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Rezumat

Teza intitulată “Idiomatic expressions in English,

German, Spanish, Portuguese and Romanian: A

comparative study” (Expresii idiomatice în limbile

engleză, germană, spaniolă, portugheză şi română: Un

studiu comparativ) îşi propune sa analizeze o mare

varietate de expresii idiomatice, variind de la structuri

colocviale care oferă o mostră din stilul cazual de

comunicare într-o anumită limbă, la proverbe care

constituie esenţa folclorului, şi până la expresii elevate

în care cultura este reflectată cel mai bine. Scopul este

obţinerea unei analize amănunţite, surprinderea unei

imagini a diversităţii şi oferirea unei imagini de

ansamblu asupra acestui fenomen lingvistic în cele cinci

limbi selectate.

Analiza este focalizată în primul rând pe

compararea şi contrastarea expresiilor idiomatice, de-a

lungul liniilor echivalenţei lexicale, care caracterizează

expresiile ce transmit acelaşi înţeles prin intermediul

aceloraşi cuvinte în limbi diferite, şi ale corespondenţei

semantice, care poate fi observată în cazul expresiilor ce
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folosesc asocieri diferite de cuvinte pentru a transmite o

idee.

Atât echivalenţa, cât şi corespondenţa apar la

diferite nivele, aşadar există echivalenţă totală sau

parţială, şi de asemenea, corespondenţă totală sau

parţială. Iar echivalenţa aparenta se traduce prin

fenomenul de falsă prietenie, unde expresiile care au

structură lexicală similară sau identică transmit

semnificaţii diferite.

Pe lângă expresiile echivalente sau

corespondente, sunt luate în considerare şi analizate şi

frazeologismele deosebite sau unice, întrucât acestea

conţin esenţa identităţii culturale şi lingvistice. Astfel de

expresii conţin fie asocieri inedite de cuvinte, fie

elemente de istorie, tradiţie, folclor, gastronomie sau

aspecte ale vieţii sociale, care reprezintă particularităţi

naţionale sau culturale.

Principala metodă folosită cea deductivă, în care

se merge de la universal spre particular; acest lucru este

concretizat în activitatea de comparare a expresiilor din

cele cinci limbi vizate, pornind de la clasificări pe

diferite criterii. Este folosită comparaţia externă sau
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interlingvistică – atunci când limbile sunt privite unele

în relaţie cu altele, şi comparaţia internă, care se poate

numi şi croslingvistică sau intralingvistică – în cazul în

care fiecare limbă este analizată în raport cu ea însăşi.

În urma analizei iniţiale şi extensive a corpusului,

sunt identificate trei dimensiuni ale expresiilor

idiomatice: dimensiunea umoristică, în expresiile care

livrează amuzament prin intermediul unor mecanisme

variate, dimensiunea metaforică, în expresii cu valoare

figurativă care au la bază sensuri conotative, şi

dimensiunea culturală, în expresiile care conţin elemente

ce singularizează diferite limbi, naţiuni şi culturi.

Aceste trei dimensiuni se întrepătrund într-o mai

mică sau mai mare măsură, aşa încât frazeologismele se

pot încadra la unul, două, sau chiar la toate cele trei

nivele. Cele trei dimensiuni se concretizează în trei

capitole principale, în care expresiile selectate sunt

supuse unei analize intensive pentru a fi clasificate,

categorizate şi explicate din punct de vedere al originii

lor şi al motivaţiei care le stă la bază.

Primul capitol studiază umorul în expresii

idiomatice, din perspectiva proceselor cognitive care
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sunt implicate în crearea şi perceperea umorului, apoi

din punct de vedere al figurilor de stil care crează

amuzament, şi de asemenea analizând rolul pe care îl are

creativitatea în contextul variantelor expresiilor

idiomatice. Mecanismele folosite pentru a genera umor

se suprapun cu procesele mentale care stau şi la baza

decodării umorului, iar aceste procese includ:

vizualizarea – în cazul cuvintelor şi expresiilor cu mare

potenţial ilustrativ; recunoaşterea nepotrivirii – care stă

la baza decodării expresiilor ce conţin conexiuni ilogice,

imposibile sau contradictorii; asocierea pe bază de

similaritate – observată în cazul cuvintelor folosite ca

înlocuitori pentru a crea amuzament sau a face

exprimarea mai prietenoasă; recunoaşterea diferenţelor

semnificative – când vine vorba de omofone, omografe,

sau alte cuvinte foarte similare; imaginaţia şi speculaţia

– procese care pot fi folosite în abordarea oricărei

expresii, indiferent de gradul de transparenţă, însă pot

rezulta în interpretări greşite; empatia – activată mai ales

atunci cand avem de a face cu frazeologisme ce exprimă

sentimente negative; folosirea conceptelor – idei şi

mentalităţi predefinite care stau de multe ori la baza
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sensului şi semnificaţiei expresiilor idiomatice; folosirea

cunoştinţelor sau a experienţei personale – aici fiind

implicate mai multe tipuri de cunoştinţe şi experienţe; şi

decodarea referinţelor culturale – care sunt adesea mai

greu de înţeles, în special de către vorbitorii nenativi, şi

astfel reprezintă elemente de coeziune şi complicitate în

cadrul comunităţilor mai mari sau mai mici. De

asemenea, exista şi expresii opace din punct de vedere

logic, al căror înţeles nu poate fi întotdeauna pătruns

prin apelarea la procese mentale şi interpretare empirică;

astfel de expresii sunt însă relevante în cadrul lucrării

datorită potenţialului lor umoristic.

Figuri de stil relevante în contextul generării

umorului sunt în mod special comparaţiile, aluziile şi

ironia, care contribuie în diferite feluri la crearea

multiplelor tipuri de umor. Comparaţiile pot fi deschise,

transparente şi accesibile, sau închise, caz în care se află

în strânsă legatură cu metaforele. Comparaţiile între

oameni şi animale pot fi considerate a fi printre cele mai

amuzante, întrucât ele fac adesea referiri mai subtile sau

mai exagerate la defectele oamenilor, sau la trăsaturile

lor definitorii.
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Ironia este figura de stil bazată pe o perspectivă

critică şi pe o atitudine de superioritate, situând uneori

vorbitorul sau vorbitorii în poziţia de a se amuza pe

seama altora. Ironia rezultă din numeroase construcţii şi

mecanisme, precum folosirea de pseudonime şi cuvinte

compuse cu scopul expres de a genera umor, remarci

indirecte şi artificii cum sunt afirmarea opusului sau

folosirea prezenţei pentru a ilustra absenţa. Aluzia este

figura de stil ce funcţionează prin intermediul

referinţelor la persoane, locuri sau evenimente familiare

vorbitorilor, prin care sunt evocate idei relevante în

contextul comunicării.

Deşi expresiile idiomatice sunt în general

caracterizate de rigiditate, poate apărea şi variaţia, sub

forma unor variante ale expresiilor, produse intenţionat

sau din greşeală. Aceste construcţii creative produc un

efect umoristic, adăugând spirit ludic, veselie şi raţiune

discursului. Se poate spune că variantele expresiilor

idiomatice aduc intotdeauna un plus de umor, acesta

stând de fapt la baza intenţiei de a le crea, sau rezultând

din producerea neintenţionată.
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Capitolul al doilea analizează metafore şi

simboluri în expresiile idiomatice, pentru a ilustra

dimensiunea figurativă a frazeologismelor. Pe lângă

metafore şi simboluri ca instrumente ce introduc sensuri

secundare, pe parcursul acestui capitol este distinsă şi

exemplificată şi noţiunea de concept. Cunoştinţele

conceptuale sunt reprezentate de informaţii şi idei

colectate în mod conştient sau inconştient şi stocate in

sistemul mental.

Simbolurile pot fi clasificate în: obiecte, numere,

culori, dihotomii şi animale cărora li se atribuie

semnificaţie conotativă. Unele dintre aceste elemente

sunt simbolice prin natura lor, atunci cand au trăsături

care le predispun la atribuirea de valori conotative, însă

anumite obiecte, culori, animale sau gesturi pot fi

simbolice în mod accidental, sau altfel spus conceptuale,

în sensul că sunt bazate pe concepţii predefinite sau pe

mentalităţi colective, şi nu pe atribuirea de valori

simbolice. Simbolismul poate să rezulte din

intertextualitate, în alte cuvinte din asocierea cu texte

literare, sau poate fi generat de contexte culturale sau

specifice.
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Metaforele pot fi categorizate în: asocieri

figurative cu animale – în expresii care declanşează

conexiuni mentale imediate între comportamente din

lumea necuvântătoarelor şi trăsaturi omeneşti; metafore

bazate pe aspecte fizice şi fiziologice – unde nivelul de

echivalenţă între expresiile idiomatice din limbi diferite

este foarte ridicat, datorită universalităţii senzaţiilor şi

reacţiilor naturale ale corpurilor vii; metafore care au la

bază gesturi şi limbajul corpului – caz în care

frazeologismele pot fi transparente şi quasi-universale,

motivate fiind de gesturi instinctive, sau pot reprezenta

elemente de unicitate culturală, atunci cand este vorba

despre gesturi convenţionale; şi metafore care conţin

referinţe şi conexiuni intertextuale – aici distingem între

metafore dependente-intertextual, în care semnificaţia

este strâns legată de textul-sursă, neputând fi decodată în

lipsa asocierii cu acesta, şi metafore independente-

intertextual, care deşi conţin referinţe literare, pot fi

înţelese şi fără cunoaşterea textului-sursă sau recurgerea

la acesta.

Cel de-al treilea capitol studiază expresiile

idiomatice care sunt marcate cultural într-un mod
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explicit, altfel spus expresii care conţin nume proprii

precum antroponime, toponime sau etnonime, şi nume

comune care denumesc particularităţi culturale, cum ar

fi mâncăruri specifice, datini, obiceiuri, tradiţii şi

mentalităţi, toate încadrate sub umbrela termenului de

“markeri culturali”. Aici întâlnim mai puţine cazuri de

echivalenţă comparativ cu numarul cazurilor de

corespondenţă, iar accentul cade pe revelarea

specificului cultural, istoric, naţional şi chiar local.

Acest capitol urmăreşte trei direcţii principale:

convergenţă culturală, diferenţe interlingvistice şi

diferenţe geolingvistice. În cazul convergenţei culturale,

accentul cade pe similaritate sub forma echivalenţei

totale sau parţiale. Expresiile convergente cultural poartă

sensuri care pot fi în totalitate înţelese şi apreciate

folosind un bagaj de cunoştinţe culturale; aceste expresii

sunt în general elevate şi izvorăsc din surse precum

media, istoria şi literatura sub multiplele ei forme, de la

Biblia care domină spaţiul cultural occidental, la

capodoperele antichităţii, literatura universală şi

naţională şi până la operele literare ale prezentului.
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O categorie aparte de expresii convergente

cultural este reprezentată de cuvintele înaripate

interculturale, care se regăsesc sub aspect de propoziţii

întregi şi circulă în aceeaşi formă în limbi diferite. La un

alt nivel există şi cuvinte înaripate intraculturale, care ţin

de diferenţele geolignivtice, mai exact intralingvistice,

întrucât sunt caracteristice pentru spaţii mai restrânse,

fiind folosite în interiorul graniţelor unei anumite naţiuni

sau în spaţiul cultural determinat de mai multe naţiuni

care vorbesc aceeaşi limbă.

Pentru evidenţierea diferenţelor interlingvistice,

cele cinci limbi sunt analizate prin intermediul

comparaţiei externe, în căutarea corespondenţelor şi a

expresiilor unice. Frazeologismele considerate a fi

marcate cultural sunt studiate aici având în vedere mai

multe dimensiuni ale culturii, printre care:

antronoponime, care pot fi clasificate în nume de

personaje reale, istorice, nume de personaje imaginare

ce originează în literatură sau folclor, prenume şi nume

de familie des întâlnite, care capătă valori simbolice,

nume de sfinţi, abundente în limbile romanice, şi nume

alese din motive stilistice; pe lângă antroponime,
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toponimele şi etnonimele sunt de asemenea foarte

relevante din punct de vedere cultural şi istoric,

imortalizând pe de o parte nume de continente, ţări,

oraşe, monumente şi obiective naturale, iar pe de altă

parte contactul, interacţiunea şi relaţiile dintre popoare,

odata cu mentalităţile, concepţiile şi preconcepţiile

rezultate.

Diferenţe geolingvistice sunt decoperite aplicând

metoda comparaţiei interne, aşadar analizând fiecare

limbă  în raport cu ea însăşi, pentru a găsi diferenţe

croslingvistice, care apar între ţări diferite care vorbesc

aceeaşi limbă, şi diferenţe intralingvistice, care sunt

caracteristice pentru regiuni distincte din aceeaşi ţară.

Explorarea geolingvistică a celor cinci limbi reprezintă

punctul cel mai adânc al studiului cultural, iar analiza

scoate la iveală expresii paralele care urmează modele

similare, expresii-unicat ce reflectă culoarea locală,

cazuri de falsă prietenie şi cuvinte înaripate

intralingvistice.

De-a lungul celor trei capitole, apar şi

descoperiri neaşteptate, precum expresii cu dublu sau

multiplu înţeles, perechi de expresii în care diferenţe
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lexicale infime aduc schimbări semantice semnificative,

expresii al căror sens evoluează, fie de la pozitiv la

negativ, fie de la negativ la pozitiv, dar şi expresii al

căror sens rămâne acelaşi chiar dacă realităţile care stau

la bază se schimbă, astfel dovedindu-se încă o dată

importanţa istorică şi culturală a frazeologismelor ca

oglinzi ce reflectă spiritul uman din trecut, din prezent şi

dintr-o dimensiune atemporală.

Prezenta lucrare include experimente

sociolingvistice la finalul fiecărui capitol, experimente

concentrate pe cele trei teme de interes şi bazate pe

chestionare. Primul experiment investighează perceperea

şi aprecierea umorului, dezvăluind felul în care

vorbitorii folosesc procese cognitive în decodarea

expresiilor umoristice şi cum diferitele tipuri de umor

sunt evaluate. Al doilea experiment explorează folosirea

instinctivă a metaforelor în decodarea expresiilor

idiomatice şi analizează gradul de universalitate care

poate fi observat în cazul metaforelor în diferite limbi.

Iar cel de-al treilea experiment investighează aspecte de

apartenenţă culturală în relaţie cu expresiile idiomatice,

dezvăluind felul în care vorbitorii se raportează la ceea
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ce le este mai apropiat şi deci, mai relevant, în crearea şi

perceperea frazeologismelor.

Acest studiu comparativ menţionează două mii o

sută nouăzeci şi una de expresii idiomatice, în încercarea

de a evidenţia trăsaturi definitorii şi aspecte

reprezentative pentru cele cinci limbi vizate şi spaţiile

geografice în care aceste sunt vorbite. De asemenea,

sunt dezvăluite multiple cazuri de echivalenţă,

corespondenţă şi falsă prietenie, iar o viziune de

ansamblu este oferită sub forma unor tabele structurate

ca dicţionare multilinguale şi organizate în jurul celor

trei dimensiuni ale expresiilor idiomatice.
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