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ADVERBUL ÎN DISCURSU L POLITIC
ROMÂNESC ȘI SPANIOL ACTUAL DIN
PERSPECTIVĂ RETORICO-PRAGMATICĂ.
STUDIU COMPARATIV
Perspectiva retorico-pragmatică a adverbului, pe care o
propunem, a avut la bază studiul intens al adverbului, din
punct de vedere retoric și pragmatic, întâlnit în contexte
diferite. Din diversitatea discursurilor, ne-am oprit
asupra discursului politic românesc și spaniol actual,
pentru a atinge scopul pe care ni l-am propus, anume
realizarea unui studiu, în mod comparativ, al funcțiile
adverbelor – mărci retorico-pragmatice. Urmărind
direcția obiectivului general al lucrării, care a fost
conturarea unei imagini clare a clasei lexico-gramaticale
a adverbului, am urmat cele patru obiective secundare, în
speță studierea premiselor, observarea corpusului,
analiza adverbelor din discursul politic, compararea
funcțiilor adverbelor – mărci retorico-pragmatice
ocurente în discursul politic românesc și spaniol actual.
Am purces, în mod deductiv, în căutarea informațiilor cu
privire la conceptele de retorică, pragmatică și discurs
politic. Având în vedere cele două metode fundamentale,
analiza discursului și analiza conversației, în efectuarea
demersului am folosit un corpus alcătuit atât din
discursuri politice românești actuale, cât și discursuri
politice spaniole actuale. Pe de o parte, corpusul în limba
română este alcătuit din discursuri politice existente în
lucrările Corpus de limbă română vorbită actuală
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nedialectală, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza,
Iași, 2013 – Luminița Hoarță Cărăușu (coord.),
Interacțiunea verbală în limba română actuală, Liliana
Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Editura „Universității
București”, București, 2002, precum și din discursuri
politice ce au fost, mai întâi, vizionate prin intermediul
înregistrării audio-video, apoi, transcrise conform
convențiilor de transcriere existente în volumul Corpus
de limbă română vorbită actuală nedialectală, Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2013 - Luminița
Hoarță Cărăușu (coord.). Pe de altă parte, corpusul în
limba spaniolă, este alcătuit din discursuri politice
existente în lucrarea Corpus oral de la Referencia de la
Lengua
Española
Contemporánea
(CORLEC),
Universidad Autñnoma de Madrid, Madrid, 1992 –
Director Francisco Marcos Marín, dar și din discursuri
politice vizionate și transcrise conform convențiilor de
transcriere propuse atât de lucrarea menționată mai sus,
Corpus oral de la Referencia de la Lengua Española
Contemporánea (CORLEC), Universidad Autñnoma de
Madrid, Madrid, 1992 – Director Francisco Marcos
Marín, cât și de Teun A van Dijk (compilador), în
lucrarea El discurso como interacción social, volumul II,
Gedisa Editorial, Barcelona, 2000. Toate discursurile
politice vizionate și transcrise se regăsesc în anexele care
alcătuiesc corpusul lucrării noastre.
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Acesta din urmă, adverbul în discursul politic
românesc și spaniol actual din perspectivă retoricopragmatică. studiu comparativ. corpus, este structurat în
două părți. Partea I, Discursuri politice românești
actuale, este alcătuită din două subcorpusuri, A.
Discursuri politice românești susținute în cadrul
ședințelor Camerei Deputaților (și Senatului) și B.
Discursuri politice românești susținute în timpul
campaniei electorale. Partea a II-a, Discursuri politice
spaniole actuale, este constituită din două subcorpusuri,
A. Discursuri politice spaniole susținute în cadrul
ședințelor Camerei Deputaților. și B. Discursuri politice
spaniole susținute în timpul campaniei electorale.
Fiecare anexă conține date despre situația de
comunicare (data când are loc discursul politic, sursa de
unde a fost preluat, durata înregistrării video, durata
pasajelor transcrise). Apoi, dacă ședința Camerei
Deputaților are două părți, apar date referitoare la durata
înregistrării video a fiecărei părți, precum și durata
pasajelor transcrise din fiecare componentă a anexei. De
asemenea, alături de aceste informații de ordin general,
apar detalii despre participanți (numele și prenumele,
acronimele care sunt utilizate în fața replicilor fiecărui
politician, partidul din care face parte fiecare politician).
Referitor la sursă, discursurile politice românești
susținute în cadrul ședințelor Camerei Deputaților (și
Senatului) au fost preluate de pe pagina de Internet a
Camerei Deputaților, www.cdep.ro, iar discursurile
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politice românești care s-au desfășurat în timpul
campaniei electorale au fost găsite la adresa de Internet
www.youtube.com. De asemenea, discursurile politice
spaniole prezentate în timpul ședințelor Camerei
Deputaților au fost găsite pe pagina de Internet a
Camerei Deputaților, www.congreso.es.
Luând în considerare scopul și obiectivele
menționate, lucrarea de față, Adverbul în discursul
politic românesc și spaniol actual din perspectivă
retorico-pragmatică. Studiu comparativ, cuprinde trei
părți, pe care le vom detalia, pe rând.
În Partea I, Perspectiva retorico-pragmatică
asupra adverbului în discursul politic românesc actual,
ne-am oprit asupra adverbului din discursul politic
românesc actual, notând o serie de considerații de ordin
teoretic redate de cercetătorii atât străini, cât și români,
în legătură cu cele două discipline fundamentale, retorica
și pragmatica. Așa cum reiese din titlu, am început
demersul nostru prin prezentarea unor caracteristici ale
discursului politic românesc actual, definind, mai întâi,
conceptul de discurs, apoi, amintind categoriile de
discurs politic ce au fost menționate în literatura de
specialitate. În analiza noastră, am continuat parcursul
referindu-ne la aspectele retorico-pragmatice ale
adverbului prezent în comunicarea politică. În cele din
urmă, am luat în considerare corpusul avut la dispoziție
pentru a identifica și analiza adverbele pe care le
utilizează politicienii români în construirea discursurilor
9

politice românești, observând lărgirea ariei semantice a
adverbului în limba română, dar și ansamblul de funcții
pe care le pot îndeplini adverbele, toate acestea
depinzând de contextele în care ocură. Din perspectivă
retorică, adverbele – mărci retorice pot intra în structura
unor strategii argumentative precum interogația retorică,
repetiția, negația polemică, anafora și acumularea.
Interogațiile retorice sunt construite cu ajutorul
adverbelor: unde, cât, nu, când, cum, da, încotro.
Repetițiile sunt constituite prin intermediul adverbelor:
nu, acum, așa, evident, sigur, totuși, da, iarăși, astăzi,
inclusiv, bine, acolo etc. Negațiile polemice sunt
remarcate prin prezența adverbului nu. În structura
anaforei intră adverbul când, iar în constituirea
acumulării se include adverbul oare. Din perspectivă
deictică, adverbele – mărci deictice prezente în discursul
politic românesc actual sunt: temporale – azi, acum,
astăzi, aseară, alaltăieri, recent, mâine, miercuri, ieri,
rar, imediat etc.; spațiale – aici, acolo, oriunde;
descriptive – altfel, cumva, oricum, așa. Din perspectivă
pragmatică, se întâlnesc adverbele – mărci pragmatice
ale organizării discursului – întâi, apoi, după aia, pentru
început, ale concesiei – totuși, în orice caz, așa, încât,
oricum, ale acordului – da, corect, exact, așa, sigur, de
acord, adevărat, într-adevăr, OK, ale atenției – da, așa,
bine, bineînțeles, cu siguranță, bun, solicitării acordului
– da?, nu?, așa?, OK?, dezacordului – dimpotrivă, nu,
reformulative – adică, în/de fapt, în fond, conclusive – la
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urma urmei, în încheiere, atunci, până la urmă, ale
relației cu mesajul emis anterior – înainte, mai devreme,
apropo, de asemenea, mai, mai mult, de-asta, de aceea,
adineauri, cum, mai ales, ale preciziei – sigur, cu
certitudine, evident, într-adevăr,pe bună dreptate, cu
prisosință, precis, fără îndoială, ale exemplificării –
spre/de exemplu, aici, mai ales, concret, de pildă, ale
explicației – adică, în fapt, practic, atitudinii vorbitorului
– din păcate, din fericire, din nefericire, cu tot dragul,
ale opiniei – oricum, categoric, bine, bineînțeles,
categoric, personal, în principiu, cu tărie, sincer și mărci
pragmatice ale impreciziei – deocamdată, eventual,
poate, probabil, cumva.
În Partea a II-a, Perspectiva retorico-pragmatică
asupra adverbului în discursul politic spaniol actual,
mergând pe aceeași linie, ne-am îndreptat atenția asupra
adverbului din discursul politic spaniol actual, făcând
referire la aspectele teoretice cu privire la retorică și
pragmatică, de această dată, din perspectiva autorilor
spanioli. În concordanță cu ceea ce ne-am stabilit în
Partea I, am urmărit, mai întâi, caracteristicile
discursului politic spaniol, încercând să deosebim
discursul politic românesc de discursul politic spaniol. În
analiza noastră, am continuat parcursul referindu- ne la
aspectele retorico-pragmatice ale adverbului prezent în
comunicarea politică spaniolă. În cele din urmă, am luat
în considerare corpusul avut la dispoziție pentru a
identifica și analiza adverbele pe care le utilizează
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politicienii spanioli în construirea discursurilor politice,
observând lărgirea ariei semantice a adverbului în limba
spaniolă, dar și ansamblul de funcții pe care le pot avea
adverbele, toate acestea depinzând de contextele în care
sunt utilizate. Din perspectivă retorică, adverbele – mărci
retorice alcătuiesc repetiții, interogații retorice, negații
polemice, acumulări. Adverbele care intră în structura
repetiției sunt: no, hoy, también, además, aquí, siempre,
tampoco, luego, sí, como, en tela de juicio, en definitiva
etc. Întrebarea retorică este constituită cu ajutorul
adverbelor: dónde, cómo, (de) verdad, no, cuándo, de
vez en cuando.Negația polemică este identificată prin
intermediul adverbelor: no, tampoco.Acumularea este
construită cu adverbele: dónde, realmente, cómo,
cuando. Din perspectivă deictică, în discursul politic
spaniol actual s-au remarcat următoarele adverbe – mărci
deictice: temporale – ahora, hoy, de momento, ayer,
mañana, de vez en cuando, luego, tarde, jamás, lunes,
nunca, hoy en día, anteriormente, pronto etc.; spațiale –
allí, aquí, ahí, fuera, adelante; modale – así, brevemente.
Din perspectivă pragmatică, în discursul politic spaniol
actual s-au remarcat adverbe – mărci pragmatice de
intensificare – naturalmente, sencillamente, claramente,
sinceramente,
especialmente,
efectivamente,
francamente, desgraciadamente etc., ale preciziei – en
efecto, precisamente, de hecho, sin duda alguna, por
cierto, por supuesto etc., de exemplificare – por ejemplo,
adversative – por el contrario, al revés, consecutive –
12

por tanto, por eso, por lo tanto, ale acordului – claro,
bien, sí, evidentemente, de adăugare – además, sobre
todo, encima, concesive – en cualquier caso, en todo
caso, de ordonare – en primer lugar, por último,
igualmente, también, de recapitulare – resumidamente,
en suma, en ese sentido, en resumen, en fin, en
definitiva, en consecuencia, en lo esencial, de control al
receptării - ¿no?, ¿verdad?, de menținere a relației cu
mesajele anterioare – antes, también, igualmente, ahí,
asimismo, ale impreciziei – quizá(s), probablemente,
casi.
În Partea a III-a, Adverbul în discursul politic
românesc și spaniol actual din perspectivă retorico pragmatică. Analiză comparativă, am realizat o viziune
comparativă a celor două tipuri de discursuri politice
actuale, românești și spaniole, din perspectiva ocurenței
adverbului în calitate de marcă retorică, deictică și
pragmatică.
Cercetarea în mod comparativ a funcțiilor și
sensurilor adverbului ce se regăsește în discursul politic
românesc și spaniol actual oferă o perspectivă retoricopragmatică asupra acestei clase lexico-gramaticale, atât
în limba română, cât și în limba spaniolă.
În cele din urmă, am constatat că adverbele care
sunt utilizate în discursurile politice românești și
spaniole actuale au numeroase funcții retorice și
pragmatice, pe care le-am descoperit în contexte diverse,
luând în considerare afirmația conform căreia
13

organizarea discursului retoric are legătură
imaginația, memoria, gândirea, voința și motivația.
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