhive concurente” recurg la genuri distincte, folosesc 
diferit aceleaşi genuri sau, în sfârşit, combinã situaþiile anterioare. Semnificative 
sunt, de asemenea, crearea de noi genuri, deplasãrile de genuri de la un câmp 
discursiv la altul, ca şi reevaluãrile unor genuri perimate.

Pentru a pune în evidenþã corelaþiile dintre enunþare, gen, discurs, se poate 
analiza, de exemplu, discursul unui lider politic în faþa unei adunãri, pornind de 
la constrângerile anterioare enunþãrii, respectiv distribuirea rolurilor, locurilor, a 
temelor, felul cum el urmeazã aşteptãrile legate de aceste constrângeri, cum anume 
deplaseazã, dacã o face, discursul de la cadrele presupuse, dacã, de exemplu, 
recurge la o anecdotã, care este rolul atribuit co-enunþiatorului, etc. Este deci 
vorba despre felul cum se combinã condiþiile generice cu ritualul pe care acestea îl 
implicã şi felul cum se þese efectiv discursul. Un exemplu de studiu în care scena 
enunþiativã poate fi pusã în evidenþã şi prin comparaþia unor texte este cel realizat 
de cãtre J. Guilhaumou şi D. Maldidier (1981e), care cerceteazã felul în care diferite 
jurnale prezintã ziua de 4 septembrie 1793 în timpul Revoluþiei franceze. Se pune 
astfel în evidenþã modul în care mulþimea a luat atunci cuvântul, dar şi punerea în 
scenã a confruntãrii în viziune iacobinã (Maingueneau 1987: 27).

În studiul sãu „Les genres textuels dans l’analyse du discours: écriture légitime 
et communautés translangagières”, J.-Cl. Beacco (1992) pune problema „satutului 
teoretic al genurilor textuale”. El remarcã de asemenea faptul cã analiza discursului, 
la începuturile sale, nu a fost interesatã de problematica genurilor. Proiectul 
teoretic al analizei discursului, aşa cum a fost el fundamentat de Pêcheux, viza „o 
analizã transversalã non-liniarã şi non-exhaustivã de mase textuale importante, o 
descriere de texte ‘non-literare’, produse într-un cadru instituþional constrâns şi 
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puternic ancorat într-un interdiscurs, punerea în operã a unor proceduri de analizã 
formalã, utilizarea de categorii descriptive provenind din ştiinþele limbajului”. 
Tot acest „dispozitiv” este construit pentru a scoate în evidenþã „articularea 
între text şi formaþia socialã” în linia teoretizãrilor lui Althusser referitoare la 
„statutul ideologiei”. „Dacã enunþiatorul se defineşte prin poziþia pe care o ocupã 
în instituþia socialã, atunci orice text se cere deconstruit în aşa fel încât sã se 
dezgroape semnificaþiile nebãnuite care-l dinamizeazã şi pe care are rolul de a le 
pune în circulaþie” (p.9).

În definiþia clasicã a formaþiunii ideologice, genurile nu fac obiectul analizei 
discursului. Aceasta se intereseazã de genuri doar pentru a ajunge la „dispozitivul 
complex care este arhiva”. Enunþarea este sub imperiul unor constrângeri profunde 
de naturã ideologicã şi a unor constrângeri de limbaj, dictate de genurile textuale. 
Dar, aşa cum aratã Maingueneau (1991), o formaþiune discursivã cuprinde, de 
regulã, mai multe genuri. Analiza discursului nu se intereseazã de o predicã 
pentru cã este o predicã, ci doar „în mãsura în care ele definesc în spaþiul social o 
anume identitate enunþiativã care se poate circumscrie istoric”. Atât poziþionãrile 
ce decurg dintr-o anumitã ideologie şi conjuncturã istoricã, cât şi cele ce rezultã 
din „inscripþia într-un anumit gen” şi convenþie de scriiturã lasã „urme de limbaj”, 
motiv pentru care interpretarea nu este uşoarã, riscul fiind mereu acela de a cãdea 
într-o supra- şi subinterpretare.

Dacã aceasta este situaþia genurilor în analiza discursului, ponderea lor devine 
semnificativã în cadrul unui model de interacþiune a limbajului şi a vieþii sociale pus la 
punct de D. Hymes (1980), în ceea ce s-a numit etnografia comunicãrii, în care genul nu 
mai este un cadru sau constrângere neutrã, finalã, ci este „o trãsãturã constitutivã a unei 
comunitãþi de locutori”. Comunitãþile, potrivit acestui model, se pot defini nu numai 
etnic / lingvistic, ci şi „prin practici lingvistice împãrtãşite sau recognoscibile”. Genurile 
constituie deci „o tipologie culturalã activã prin aceea cã ele permit identificarea 
membrilor unei comunitãþi de comunicare pe baza prestaþiilor lor de limbaj, legitime 
sau nu în sânul grupului” (p.11-12). În legãturã cu acestea Maingueneau vorbeşte 
despre „enunþarea legitimã” sau despre „autoritatea enunþiativã”. 

 Treptat, descrierea genurilor devine un nivel independent de analizã, având drept 
obiect „regularitãþile discursive, cel mai adesea implicite, care conferã specificitate (pe 
lângã conþinuturi, statutul participanþilor şi relaþiile dintre ei, etc.) schimburilor de 
limbaj”. Potrivit lui Bahtin, fiecare „sferã de utilizare a limbii” (în raport cu o sferã de 
activitate umanã) elaboreazã tipuri relativ stabile de enunþuri, genurile de discurs. 
Acestea se caracterizeazã prin : „selecþia operatã în mijloacele limbii – mijloace 
lexicale, frazeologice şi gramaticale – (‘stilul de limbã’), prin conþinutul tematic şi mai 
ales prin construcþia compoziþionalã” (Bahtin cit. în Beacco ibid.: 12).

Consideraþiile de mai sus ne aduc din nou în faþa problematicii care dã 
specificitatea analizei discursului: abordarea discursivitãþii prin prisma articulãrii 
discursului cu condiþiilor sale de producere. Dacã analiza discursului nu poate fi 
integral intralingvisticã, s-a dovedit cã ea nu poate fi nici o alipire mecanicã a douã 
realitãþi. 

Prin condiþii de producere s-a înþeles multã vreme un exterior reprezentat mai 
ales de condiþiile sociale, care „înconjoarã” un corpus şi definesc o „conjuncturã”. 
Prin problematica enunþãrii şi abordarea pragmaticã, în termeni instituþionali, a 
discursului, se pun sub semnul întrebãrii diferite scheme de articulare de genul: un 
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„interior” determinat de un „exterior”, „infrastructurã/ suprastructurã”, pentru a se 
avantaja treptat o abordare, inspiratã printre altele şi de Bahtin, dupã care situaþia 
extraverbalã nu acþioneazã numai din afara textului, mecanic, ci ea pãtrunde 
în interiorul lui devenind o componentã semanticã. În acest caz, termenul de 
condiþii de producere trebuie nuanþat pentru cã „topografia socialã” acþioneazã 
din afarã, dar şi din interiorul discursului. Analiza mecanismelor enunþiative şi 
a componentelor pragmatice, o micro- şi macrosociologie a interacþiunilor pot sã 
faciliteze înþelegerea acestui fenomen, care se constituie într-o practicã discursivã 
(Maingueneau, 1987: 37-40; 1991: 188-190)

Interesat de analiza discursului în legãturã cu investigarea arhivei (1991: 
188), care înlocuieşte termenul de formaþiune discursivã din lucrarea sa anterioarã 
(1987: 37), Maingueneau foloseşte termenul de „comunitate discursivã” pentru a 
desemna „comunitatea celor care produc, fac sã circule discursul, se grupeazã în 
numele lui, se recunosc în el”. El aratã cã „nu existã raport de exterioritate între 
funcþionarea grupului şi cea a discursului sãu, cã intricaþia lor trebuie gânditã 
dintr-o datã. Altfel spus, este necesar sã se articuleze constrângerile care fac 
posibilã arhiva şi cele care fac posibil grupul, pentru cã aceste douã instanþe sunt 
subîntinse de aceeaşi logicã. Nu se va spune deci cã grupul gireazã din exterior 
un discurs, ci cã instituþia discursivã posedã în anume fel douã feþe, una socialã şi 
una lingvisticã” (1991:188-189). Conceptul de practicã discursivã se impune tocmai 
pentru a integra, pe de o parte arhiva, pe de altã parte comunitatea discursivã, 
pentru a desemna „reversibilitatea esenþialã între cele douã faþete, socialã şi textualã, 
a discursului”(p.190). Maingueneau subliniazã faptul cã analiza discursului în 
legãturã cu arhiva foloseşte termenii de comunitate discursivã şi practicã discursivã 
nu doar pentru a trece de la o analizã microsociologicã la una macrosociologicã, ci 
pentru a pune în evidenþã complexitatea termenului de „condiþii de producþie” în 
cazul arhivei. Pentru a nuanþa analiza în care se pun faþã în faþã textele şi clasele 
sociale cãrora le corespund. Acestea din urmã trebuie specificate, nu reducându-le la un 
„eu” implicit, inevitabil abstract, esenþializat, pentru care discursul ar fi emblema, 
ci acordând atenþie grupului specific, comunitãþii propriu-zise care se constituie 
simultan, sub aceleaşi constrângeri, cu discursul sãu. 

Dacã se acceptã în general faptul cã nu existã o teorie a articulãrii între 
arhivã şi societate, se sperã cã abordarea în termenii practicii şi ai comunitãþii 
discursive pot sã ofere unele soluþii în acest sens. „Nu vom spune cã toþi indivizii 
care aderã mai mult sau mai puþin la un discurs sunt implicaþi în acelaşi grad 
în astfel de ‘comunitãþi’, dar acestea din urmã reprezintã fãrã îndoialã o condiþie 
esenþialã a constituirii şi a funcþionãrii discursului” (p.198). La aceastã abordare a 
discursivitãþii se mai adaugã o concepþie a ideologiei nu ca viziune asupra lumii, 
ci ca „proces de organizare”, ca „manierã de organizare lizibilã de ambele versante 
ale practicii discursive” (Debray 1981). În concluzie, abordarea comunicativã a 
culturii şi implicit a istoriei ne permite recursul la limbã ca principal suport şi 
model al comunicãrii de orice fel, deci şi fundamentarea semioticã a demersului 
de înþelegere a trecutului şi a prezentului prin intermediul limbii. 



205

Referinþe
Armengaud, Fr. 
1985. La pragmatique. Paris: Presse Universitaire de France. 
Austin, J. L. 
1962. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press.
Bahtin, M. 
1977. Le marxisme et la philosophie du langage. Essai d’ appréciation de la méthode 

scientifique en linguistique. Paris: Editions de Minuit.
Barthes, R.
1970. Mythologies. Paris: Seuil.
Beacco, J. – C. 
1992. „Présentations”. Langages 105 (Ethnolinguistique de l’écrit): 5-7.
1992. „Les genres textuels dans l’analyse du discours: écriture légitime et communautés 

translangagières”. Langages 105 (Ethnolinguistique de l’écrit): 8-28.
Charaudeau, P.
1983. Langage et discours: éléments de sémiolinguistique. Paris: Hachette.
Debray, R. 
1981. Critique de la raison politique. Paris: Gallimad.
Ducrot, O. 
1980. Les échelles argumentatives. Paris: Les Editions de Minuit. 
Eco, U. 
1982. Tratat de semioticã generalã. Bucureşti: Editura ştiinþificã şi enciclopedicã.
Fairclough, N. 
1989. Language and power. London: Longman.
Greimas, A. – J. 
1966. Sémantique structurale. Paris: Larousse.
1975. Despre sens. Eseuri semiotice. Bucureşti: Editura Univers. Traducere dupã Du 

sens. Paris: Seuil, 1970.
Guilhaumou, J. & D. Maldidier
1981. „L’analyse du discours à la recherche de l’historicité: Une tentative”. Linx 4: 69-104.
Helbo, A. 
f.d. Sémiologie des messages sociaux. Paris: Edilig.
Hjelmslev, L. 
1953. „Prolegomena to a theory of language”. International Journal of American 

Linguistics. Memoir 7. Baltimore: Waverly Press.
Horn, L. 
1988. „Pragmatic theory”. În Cambridge Survey of Linguistics. Vol 1., ed. F. Newmeyer 

Cambridge: Cambridge University Press.
Jakobson, R. 
1963/73. Essais de linguistique générale. Paris: Minuit.
Leech, G. 
1983. Principles of pragmatics. London: Longman.
1990. Semantics: the study of meaning. London: Penguin Books.
Lemke, J. L. 
1995. Textual politics. Discourse and social dynamics. Great Britain: Taylor & Francis.
Levinson, S. 
1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.



206

Lévi-Strauss, C. 
1966. Du miel au cendre. Vol. 2. Mythologiques. Paris.
Maingueneau, D. 
1976. Initiations aux méthodes de l’Analyse du Discours. Problèmes et perspectives. 

Paris: Hachette.
1987. Nouvelles tendances en analyse du discours. Paris: Hachette.
1991. L’Analyse du discours. Introduction aux lectures de l’archive. Paris: Hachette.
1992. „Le tour ethnolinguistique de l’analyse du discours”. Langages 105 

(Ethnolinguistique de l’écrit):14-125.
Malinowski, B. 
1965 /1935/. The Language of magic and gardening. Bloomington: Indiana University Press.
Morris, Ch. 
1938. „Foundations of the Theory of Signs”. În International Encyclopedia, no. 2, Vol. I, 

The University of Chicago Press. Lucrare tradusã în limba românã de Delia 
Marga, apãrutã la Editura Fundaþiei Studiilor Europene, Cluj-Napoca, 2003, 
sub titlul: Fundamentele teoriei semnelor.

1946. Signs, Language and Behavior. New York: Prentice Hall.
Peirce, C. S. 
1931 – 66. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. Ch. Hartshorne,
Saussure, F. de 
1964. Cours de linguistique générale. Paris: Payot.
Searle, J. R. 
1969. Speech Acts. London: Cambridge University Press.
Verschueren, J. 
1980. „A la recherche d’une pragmatique unifiée”. Communications 32: 274-281.


