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Prezenta lucrare, cu titlul Comunicare verbală, nonverbală și paraverbală în discursul
religios ocazional actual. Pareneza, a fost gândită, inițial, plecând de la intenția de a exploata un
gen omiletic aparte al discursului religios, pe fondul tuturor celorlalte cercetări și lucrări
anterioare care, la rândul lor, oferiseră, până atunci, suficiente date teoretice și aplicative în
privința acestui tip de discurs, în general.
În cercetare și apoi în corpul tezei, primul pas, în acest sens, a fost făcut în direcția
stabilirii identității genului, în primul rând, în lucrările de specialitate din aria omileticii, apoi, în
al doilea rând, în genurile retoricii clasice și, progresiv, în teoriile noii retorici și ale retoricii
moderne. Acest demers, relativ extins, de identificare, încadrare și stabilire a identității acestui
gen discursiv s-a materializat, în textul lucrării, în primele sale părți (Partea întâi și Partea a
doua) și s-a constituit pe fondul intenției de a exploata acest gen discursiv plecând de la premise
de ordin teoretic (omiletice și retorice) cât mai precise.
Pasul următor, în cercetare, a fost acela al alcătuirii Corpusului care, de altfel, a stat la
baza analizei și care s-a concretizat prin transcrierile, de pe format audio-video, a 40 de
înregistrări (15 în diaspora și 25 în spațiul românesc), ce corespund unui număr de
aproximativ 67 de pareneze (fără a include, aici, și discursurile reprezentanților catolici, în
număr de 2) și unui material vorbit cu o durată de aproximativ 14 ore 35 minute. Înregistrările
au fost făcute personal, cu foarte mici excepții, în perioada 2011-2016, ca parte, așadar, din
cercetarea doctorală a prezentei teze, iar transcrierile s-au făcut respectând convențiile propuse în
Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (coord.), Corpus de limbă română vorbită actuală, Editura Cermi, Iaşi,
2005, p. 11-13, prin notarea amănunțită și explicită a elementelor nonverbale (abordare
microanalitică), terminologie alcătuită, în schimb, prin exploatarea lucrărilor de specialitate
(Collett, 2011; Chelcea, 2005; Corazze, 1980; Cosnier, 2007; Pease, 1997; Onu, 2008;
Birdwhistell, 1970), precum și prin raportarea permanentă la cele trei axe de execuție a
gesturilor: gesturi descrise pe axa verticală au configurația și direcția sus-jos sau jos-sus, având
puncte de contact pe corp sau paralele corpului; gesturi descrise pe axa orizontală au configurația
și direcția de execuție dreapta-stânga sau stânga-dreapta, având puncte de contact pe corp sau
paralele corpului; gesturi descrise pe axa de adâncime au configurația și direcția de execuție
față-spate sau spate-față, având punct de contact pe corp sau în planul proxim al corpului înspre
și dinspre planul îndepărtat al corpului (apud Florea Barbu, Limbaj gestual, comunicare și
interpretare, Editura Lumen, Iași, 2010). Pentru fiecare text transcris sunt indicate, în cadrul unei
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casete de prezentare, informațiile esențiale pentru situația de comunicare: autorul înregistrării,
autorul transcrierii, data înregistrării, durata totală a înregistrării, durata totală a segmentului
transcris, locul înregistrării (cu o detaliată descriere a proxemicii co-vorbitorilor, a organizării
spațiului, a semnelor distinctive ale clerului, a obiectelor și materiilor prezente), timpul liturgic
al înregistrării, predicatorul (sau predicatorii), rolul lor instituțional și al tuturor celor ce au mai
luat cuvântul, participanții și tipul de auditoriu, contextul desfășurării predicii, dar și anumite
observații suplimentare.
Materialul audio-video care a stat la baza transcrierilor făcute în Corpus poate fi consultat
accesând următorul link https://mega.nz/#F!JchigRAL!g1kv3Yxh_AbPyZuX-YXEVw. Fiecare
document asociat înregistrării cuprinde totalitatea discursurilor ținute cu ocazia acestuia. Astfel,
fiecare dintre documentele care alcătuiesc corpusul au primit, în economia prezentei lucrări și
pentru relevanța analizei, un titlu generic de tipul „Pareneză la …ˮ făcând referire, însă, la toate
discursurile religioase rostite de predicatori, în cadrul evenimentului „ocazionalˮ. Pe lângă
acestea, Corpusul cuprinde și transcrierea discursurilor celorlalți co-vorbitori, participanți la
evenimentele înregistrate: oficialități (oameni politici, inspectori școlari etc.), profesori, directori
de școală, studenți etc. Am considerat a fi utile aceste transcrieri în menținerea coerenței
evenimentelor și pentru a putea include în analiză o raportare la acestea, prin identificarea
momentelor și formelor de „discurs raportat”, care susţin, negreșit, „interacţionalitatea”
evenimentului discursiv global. În total, în Corpusul ce însoțește lucrarea, aproximativ 26 de
discursuri au fost ținute de către: profesori, directori de școli, primari, oameni politici (prefecți,
premieri, consilieri), în același context „ocazionalˮ, de regulă, ulterior rostirii parenezelor, dar nu
numai.
Pe baza observațiilor și clasificărilor făcute în Prima parte a lucrării, în care studiul
teoriilor omiletice asupra acestui gen discursiv ne-a condus către cea mai pertinentă dintre ele,
Corpusul este structurat sau, mai degrabă, ordonat, în funcție de următorul criteriu: actul liturgic
sau serviciul religios care precedă rostirea parenezelor, plecând, așadar, de la cercetarea
autorului Vasile Gordon ce recomandă, pe temeiuri diacronice, utilizarea termenului de
„pareneză” ca fiind cel mai indicat pentru toate cuvântările ocazionale sau de circumstanță, care
se leagă, negreșit, de un act liturgic, fie din Biserică, fie din afara Ei (Gordon, 200:37). În funcție
de acest criteriu, corpusul nostru cuprinde pareneze rostite după săvârșirea Sfintelor Taine (botez,
mărturisire, cununie, hirotonie, maslu) sau/și după săvârșirea Ierurgiilor (slujbe, rânduieli și
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rugăciuni): înmormântare, parastase și slujbe de Tedeum (slujbe de mulțumire și laudă aduse lui
Dumnezeu în anumite împrejurări festive din viața personală sau socială; în Braniște,
2005:285-399). Prezentul corpus cuprinde 9 înregistrări ale cuvântărilor ținute după
săvârșirea Sfintelor Taine și 31 de înregistrări ale cuvântărilor ținute după săvârșirea
Ierurgiilor. Bineînțeles, acestea se află, uneori, în legătură unele cu celelalte și/sau cu Sfânta
Liturghie, astfel încât, această ordonare se face, în lucrarea noastră, strict cu un scop practic.
Am anexat, doar din considerente formale, și o ordonare a parenezelor, în funcție de locul
unde au fost filmate, pe criteriul geografic: în spațiul românesc/diaspora. În conformitate cu
această distincție, corpusul nostru cuprinde 25 de înregistrări în spațiul românesc și 15
înregistrări în diaspora.
Între aceste două criterii de organizare a corpusului stă și criteriul emoțional, ordonare pe care
am anexat-o, de asemenea, celorlaltor două. Acest criteriu are la bază clasificarea parenezelor așa
cum apare aceasta în lucrarea autorului mai sus amintit. Parenezele, în funcție de slujbele oficiate,
sunt rostite: fie la momente cu un caracter festiv, bucurie, fie la momente de întristare, de
mângâiere, la diferite încercări ale vieții (Gordon, 2001:51). În conformitate cu această
distincție, corpusul nostru cuprinde 31 de înregistrări la momente de bucurie, 8 înregistrări la
momente de întristare și 1 înregistrare la momente de bucurie și întristare (Vezi, în acest sens,
(XXIV) Pareneza la instalarea unui nou preot in parohie, Biserica „Schimbarea la Fațăˮ,
Cucuteni, Lețcani, Iași (04 decembrie 2014)).
Cel de-al treilea pas, făcut progresiv, a fost, bineînțeles, analiza acestui corpus și pentru că
interesul nostru pentru acest gen discursiv a plecat de la particularitățile sale pragmatice,
lucrarea se organizează în jurul acestora. Transcrierile, Corpusul, și aceste particularități au
permis abandonarea unei concepții liniare de analiză, după criteriul verbal, paraverbal, nonverbal
de organizare a lucrării și îmbrățișarea modelului hexadic al situației de comunicare
(Stănciulescu, 2004:225), utilizat, în primul rând, în analiza parametrilor situației „ocazionaleˮ
de comunicare religioasă (după cum am numit-o), apoi în analiza combinatoricii lor, din
perspectiva „orchestralăˮ, „multicanalˮ asupra comunicării pe care am adoptat-o.
Așadar, încercarea unei modelări hexadice a situației ocazionale de comunicare ne-a condus,
în Partea a treia a lucrării, către o analiză amănunțită a fiecăruia dintre parametrii acestuia, prin
raportare la acele trăsături particulare ale genului, care au fundamentat lucrarea de față, pe care
le-am invocat și în introducerea ei, cu privire la: contextul situaţional sau cadrul spațio-temporal
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(spre deosebire de celelalte genuri omiletice, pareneza poate fi ţinută în Biserică, dar şi în afara
ei); statutul instituțional al locutorului; tipul de auditoriu şi mai ales „contextul de receptare” (dar
și la organizarea formală a interacțiunii, întrucât argumentarea, în discursul religios ocazional,
se face de către mai mulţi predicatori care se înscriu într-un circuit comunicativ, inclusiv prin
intervenții spontane sau autodesemnare); resursele lingvistice angajate (registrul de limbă,
codul, stilul adecvat canalului de comunicare); conţinutul parenezei şi forma ei, care depind de
ocazia sau circumstanţa de fond care-i impune tonusul general (cununie, înmormântare, botez
etc.) și care ating valenţe profund morale. Am insistat, în acest sens, și pe condițiile care definesc
uzajul legitim al genului (legitimitatea celui care emite discursul, receptorii legitimi, situația
legitimă, formele legitime) și am încercat să avem în vedere, prin raportarea permanentă la
corpusul alcătuit, aproape toți parametrii contextuali (contextul situațional, statutul și rolul
participanților, organizarea spațială a interacțiunii) fără de care anumite conținuturi nu pot fi
receptate, decodate, asumate corect și, mai ales, eficient de un auditoriu special, așa cum este
cazul celui căruia îi este adresat predica parenetică. În faza următoare a demersului analitic, în
aceeași parte a lucrării, raporturile s-au inversat și, în relație cu principalele particularități
pragmatice ale genului, considerând modelarea hexadică ca pe una ce trebuie surprinsă și
utilizată dinamic, am organizat și dezvoltat analiza corpusului ce însoțește lucrarea pe baza
parametrilor analizați, privilegiind, de această dată, procesul și performanța discursivă. Primul
pas în atingerea acestui obiectiv a fost făcut prin observarea faptului că în astfel de contexte
ocazionale, care implică și neprevăzutul (indiferent sub ce formă), anumite slăbiciuni ale
modelului verifică, în permanență, competența predicatorului, prin urmare, analiza funcțională
propriu-zisă a corpusului a debutat cu acestea, respectând, bineînțeles, ca în toate celelalte părți
ale lucrării, concepția multicanal asupra comunicării (Phronesis și competență. Slăbiciuni ale
modelului situației „ocazionaleˮ de comunicare religioasă/parenetică. Încercare de analiză a
datelor impure de performanță). Astfel, cu privire la datele impure de performanță sau
slăbiciuni ale modelului ne-am propus, la un nivel incipient al analizei, prin dinamizarea
parametrilor săi, să determinăm și să analizăm acele fenomene (inclusiv perturbatorii) care
orientează și influențează (în unele cazuri, prin articularea ethosului prealabil în cel discursiv, a
celui tipizat în cel emergent) in praesentia alegerile celui care gestionează întregul eveniment
discursiv. Am observat, în acest sens, că predicatorul sau predicatorii ocupă, poziția centrală
condiționată, în același timp, pe de o parte, de întreg dispozitivul situațional, de diversele norme
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discursive ale scenei generice și, pe de altă parte, de însuși procesul discursiv; gestionarea acestei
situări făcându-se prin antrenarea și alternarea permanentă a tuturor nivelurilor competenței:
situațională, lingvistică (sociolingvistică) și discursivă, competența metadiscursivă (permanenta
raportare la propria spunere), competența comunicațională interpersonală, competența
pragmatică și strategică care se verifică, inclusiv, și printr-o atitudine de tip „meta-ˮ care
demonstrează, exprimată verbal, paraverbal și nonverbal, capacitatea de autoraportare la
propria spunere, capacitatea de autoreprezentare a propriei spuneri, dar și atenția pe care
predicatorii o acordă receptării corecte și, mai ales, eficiente a discursului. Selecția formelor
lingvistice potrivite, complementar gândită celorlaltor procese discursive și strategii identitare
(Edmond Marc, 1998:123) particularizează, practic, performanța fiecăruia dintre cei care țin
cuvântări religioase ocazionale, contribuind la consolidarea istoriei lor discursive și a
prestigiului, înțeles în același sens (lingvistic și discursiv), și prin datele impure de performanță
(reformulări, erori, ezitări etc.) sau „frame breakingˮ (Collins, 2003:56) pe care le-am analizat și
la care am adăugat, în cadrul aceleiași părți a lucrării, inclusiv anumite observații cu privire la
adaptarea permanentă a registrului lingvistic precum și selecția adecvată, intențională, a formelor
aflate în uz; acestea se încadrează tangențial, de asemenea, atitudinii de tip meta- a predicatorilor,
ce denotă, de asemenea, permanenta raportare la propria spunere.
În Partea a patra (Interacțiune și dialogism în discursul religios ocazional) a lucrării,
pornind de la ideea că orice discurs îşi concepe obiectul într-un mod dialogic, ne-am propus să
scoatem în evidenţă acele procedee puse în scenă strategic pe care predicatorii (alături de ceilalți
authorized speakers) le exploatează prin considerarea discursului ocazional ca discurs viu ce
aşteaptă un răspuns din partea celuilalt fiind constituit în funcţie de acest răspuns: „Discursul viu,
aparţinând limbajului vorbit, este orientat nemijlocit spre viitorul discurs-răspuns: el provoacă
răspunsul, îl anticipează şi vine în întâmpinarea lui. Formându-se în atmosfera a ceea ce e
dinainte spus, discursul este în acelaşi timp, determinat de ceea ce n-a fost încă exprimat, dar
forţat şi deja prevăzut de răspuns” (Bahtin, 1982:135).
Am încercat să punctăm, de asemenea, faptul că discursul parenetic actual, prin incidența
sa ocazională, își păstrează astăzi, cel puțin, structura unui schimb real în relație cu ceilalți
co-predicatori, dar și în relație cu receptorul colectiv. Fiecare dintre cei care intervin în acest
schimb permanent, pe care scena generică îl conturează, va avea în vedere, de asemenea în
permanență, contracte de vorbire diferite și va aplica operații distincte de planificare discursivă.
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Predicatorul gestionează conștient și, mai important decât atât, intențional, toate aceste operații,
în principal, cu scopul de a orienta, împreună cu ceilalți co-vorbitori (predicatori, oficialități sau
chiar membri ai auditoriului prezent), alegerile viitoare ale receptorului colectiv fără a-l exclude
din această categorie pe acesta din urmă. Acţiunea de a predica reprezintă, în context „ocazionalˮ,
o interacţiune între toți partenerii comunicării; prin urmare, conform analizei, predicatorul
reușește să implice auditoriul în schimb, să-l antreneze în interacțiune, permițându-i chiar
intervenții spontane în dialogul in actu sau antrenându-l intențional în unul, considerându-l
partener egal în interacțiune, prin diverse strategii de captare. Competența dialogică a
predicatorului (înscrierea în circuitul comunicativ de „circumstanțăˮ) se verifică prin analiza
formelor de manifestare ale dialogismului asupra cărora am insistat: dialogismul interdiscursiv și
cel interlocutiv, forme care, în funcție de toate celelalte date ale cadrului, de proiectul de vorbire
al fiecărui predicator în parte, dar și de scenografia instituită prin discurs, variază, pe criteriul
„minimal/maximalˮ. Concluzia acestei părți a patra a lucrării a fost aceea că discursul religios
ocazional este, în permanență, dublu orientat: către discursurile produse anterior în sensul
„doxeiˮ: pânza pe care se țese argumentarea (dialogism interdiscursiv: citat, proverb, definiții
etc.) și către un posibil răspuns pe care îl solicită din partea auditoriului: co-predicatori,
auditoriu, receptor colectiv etc. (dialogism interlocutiv). Tot aici, în categoria dialogismului
interlocutiv,

am

inclus,

prin

urmare,

și

interacțiunea

cu

discursul

anterior,

al

interlocutorului-predicator, pentru că aceștia se află într-o relație permanent orizontală.
Predicatorii mobilizează interacțiunea prin diverse proceduri și strategii de implicare a
auditoriului în discurs, prin raportarea permanentă la acesta dar, în același timp, și la ceilalți
co-vorbitori (autoreglare și efort de co-orientare a discursurilor).
Pe fondul strategiilor cu implicații dialogice și de captare la care apelează predicatorul în
context ocazional, în funcție de gradul de eterogenitate confesională a auditoriului în fața căruia
se află, dar și în funcție de suplețea sau rigiditatea cadrului, o altă particularitate a discursului
religios ocazional a fost aplicată prin analiză, în partea a cincea a lucrării: dominanta prescriptiv
incitativă a genului, puternic moralizator și „îndemnătorˮ (Partea a cincea: Dominante
prescriptiv-incitative ale discursului religios ocazional actual). Am încercat să demonstrăm, că,
mai mult decât celelalte genuri omiletice, pareneza se vrea a fi un discurs cu un conținut profund
moral, dar mai ales formativ angajând auditoriul cognitiv, afectiv, acțional, prin implicațiile de
ordin misionar pe care predicatorul le va avea în vedere în producerea discursului. În jurul ideilor
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morale propuse sunt grupate îndemnurile practice care fac, de altfel, subiectul analizei ulterioare:
îndemnurile caracteristice acestui gen omiletic urmăresc influențarea voinței ascultătorului spre
săvârșirea faptelor virtuoase.
Am plecat, în acest sens, de la distincțiile propuse de Charles Morris (Morris, 1946;
Morris, 1971) și de la cele dezvoltate în teoria actelor de limbaj (Austin, 2005; Searle, 1983) pe
fondul ideii cadru a prezentei lucrări: discursului religios ocazional este un discurs cu orientare
argumentativă. Referindu-ne, pe scurt, la teoria morrisiană, am sesizat că sunt utilizate toate
enunțurile pe care le clasifică autorul (descriptive, apreciative, prescriptive) și că tonalitatea
performativă a discursului este dată de modul de combinare a lor: dimensiunea
prescriptiv-incitativă, fiind dominantă, se asociază aspectului performativ. Am punctat, de
asemenea, că toate procedurile sistematizate cu o oarecare dificultate de noi în analiză, di cauza
interactivității lor în discurs (indicatorii prescriptivi, dispozitivele hortative susținute de strategii
specifice: precum citatul, interogația retorică, exemplul, secvențele de tip laudatio și alte
surogate ale imperativului: ca subjunctivul hortativ) conferă, de fapt, tonalitatea dominantă
prescriptiv-incitativă a discursului religios ocazional. Subliniem, încă o dată, așa cum am făcut și
în lucrare, faptul că aspectul performativ al discursului cu orientare argumentativă nu se susține
doar prin enunțuri numite de Morris de exemplu „prescriptive”, ci, performanța comunicativă se
realizează cu succes și prin intermediul celor apreciative sau descriptive (secvențele de tip
laudatio). Prefacerea morală a vieții ascultătorilor devine, în discurs, o sarcină destul de
greu de atins, ceea ce asigură, tocmai din acest motiv, complexitatea procesului de
argumentare în acest gen omiletic, mai ales datorită „scurtimii” lui. De asemenea, la fel ca și
în Partea a patra a lucrării, adoptarea terminologiei și a conceptelor utilizare în analiza
pragmatică a conversației ne-au ajutat cu atât mai mult pentru că, odată cu însușirea conceptelor
legate de actele de discurs: acte directe, indirecte, macro-acte, macro-tropi, tropi ilocuționari,
acte de inițiere, acte de încheiere, valori relaționale și conversaționale ale actelor, ne-am propus
să notăm acele elemente care susțin tonalitatea prescriptiv-incitativă a discursului, chiar și atunci
când aceasta nu transpare direct din text, ci prin utilizarea diverselor strategii: citatul, proverbul,
interogația retorică. Pe această linie, așadar, subliniem că, în această parte a cincea a lucrării,
am încercat să analizăm și să surprindem cum anume discursul religios ocazional își construiește
tonalitatea dominant prescriptiv-incitativă, cum anume procesul argumentativ de influențare a
comportamentului auditoriului „topește” anumite directive în construcția sa și cum anume sunt
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exploatate strategiile retorico-argumentative ca surogate ale imperativului ce susțin aceste
dominante ale discursului ocazional. Am subliniat, în acest sens, prin analiza corpusului, că
dincolo de tema discursului în sine, care reprezintă elementul central în predicarea ocazională
„are un public pentru o temă, nu o temă pentru un public” (Gordon, 2001:177), predicatorul nu se
limitează doar la a emite îndemnuri, indicații, recomandări, prin prescrierea directă a unui
anumit comportament, ci, în baza contractului discursiv și în virtutea competenței sale, vizează
modificări cognitive și acționale asupra auditoriului prin utilizarea și alternarea interactivă a
actelor de discurs. Tonalitatea prescriptiv-incitativă a discursului religios ocazional este
susținută propriu-zis prin această interactivitate, actele directive fiind țesute prin celelalte nișe
care susțin argumentarea ca ilocuție compusă. Am observat, de asemenea, că actele de discurs ce
ar putea fi amenințătoare pentru fața celuilalt sunt evitate prin ceea ce Orecchioni numește
„lʼadoucissement des actes menaçants” (Orecchioni, 2012: 73) sau softeners care definesc de
altfel conceptele atât de exploatate de către pragmatica actuală: fața pozitivă și fața negativă
(concepte introduse de Brown și Levinson, în Levinson, 1987), definite de către Goffman ca
„travail des faces” (Goffman, 1974:15) sau face work. În acest sens: „la politesse apparaît comme
un moyen de concilier le désir mutuel de préservation des faces, avec le fait que la plupart des
actes de langage produits au cours de lʼinteraction sont potentiellement menaçants pour telle ou
telle de ces mêmes faces” (Orecchioni, 2012: 72). Actele indirecte, în general, sunt astfel de
softeners care nu se manifestă doar prin procedee lexicale sau sintactice, ci mai ales prin cele
prozodice (tonul vocii, mărci ale ezitării) sau nonverbale (zâmbetul joacă, adesea, acest rol).
Analiza noastră relevă două modalități prin care acești softeners se particularizează și se
realizează în discurs sub forme diferite: actele directive directe segmentate fie prin nonverbal, fie
prin tonalitate sunt precedate sau urmate verbal sau nonverbal de anumiți adoucisseurs
(principiul echilibrului este respectat); actele indirecte exprimate sub aparența altora sunt de cele
mai multe ori în discurs încorporate în arhitectura argumentativă a discursului prin strategii
specifice.
Totuși, tonalitatea dominantă prescriptiv incitativă a discursului religios ocazional a fost,
în finalul părții a cincea, descrisă astfel: conținutul unui text prescriptiv (adică actul prescris)
este exprimat prin mijloace diferite de realizare specifice unui alt tip de text: cel argumentativ și
chiar asertiv apreciativ, așa cum o demonstrează, în Partea a șasea a lucrării, analiza Elogiului și
secvențelor de tip laudatio, analiză prin care statutul de macro-FFA (evaluativ pozitiv) al
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acestuia, invocat în partea teoretică a părții a cincea, se confirmă în acest gen discursiv, mai mult
decât în oricare altele, în analiza inclusă în această parte a lucrării (Partea a șasea: Empatie și
emoție, în discursul religios ocazional actual).
De asemenea, tot în această parte a șasea a prezentei lucrări se justifică, considerăm,
incursiunea în teoriile majore ale retoricii (clasice și actuale) din partea întâi, incursiune făcută în
vederea situării teoretice complete și corecte a acestui gen omiletic aparte, pareneza, și în raport
cu genurile propuse de retorică. Astfel, discursul religios ocazional poate fi considerat, din cele
precizate în partea întâi și așa cum reiese și din analiza din partea a șasea, analogul suplu al
discursului epidictic care este, de altfel, definit în termeni foarte similari, în retorică, ca „discours
de circonstancesˮ (Danblon, 2005:37); aceasta, pentru că presupune consolidarea valorilor la care
aderă o anumită comunitate. Dominanta epidictică se face simțită mai ales în cazul cuvântărilor
ținute după așa numitele Ierurgii și Te Deum: comemorări, evenimentele funebre, acordările de
distincții etc. Totuși, dincolo de faptul că lucrarea are în vedere și cuvântările ținute după
săvârșirea Sfintelor Taine (care, după cum am observat în analizele părților a patra și a cincea,
permit o apropiere mai mare către auditoriu, întemeindu-se parcă mai mult pe consiliere, îndemn,
mai vădit și mai direct) datorită dinamicii imprimate discursului religios astăzi, inclusiv elogiul
presupune, de multe ori, secvențe cu caracter incitativ care îndeamnă auditoriul către acel „faire
faireˮ și nu se rezumă doar la expunerea unor valori și calificarea lor; într-adevăr creștinismul
uzează de această formă de omagiu colectiv ca prilej de influențare prin cuvânt cu un puternic
efect formator. Raportându-ne la corpusul pe care l-am alcătuit dintre cele patru criterii de
delimitare pe care le utilizează tratatele de retorică (clasică), trei dintre ele nu reprezintă diferențe
reale ce apar între cele trei genuri. În genul omiletic ocazional, argumentarea depășește ordinea
temporală atribuită genului epidictic, iar în contextul actual expunerea valorilor și elogierea lor se
face în vederea ghidării deciziilor viitoare ale auditoriului. De asemenea, faptele celui elogiat
(atunci când este cazul: mai ales în cuvântările ținute la hramul Bisericii, la comemorări,
înmormântări etc.) sunt privite retrospectiv, supuse (aparent) evaluării prin ghidarea auditoriului
către o anumită concluzie și prin implicarea afectivă și cognitivă a auditoriului prezent.
Finalitatea urmărită este, de fapt, una singură, considerăm, în toate cele trei genuri amintite:
„acțiuneaˮ. A da sfaturi pentru a înfăptui în viitor ceea ce este util și pentru a evita ceea ce nu este
util, a înfăptui ceea ce este drept și corect și a evita înfăptuirea a ceea ce nu este astfel înseamnă a
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acționa în favoarea a ceea ce este frumos, plăcut, onorabil, dar a acționa și în defavoarea a ceea
ce se opune acestor criterii.
Prin urmare, capitolul intitulat Elogiul, macro-act de limbaj, între emoție publică și
strategia construirii auditoriului se încheagă racord cu celelalte părți anterioare ale lucrării, iar
plasarea sa la finele părții a șasea nu este întâmplătoare cum, de altfel, nu este întâmplător nici
faptul că am preferat încadrarea analizei secvențelor laudatio, a secvențelor în care sunt înmânate
recompense sau a secvențelor în care apare blamul în capitolul Pareneza discurs al emoției și
„discurs argumentativ al emoțieiˮ (Micheli, 2010). Profund dependente evenimențial, parenezele,
rostite la momente de bucurie sau la momente de întristare, implică empatic pe cei înscriși în
circuitul comunicativ, iar predicatorul exploatează permanent anumite reprezentări colective pe
care le reafirmă, le validează și întreține permanent. Emoțiile colective apropie indivizii,
intensificându-le sentimentele și expresiile comportamentale, în acest sens, în partea a șasea am
insistat, de asemenea, asupra modului în care afectivitatea se manifestă în discursul religios
ocazional și/sau în timpul rostirii lui, în materialul lingvistic și nonlingvistic, prin preluarea și
redimensionarea modelului propus de Raphaël Micheli (Micheli, 2010:177), adică prin plasarea
sa în „circumstanțăˮ și prin respectarea perspectivei interacționale asupra comunicării. Corpusul
nostru a permis o astfel de abordare prin transcrierea amănunțită realizată și observarea sub lupă,
în dinamica lor, a detaliilor verbale, paraverbale și nonverbale cele mai importante. Analiza
modalităților în care emoția este semiotizată s-a făcut, deci, din această perspectivă interacțională.
În completarea părților aplicative anterioare, Partea a șaptea (Co-funcționarea
gestualitate-limbaj în discursul religios ocazional, în vederea argumentării) nu s-a vrut a fi una
ce trebuie considerată separat și independent de restul analizei, căci ea este susținută de celelalte,
anterioare ei. Intenția noastră, în prezenta lucrare, prin alcătuirea temeinică, în detaliu, a
corpusului, a fost aceea de a surprinde, descrie și analiza comunicarea nonverbală în dinamica sa,
progresiv, în strânsă legătură cu materialul verbal și paraverbal, fapt pe care descrierile
amănunțite ale gesturilor l-au permis, în privința oricărui exemplu, din toate părțile analitice ale
lucrării de față. Totuși, în partea a șaptea, analiza s-a organizat urmărind același tipar cu cel al
părților anterioare, plecând de la câteva premise teoretice, pe scurt, de la viziunea interacțională
asupra comunicării, ca procedeu plurisemiotic și multicanal. Asupra proceselor prin care anumite
gesturi sunt asociate discursului pentru a provoca asupra auditoriului sau asupra contextului, un
efect am insistat prin analiza: gesturilor care însoțesc discursul (gesturile co-verbale: 14

gestualitatea ilustrativă: ideografele; kinetografele și pictografele; deicticele; - gestualitatea
paraverbală; gesturile substitutive strategice și gesturile complementare), dar și a celor care
pilotează interacțiunea (simultane și simetrice; simultane și complementare; succesive și
simetrice; succesive și complementare).
Întrucât particularitățile acestui gen omiletic sunt multiple, pentru fiecare parte a lucrării
în care am insistat asupra uneia dintre ele, plecând de la parametrii inițiali, aparatul conceptual a
fost ușor diferit, dar progresiv, complementar aplicat. Opțiunea pentru o abordare
interdisciplinară și insistența asupra anumitor detalii de ordin omiletic se justifică, considerăm,
prin complexitatea acestui gen discursiv și a istoriei sale teoretice deloc uniformă. Studiul de față
nu are pretenția exhaustivității și, în ciuda structurii sale care ne-a permis accesarea unor teorii
noi pentru fiecare parte aplicativă a sa, considerăm că, pe baza corpusului alcătuit, cercetarea
poate fi continuată. Corpusul care însoțește prezenta lucrare rămâne, așadar, încă insuficient
exploatat, tocmai, pentru că transcrierea aceasta în detaliu a materialului audio-video permite
viitoare abordări, nu doar cu privire la discursurile religioase ocazionale ce îl compun, ci și cu
privire la discursurile politice sau academice care le însoțesc pe cele dintâi.
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