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 APROBAREA REZULTATELOR OBŢINUTE 328 

Cercetarea prezentǎ se ȋnscrie, astfel, ȋn așa-zisa ,,pragmaticǎ 

socioculturalǎ”, care urmǎrește analiza influenţei factorilor externi 

(sociali și culturali) asupra faptelor lingvistice, din perspectivǎ 

psiholingvisticǎ,  precum și din perspectiva teoriei comunicǎrii. 

Noutatea științificǎ a tezei constǎ ȋn faptul cǎ, pȃnǎ ȋn prezent, existǎ 

foarte puține studii ȋn limba românǎ, avȃnd ca scop investigarea 

științificǎ a celor douǎ strategii ale politeţii pozitive, complimentul și 

mulțumirea, ȋn discursul televizual romȃnesc actual, mai ales, ȋn 

emisiunile culturale de tip dezbatere televizatǎ, talk show şi interviu, 

important fiind, mai ales, interesul arǎtat (im)politeții. Abordǎri recente 

ale politeții sunt, de asemenea, studiile Luminiței Hoarțǎ Cǎrǎușu ȋn 

articolele: ,,Talk show-ul romȃnesc actual. Elemente de pragmaticǎ 

lingvisticǎ aplicatǎ”, 2009; ,,Strategii persuasive ȋn discursul politic 

actual”; ,,Aspecte pragmatice ale politeții ȋn Momentele și schițele lui 

I.L.Caragiale”, 2007 şi ,,Dezbaterea televizatǎ actualǎ. Studiu de caz”,  

2013, care au reprezentat punctul de plecare al cercetǎrii. Teza conţine 

analize pragmalingvistice de secvenţe dialogate, reprezentând 50 de 

interacţiuni mediate controlate, din 13 emisiuni culturale transcrise şi  

publicate ȋn Corpus de limbǎ romȃnǎ vorbitǎ actualǎ nedialectalǎ 

(CLRVAN), 2013, coord. Luminița Hoarțǎ Cǎrǎușu, Romȃna vorbitǎ 

actualǎ (ROVA), 2011, coord. Laurenția Dascǎlu Jinga, Corpus de 

romȃnǎ vorbitǎ (CORV). Eșantioane, 2002,  coord. Laurenția Dascǎlu 

Jinga, Corpus de limbǎ romȃnǎ vorbitǎ actualǎ (CLRVA), 2005, coord. 



 
Luminița Hoarțǎ Cǎrǎușu, Interacțiunea verbalǎ ȋn limba romȃnǎ 

actualǎ (IVLRA). Corpus (selectiv), 2007, coord. Liliana Ionescu-

Ruxǎndoiu, Interacțiunea verbalǎ (IV II). Aspecte teoretice și 

aplicative. Corpus. Schițǎ de tipologie, 2007, coord. Liliana Ionescu-

Ruxǎndoiu. De asemenea,  teza  a fost redactatǎ şi pe baza unui corpus 

propriu  de texte, transcrise din 37 de emisiuni culturale,  redate 

secvenţial, dupǎ diverse convenţii de transcriere preluate din CLRVAN 

(2013: 11), ȋntrucȃt texte transcrise care sǎ conţinǎ, efectiv, cele douǎ 

strategii ale politeţii pozitive (complimentul şi mulţumirea) ȋn discursul 

televizual (emisiuni cu specific cultural),  nu sunt foarte numeroase ȋn 

volumele menţionate mai sus. Corpusul tezei ilustrează limba romȃnǎ 

vorbitǎ și conține dialoguri publice, interviuri, talk show-uri şi dezbateri 

televizate transcrise, ce vizeazǎ studiul complimentului şi al mulţumirii, 

ca strategii ale politeţii pozitive, ȋn discursul televizual românesc actual, 

reprezentând ediţii ale emisiunilor Serata muzicalǎ TV, Profesioniştii, 

Nocturne,  Garantat 100%, Mic dejun cu un campion, COOLtura, La 

vie en rose, Literatura obscenǎ, 40 de ȋntrebǎri cu Denise Rifai, 

Gânduri Bune, Marius Tucǎ Show, Ȋnapoi la argument. 

De aceea, aceastǎ tezǎ şi-a propus sondarea originilor politeţii, 

cu mijloacele şi metodele specifice teoriilor pragmatice, ȋn maniera unui 

,,arheolog”, pentru a realiza o cât mai exactǎ  ,,reconstituire” a acesteia, 

ȋn discursul televizual românesc actual, mai exact, ȋn emisiunile cu 

specific cultural. Ca atare,  abordarea ,,arheologicǎ”  a acestui tip de 

discurs aminteşte de ceea de Dominique Maingueneau (1984:8) 



 
numeşte ,,discursul–monument” (le discours «monument», t.n.), 

metaforǎ ce aparţine lui Michel Foucault, ȋn lucrarea Archéologie du 

savoir, având ȋn vedere ,,nivelul profund” (Maingueneau 1984:8, t.n.), 

adicǎ ceea ce existǎ dincolo de partea explicitǎ a comunicǎrii, 

perspectiva  spaţialǎ fiind completatǎ şi de una cronologicǎ.  Potrivit 

teoriei formulate de cǎtre Catherine Kerbrat-Orecchioni ȋn Les 

interaction verbales, Tome II (1992:78-82), ȋn funcție de mai mulți 

factori (lingvistici, economico-socio-culturali, demografici, ecologici, 

religioși, politici, climatici), valențele culturale ale celor douǎ acte de 

limbaj, complimentul şi mulţumirea, ca strategii ale politeţii pozitive, 

definesc, ,,ethosul” (profilul comunicativ, t.n.) unui popor, definit ca 

,,ansamblu de preferințe colective”(Kerbrat-Orecchioni 1992:78-82, 

t.n.), un rol important avându-l maximele politeţii şi conceptul de 

,,faţǎ”. 

  Ȋn prima parte, sunt prezentate informații generale cu privire la  

noțiunile de discurs televizual, interacţiune mediatǎ, dezbatere 

televizatǎ, talk show, interviu, dar şi informaţii referitoare la 

compliment și mulțumire, abordate, mai ales, ȋn studii din alte 

limbi/culturi, din perspectivǎ psiholingvisticǎ, sociolingvisticǎ și 

pragmaticǎ, dar și din perspectiva teoriilor politeții. Discursul televizual 

este un discurs-text, reprezentând un amestec de limbǎ vorbitǎ şi de 

limbǎ scrisǎ, prin care discursul oral (verbal şi vizual) capǎtǎ o formǎ 

graficǎ şi devine text, prin transcriere. Observând cǎ existǎ, ȋn ,,textul-

aisberg”,  atât o parte vizibilǎ (directǎ, explicitǎ), dar şi una ascunsǎ, 



 
implicitǎ (indirectǎ, inferenţialǎ), Carmen Vlad  (2000:13) conchide cǎ, 

ȋn raport cu discursul, textul nu este altceva decât ,,urma ȋnregistratǎ” a 

actului de comunicare (sau a enunţǎrii), fie ȋn formǎ vorbitǎ, fie scrisǎ. 

 Comunicarea mediatǎ (Haineș 2002:56) se realizeazǎ ȋn cadrul 

unui program de televiziune sau a unui text televizual constituit dintr-un 

numǎr mai mic sau mai mare de ,,povestiri” (unitǎți simple dotate cu 

sens) care cuprind o acțiune (redatǎ printr-un verb) explicitǎ sau 

implicitǎ, aflatǎ ,,ȋn interrelație cu mai multe subiecte”, numite roluri, 

,,cele mai mici unitǎți de definire a situațiilor” (Haineș 2002:56), ȋn care 

pot fi incluse  mai multe discursuri subordonate. ,,Dispozitivul 

televizual-parte a dispozitivului mediatic ȋn sens larg-implicǎ o dublǎ 

enunţare: o enunţare verbalǎ şi o enunţare vizualǎ” (Charaudeau & 

Ghiglione 2005:52-55).  

Politeţea  poate fi descrisǎ ca normǎ socialǎ (Fraser, 1990), 

principiu de cooperare (Grice, 1975; Lakoff, 1973; Leech, 1983), 

contract conversațional (Fraser și Nolen, 1981),  face saving/pǎstrarea  

imaginii (Brown și Levinson,1987), avȃnd valențe universale și 

culturale. Preluatǎ din cercetǎrile de sociologie a comunicǎrii ale lui 

Erving Goffman  (1967:5-45), celebra teorie a lui Brown &  Levinson 

pleacǎ de la premisa cǎ toți membrii competenți ai unei societǎți se 

caracterizeazǎ prin anumite capacitǎți raționale și printr-o imagine 

publicǎ despre sine, ,,ambivalentǎ” (Brown &  Levinson 1987:61),  

numitǎ fațǎ/,,face” (,,figurǎ socialǎ” sau ,,visage”), configuratǎ ȋn 

termenii unor atribute sociale acceptate de ceilalți (Brown &  Levinson 



 
1987:61). Pe de altǎ parte, faţa pozitivǎ (positive face) este un   

ansamblu de reprezentǎri autovalorizante pe care interlocutorii le 

construiesc  despre sine și ȋncearcǎ sǎ le menţinǎ pe parcursul 

interacţiunilor, imaginea de sine (incluzȃnd ȋn mod obligatoriu dorința 

ca aceastǎ imagine a sinelui sǎ fie apreciatǎ sau aprobatǎ) revendicatǎ 

de cǎtre participanți, proiecția exterioarǎ a eului individual sau imaginea 

pe care locutorul și-o construiește despre sine și pe care ȋncearcǎ s-o 

impunǎ celorlalți. Ȋn interacțiune, ,,riscul pierderii feței existǎ atȃt 

pentru locutor, cȃt și pentru interlocutor, astfel ȋncȃt ambii vor ȋncerca 

sǎ evite realizarea unor acte amenințǎtoare (face threatening acts, FTA) 

pentru fața celuilalt sau pentru propria fațǎ, ori vor apela la strategii prin 

care actelele amenințǎtoare sǎ fie minimalizate.” (P.Brown & St. 

Levinson 1987: 60, t.n.). Pentru a completa modelul teoretic propus de 

Brown și Levinson, Catherine Kerbrat-Orecchioni (1992:171-172) 

introduce un termen desemnȃnd actele care corespund, ȋn descrierea 

politeții pozitive, unor anti-FTA, și anume Face Flattering Acts (FFA), 

cum ar fi: complimentul, lauda, cadoul (efectul pozitiv al acestui act 

nonverbal fiind mǎrirea teritoriului pentru destinatar, care rǎmȃne dator 

donatorului care suferǎ o pierdere teritorialǎ, dar ȋși valorizeazǎ fața 

pozitivǎ). 

  Din aceste motive, acest capitol cuprinde și analiza celor douǎ 

acte de limbaj, ca strategii ale politeții pozitive, accentul fiind pus pe 

modelul impus de P. Brown și St. C. Levinson (1987:60-61) și 

continuat, mai tȃrziu, de Catherine Kerbrat-Orecchioni (1992: 301-303). 



 
Respectarea regulilor politeții derivǎ din principiul general al 

raționalitǎții susținut de sociologia lui E. Goffman (2003:50),  pentru 

care impolitețea sistematicǎ are un potențial destructiv formidabil, 

vorbitorii vizȃnd atingerea obiectivelor conversaționale. Complimentul 

și mulțumirea se pot exprima atȃt direct, cȃt și indirect, putȃnd lua 

forme variate, ca structuri fixe/stereotipii sau ca formule personalizate, 

utilizate atȃt ȋn interacţiunea socialǎ, cȃt şi ȋn discursul televizual, cu 

precǎdere ȋn emisiunile culturale de tip dezbatere televizatǎ/talk 

show/interviu. Este importantǎ şi prezentarea unor informaţii generale 

ȋn ceea ce priveşte politeţea, din perspectivǎ diacronicǎ, dar şi 

evidenţierea relaţiei dintre aceasta şi culturǎ. De asemenea, se poate 

vorbi de un ,,câmp semantic al politeţii”, din care fac parte cuvintele 

,,mǎsurǎ, rǎbdare, tact, delicateţe, respect, punctualitate, discreţie, 

compliment, generozitate, asentiment, simpatie, modestie, scuzǎ, 

toleranţǎ, pertinenţǎ, humor, inteligenţǎ” (Carpov 2007:19) la care se 

pot adǎuga mulţumire, politeţe pozitivǎ, politeţe negativǎ. Valențele 

culturale ale complimentelor şi mulţumirilor sunt determinate prin 

variațiile de la o culturǎ la alta, exprimate sau nu, prin aceleași mijloace 

lingvistice, chiar dacǎ actul de a complimenta şi cel de a mulţumi sunt 

universale.  

În aceeaşi ordine de idei, sociologul canadian Erving Goffman 

(1967:20-21) distinge, ȋn cadrul interacţiunilor sociale, schimburi de 

susţinere (supportive interchanges) şi schimburi reparatorii (remedial 

interchanges). Dacǎ primele se referǎ la stabilirea, continuarea sau 



 
reȋnnoirea relaţiilor (formulele de salut, ȋnsoţite de ȋntrebǎri referitoare 

la starea sǎnǎtǎţii interlocutorilor, formulele de rǎmas bun, felicitǎrile, 

complimentele, condoleanţele), schimburile reparatorii (scuza, 

mulţumirea) includ rutine sau ritualuri verbale şi nonverbale, folosite 

pentru a repara un comportament, restabilind astfel relaţiile, de regulǎ, 

fragile şi nepermanente. 

În partea a doua, este abordat actul verbal al complimentului, 

atât ȋn interacţiunea socialǎ, cât şi ȋn discursul televizual romȃnesc 

actual (ȋn emisiunile culturale de tip dezbatere televizatǎ, talk show, 

interviu), prin trecerea ȋn revistǎ a principalelor tipuri de complimente 

şi, respectiv, a diverselor reacţii la complimente. Este evidenţiatǎ 

importanţa complimentului ȋn teoria politeţii, dar şi ȋn teoria actelor de 

limbaj, insistând asupra formei şi funcţiilor complimentului, precum şi 

asupra condiţiilor de reuşitǎ a acestuia.  Complimentul, ca strategie a 

politeţii pozitive, aparţine clasei expresivelor (Searle 1979: 30), cu 

scopul ilocuţionar de a exprima starea psihologicǎ, indicatǎ ȋn condiţia 

de sinceritate (aprecierea sau simpatia) şi poate avea mai multe valori 

pragmatice, psiho-sociale, valoarea relaţionalǎ fiind pusǎ ȋn luminǎ ȋn 

saluturi (ȋn schimburi confirmative), dar şi ȋn schimburi reparatorii. 

Considerate formule steoreotipe, convenționale  (Manes, Wolfson, 

1981; Holmes, 1988 apud Constantinescu 2015: 69), complimentele au 

fost utilizate, ȋn secolul al XVII-lea, de cǎtre aristocrația englezǎ, 

preluȃnd modelul francez, dupǎ ce primele cǎrți despre politețe au fost 

scrise ȋn Europa, ȋncǎ din secolul al XIV-lea. După  J.Manes (1983: 96-



 
97), un compliment este „o oglindă a valorilor culturale” (t.n.), 

prezentând interes deosebit în ceea ce privește ,,reflectarea și 

exprimarea acestora, datorită naturii lor ca judecăți, expresii deschise de 

aprobare sau admirație pentru munca, înfățișarea sau gustul altuia”. 

Complimentul poate fi şi ameninţǎtor pentru faţǎ, deoarece 

interlocutorii se pot simţi obligaţi să rǎspundǎ la compliment. În studiile 

mai recente, complimentul este considerat un act de 

susținere/constituire a eului individual al interlocutorului/face-

enhancing (Taavitsainen, Jucker: 197 apud Constantinescu 2015:65), 

dar şi un act prin care se constituie eul individual al locutorului (face-

constituting), contribuind, astfel, la realizarea unei imagini pozitive a 

acestuia. Complimentele reprezentǎ o modalitate de apreciere a 

,,cadoului” primit, dar și de determinare a unei stǎri de confort  

partenerului de comunicare. Pentru Holmes (1988: 446), acest act de 

vorbire ,,atribuie în mod explicit sau implicit valoare  altcuiva decât 

vorbitorului,  pentru un «bun» (posesie, caracteristică, abilitate etc.),  

apreciat pozitiv de către vorbitor și ascultător” (Herbert 1989:25-6 apud 

Kerbrat-Orecchioni 1994:215) .  

Complimentele sunt considerate, ȋn literatura de specialitate, 

“downwards”/”circulant de haut en bas” (Kerbrat-Orecchioni 1994:292) 

şi “upwards” (“compliments de cour”) sau “dirigés vers le haut” 

(Kerbrat-Orecchioni 1994:292). Dupǎ natura obiectului supus actului de 

a complimenta, au fost identificate mai multe categorii de complimente 

vizȃnd:  aspectul fizic, calitǎți personale, competențe și realizǎri, 



 
posesia unor bunuri materiale. Structura generală a „schimbului tipic de 

complimente”(Kerbrat-Orrechioni 1987:1-52, t.n.). reprezintǎ o 

,,ȋnlǎnţuire de acţiuni” (une “chaȋne d’actions”) sau o ,,pereche 

adiacentǎ” (une “paire adjacente”), alcǎtuitǎ din cel puțin două 

intervenții, „inițiativă” (complimentul, produs de Ll) și, respectiv,  

„reactivă” (răspunsul la compliment, produs de L2) care  poate, la 

rândul său, să funcționeze ca o ȋnchidere a schimbului verbal,  sau ca o 

continuare, pentru a crea un „ciclu de complimente.” (Kerbrat-

Orrechioni 1987:1-52,t.n.). Răspunsurile la complimente sunt, de 

asemenea, influențate de mai mulți factori interni (proces și activitate 

mentală, intenție, motivație, predispoziţie, gen, vârstǎ etc.) și externi 

(semnificație socială, modele culturale, context etc.). Ca atare, existǎ 

construcții specifice fiecǎrei comunitǎți ȋn ceea ce privește formularea 

complimentelor, studiate de teoreticieni, precum Herbert (1991:387 

apud Kerbrat-Orecchioni 1994:292), care au constatat frecvența mai 

mare a construcțiilor adverbiale ȋn complimentele polonezilor, ȋn 

comparație cu cele ale englezilor, care apeleazǎ mai mult la hiperbolǎ, 

iar pentru japonezi, complimentul este, mai degrabǎ, un stereotip 

(Kerbrat-Orecchioni 1994:292). Ȋn unele comunitǎți, complimentul face 

parte dintr-un ritual, ca ȋn Africa, reacțiile la compliment fiind diferite ȋn 

funcție de particularitǎțile culturale (Kerbrat-Orecchioni 1994:292).  

Complimentele sunt enunțuri asertive evaluate pozitiv cu privire 

la calitǎțile intrinseci sau bunurile aflate ȋn proprietatea cuiva, fiind 

ȋncadrate ȋn ceea ce Catherine Kerbrat-Orecchioni (1986:131, t.n.) 



 
numește ,,trop comunicațional”. sau pot fi formulate ȋn manierǎ 

intensivǎ, prin intermediul tehnicilor de politețe on-record sau politețe 

explicitǎ ori ale indirecției, specifice politeții off-record sau implicitǎ.           

 Mǎrcile politeţii pozitive, utilizate ȋn exprimarea 

complimentelor, ȋn discursul televizual, presupun  ,,prezenţa unor 

acţiuni redresive implicite” (DŞL 2005:393) sau ,,muncǎ de figuraţie” 

(face-work) prin hiperbolizarea comportamentelor politicoase și 

orizontalizarea relației interpersonale. Acestea (GALR II 2005: 836) 

sunt flatǎri,  includerea locutorului și interlocutorului ȋntr-o activitate 

comunǎ, promisiunea, oferta, atitudinea optimistǎ, oferirea de cadouri 

receptorului, accelerarea relațiilor sociale, sublinierea/exprimarea 

acordului și evitarea exprimǎrii directe a dezacordului, sublinierea ideii 

de parteneriat și a teritoriului comun cu receptorul, comportamentul 

destins și neconvențional, manifestarea reciprocitǎții, chemarea 

reciprocǎ pe numele mic,  luarea deciziilor ȋmpreunǎ, simetrizarea 

comunicǎrii, exprimarea implicitǎ a aprobǎrii, alunecǎri pronominale 

integrative,  mǎrci ale respectului, mǎrci ale susţinerii /ȋncurajǎrii,  

utilizarea pronumelor de persoana a II-a singular, abordarea unor 

subiecte sigure de discuţie, reprezentând conversaţia faticǎ etc.(GALR 

II 2005: 836). 

Dar complimentul nu reprezintǎ doar o strategie a politeţii 

pozitive, ci se apropie, uneori, şi de impoliteţe, fiind, ȋn același timp, 

pentru interlocutor atȃt un FTA (face-threatening acts), cȃt și un anti-

FTA (Kerbrat-Orecchini 1994:272), adicǎ un FFA (face-flatering acts). 



 
De asemenea, complimentul este adesea suspectat, pentru cǎ nu toate 

cadourile sunt „gratuite”, fiind perceput ca un fel de remunerație pentru 

un contra-compliment  sau  pentru diverse informații pe care ar putea să 

le transmitǎ, implicit sau chiar explicit. Pentru a stabili, ȋn funcţie de 

context, valoarea de compliment a unui enunț, aceasta trebuie negociatǎ 

de cǎtre locutori, prin procedee explicite sau implicite (le «principe 

d’interprétation dialogique»): ,,Ȋn T1 cȃnd E1 a fost realizat.” şi ,,ȋn T2 

cȃnd E2  este realizat.”(Kerbrat-Orecchioni  1994: 225, t.n.). 

A fost identificatǎ, ȋn emisiunile cu specific cultural analizate, o 

tipologie extrem de bogatǎ a complimentelor, preluatǎ din literatura de 

specialitate (Kerbrat-Orecchioni 1994: 204-214): directe, indirecte, 

explicite, implicite (presupuse, subȋnţelese), sincere, false, ironice, citat, 

stereotipii, personalizate, solicitate, nesolicitate. Capitolul cuprinde şi o 

clasificare proprie (complimente fatice, persuasive şi mixte), precum şi 

o statisticǎ a acestora, care explicǎ de ce sunt frecvente anumite tipuri 

de complimente, cum pot fi identificate ȋn comunicare, cu ajutorul 

presecvenţelor, complimentele autentice de cele false sau ironice, 

precum şi interacţiunea acestor acte de limbaj cu figurile de stil şi cu 

diferite tipuri de texte (literare/nonliterare). Complimentele implicite pot 

fi exprimate prin tropi sau figuri de stil clasice (litota, hiperbola, ironia) 

sau nonclasice («non classiques»), precum tropul ilocutoriu, lexicalizat 

(Kerbrat-Orecchioni 1986:131-137), ȋn cadrul subȋnţelesului lingvistic, 

existând şi alte tipuri de ,,conţinuturi implicite, cu ar fi: aluziile, 



 
insinuǎrile, conotaţiile, actele de limbaj indirecte etc.” (Hoarţǎ Cǎrǎuşu 

2004:86). 

 Sunt prezentate, de asemenea, şi alte mijloace de realizare a 

complimentului, precum gluma, bancul, jocurile de cuvinte, anecdota, 

legenda, mitul, povestea, dar şi elemente paraverbale şi nonverbale 

utilizate ȋn exprimarea complimentelor/rǎspunsurilor la complimente, 

fiind clasificate ȋn elemente precum: şoapta, tǎcerea, pauzele. De 

remarcat sunt și valențele culturale ale complimentului, determinate de 

,,variațiile culturale” sau de particularitǎțile specifice fiecǎrei limbi. Ȋn 

general, teoreticienii complimentului considerǎ cǎ reacțiile la 

compliment pot fi negative, dar mai ales, pozitive prin afișarea unui 

zȃmbet plin de recunoștințǎ, ȋnsoțit de exprimarea acordului (Kerbrat-

Orecchioni 1987: 18-50), prin care transmitem cǎ suntem conștienți de 

calitǎțile noastre și bucuroși cǎ altcineva le-a remarcat. Aşa se explicǎ 

de ce, ȋn cultura românǎ, nu existǎ numeroase studii sistematice asupra 

complimentului, pentru cǎ, ȋn timp ce ȋn afara graniţelor ţǎrii, acest act 

de limbaj era studiat cu interes, românii se aflau, ȋncǎ, sub opresiunea 

regimului comunist, lipsiţi de libertatea de a ne exprima deschis. De 

altfel, sub comunism, politeţea (ȋn forma cǎrţilor de bune maniere) a 

fost, ȋntr-un anumit sens, unul din modurile de a ,,rezista”, ,,de a 

conserva urme de umanitate, vestminte scǎpǎtate ale respectului de 

sine…” (Andrei Pleşu 2014:194-195).  

Ȋn a treia parte, este analizat actul mulțumirii, ca strategie a 

politeții pozitive ȋn discursul televizual romȃnesc actual (ȋn emisiunile 



 
culturale de tip dezbatere televizatǎ, talk show, interviu), prin 

evidențierea valențelor culturale ale acesteia, care pot influența 

schimburile verbale ȋntr-o mǎsurǎ mai mare sau mai micǎ, un rol 

important avȃndu-l, firește, universalitatea actelor de limbaj. De aceea, 

regulile politeții se aplicǎ ȋn relația dintre limbǎ și societate, 

determinȃnd transformarea competenței lingvistice a locutorilor ȋntr-una 

comunicativǎ,  legǎtura strȃnsǎ dintre limbǎ și culturǎ fiind subliniatǎ și 

de E.Coșeriu (1978/1977:76 apud Vlad 2000:24-25). Este evidenţiatǎ 

importanţa mulţumirii ȋn teoria politeţii, dar şi ȋn teoria actelor de 

limbaj, insistând asupra formei şi funcţiilor mulţumirii, precum şi 

asupra condiţiilor de reuşitǎ a acestui act de limbaj. Potrivit lui 

Catherine Kerbrat-Orecchioni (2001:124), mulțumirea face parte din 

categoria actelor expresive ritualice, rutinizate, precum formulele de 

salut sau scuzele, care exprimǎ anumite stǎri ale locutorului fațǎ de 

conținutul propozițional, avȃnd rolul de a crea o relație și, mai puțin, 

de  a transmite o informație, reprezentative pentru face-work. Conform 

teoriei lui J.Austin (2005: 85), aceste acte ,,rituale” nu sunt simple 

,,descrieri ale unui sentiment”, putând genera mulțumirea, urǎrile, 

complimentele, oferirea de informații utile, atitudinea prietenoasǎ, 

afectivǎ, formularea unei cereri directe sau indirecte. Existǎ un 

mecanism de derivare a forţei ilocutorii (Kerbrat-Orecchioni 2001:125-

127, t.n.) care poate explica o cerere formulatǎ indirect sau o 

despǎrțire, formulatǎ tot indirect. De aceea, condiția de reușitǎ a 

acestui act presupune ca acesta sǎ fie precedat de oferirea unui 



 
,,cadou” de cǎtre un inițiator al actului unui beneficiar. În oferte ori 

invitații, acest act verbal este exprimat retrospectiv, dupǎ construcția 

verbalǎ, dar și pentru a anticipa cadoul nonverbal care urmeazǎ, ȋn mod 

normal, dupǎ acceptarea ofertei (Kerbrat-Orecchioni 2001:125-127). 

Mulţumirile explicite (Kerbrat-Orecchioni 2001:122) şi cele  

implicite (Kerbrat-Orecchioni 2001:122), pot avea diferite forme, 

deoarece se pot exprima direct și indirect, prin formule perfomative cu 

același sens. Sentimentul de recunoștințǎ (Zvirid Necula 2012: 339) 

poate avea un obiect concret sau abstract (oferirea de cadouri/donații, 

acordarea de sprijin celuilalt). Orice act de mulțumire (Kerbrat-

Orecchioni 2001:128, t.n.) presupune apariția unei reacții, fiind alcǎtuit 

din trei componente, cadoul și mulțumirea propriu-zisǎ reprezentȃnd 

douǎ intervenții distincte. Acest act expresiv poate fi formulat,  direct 

sau indirect (Constantinescu 2015: 93-116), atât prin forme care vizează 

locutorul (speaker-based forms), cât şi prin forme care vizează 

interlocutorul (hearer-based forms). Atât ȋn interacţiunile directe, cât şi 

ȋn cele mediate (chiar şi ȋn textele literare), se constatǎ, astǎzi, ȋn ceea 

ce priveşte mulţumirile, o ,,abandonare graduală a formelor ȋnvechite” 

(Constantinescu 2015: 137),  care vizează interlocutorul,  în favoarea 

celor care pun accentul pe locutor,  renunţându-se astfel la ,,tiparul prin 

care îi este atribuită interlocutorului o calitate.” (Constantinescu 2015: 

137). De asemenea, strategiile de ȋncheiere a unei comunicǎri pot 

conţine mulțumiri, cu rol de concluzie sau utilizate pe durata 

interacţiunii (Kerbrat-Orecchioni 1986: 62). 



 
Ȋn emisiunile culturale analizate,  am constatat cǎ mulţumirea 

este exprimatǎ, cel mai frecvent, prin verbul performativ ,,mulţumesc”, 

ȋnsoţit sau nu, de pronume personale şi de intensificatori, la persoana I 

singular, dar şi la plural (,,pluralul politeţii”, dar şi al modestiei, al 

solidaritǎţii, al incluziunii), la indicativ prezent sau la imperfect când 

locutorul ȋşi aminteşte de copilǎria sa. De asemenea, a fost propusǎ o 

tipologie a mulţumirii  (cu scopul de a demonstra cât de mult predominǎ 

modelul occidental sau cel oriental al mulţumirii ȋn discursul televizual 

românesc actual), precum şi a reacţiilor la mulţumire, utilizate ȋn 

emisiunile culturale, exprimate sau nu, prin figuri de stil. Ȋn literatura de 

specialitate, mulţumirile sunt clasificate ȋn directe/explicite (Kerbrat-

Orecchioni 2001: 129), indirecte/implicite (Kerbrat-Orecchioni 2001: 

130), rituale (Yung 1994:5), persuasive (Lakoff 1973: 293 apud Yung 

1994:3), anticipate (Kerbrat-Orecchioni 2001: 127), retrospective 

(Kerbrat-Orecchioni 2001: 127). Teza conţine şi o statisticǎ a 

exemplelor, selectate din emisiunile analizate, dar şi o propunere de 

clasificare ȋn: mulţumiri complete şi mulţumiri parţiale. Este realizatǎ o 

analizǎ contrastivǎ privind importanţa mulţumirii, atât ȋn interacţiunile 

sociale, spontane, directe, faţǎ ȋn faţǎ, cât şi ȋn cele mediate de 

televiziune, evidenţiind  şi alte mijloace de realizare a acesteia, dar şi 

elementele paraverbale şi nonverbale, utilizate ȋn exprimarea acestui act 

de limbaj. Nu existǎ situaţie din viaţa socialǎ ȋn care sǎ nu fie utilizatǎ 

mulţumirea,  ca strategie a politeţii pozitive/negative, atât ȋn relaţiile 

publice (formale, protocolare, oficiale), cât şi ȋn cele private (informale, 



 
familiare), ȋn funcţie de distanţa dintre interlocutori care poate fi mai 

apropiatǎ sau mai ȋndepǎrtatǎ. Uneori, folosirea ,,pseudo-politicoasǎ 

ocazionalǎ a construcțiilor prin care se realizeazǎ actul mulțumirii, 

specializate ca mǎrci ale politeții” se pot transforma ȋn ,,mǎrci ale 

impoliteții”, dacǎ sunt asociate unei ,,atitudini ironice” care exprimǎ 

,,falsa recunoștințǎ”, marcatǎ, ȋn comunicarea oralǎ, prin intonaţie, iar, 

ȋn scris, prin caractere grafice, scrise cu majusculǎ. Ca atare, toate 

aceste mijloace paraverbale şi nonverbale ȋl ajutǎ pe receptor sǎ 

identifice, cât mai aproape de adevǎr, intenţiile interlocutorului sǎu şi 

am propus astfel o clasificare a acestora, ȋn elemente precum: tǎcerea, 

aplauzele, obiectele simbolice, privirea, gestul, tonurile vocii, ritmul 

poetic, zâmbetul, plecǎciunea sau reverenţa. 

Cercetarea prezentǎ şi-a propus sǎ constate dacǎ toate formulele 

ritualice corespund unor anti-FTA, deci manifestǎri ale politeții 

pozitive, actualizate ȋn diferite situații de comunicare. Ȋn cazul 

discursului  televizual,  formǎ de ,,vizitǎ” mediaticǎ (Kerbrat-

Orecchioni 2001:125-128, t.n.), diferitǎ de cea privatǎ, apare o așa-zisǎ 

mulțumire ,,reciprocǎ”, valorizantǎ și pozitivǎ care poate fi exprimatǎ 

direct sau indirect (Kerbrat-Orecchioni 2001:125-128, t.n.), prin care 

interlocutorii ȋşi mǎrturisesc respectul, simpatia şi solidaritatea faţǎ de 

public (spectatori și telespectatori),  utilizatǎ, uneori,  ȋn finalul unei 

conversații, cu valoare conclusivǎ. Ȋn emisiunile culturale analizate, 

transcrise secvenţial, nu se regǎsesc mulţumiri fǎrǎ rǎspuns şi  

predominǎ mulţumirile rituale, pentru cǎ lipsa ritualului de a mulţumi ar 



 
putea sǎ deterioreze destul de mult imaginea participanţilor la 

interacţiunile mediate, riscând sǎ fie tratatǎ drept impoliteţe, sub 

presiunea cutumelor şi normelor sociale. De asemenea, actul mulţumirii 

poate fi dublat, ȋn diferite situaţii de comunicare, de cerere, scuzǎ, 

compliment, justificarea sau exprimarea emoţiei, ceea ce demonstreazǎ 

caracterul complex al interacţiunilor umane, ȋn general. 

Ȋn concluzie, diferențele culturale determinate de regulile de 

politețe, variate de la o culturǎ la alta, pot influența schimburile verbale 

ȋntr-o mǎsurǎ mai mare sau mai micǎ, un rol important avȃndu-l, firește, 

universalitatea actelor de limbaj. De aceea,  regulile politeții se aplicǎ ȋn 

relația dintre limbǎ și societate, determinȃnd transformarea competenței 

lingvistice a locutorilor ȋntr-una comunicativǎ, o mare importanţǎ ȋn 

formularea actelor de limbaj (complimentul şi mulţumirea) având și 

factorul individual (personal), dar şi distanţa socialǎ (mare sau micǎ), 

precum şi relaţia faţǎ de putere. Fenomenul politeţii este astfel extrem 

de important pentru stabilirea echilibrului comunicaţional, pentru 

realizarea armonioasǎ a negocierilor comunicative, ȋn interacţiunile 

curente, spontane, dar şi ȋn discursul televizual, ȋn interacţiunile 

mediate, controlate, dirijate, ȋn care se regǎsesc eşantioane de limbǎ 

românǎ vorbitǎ, reprezentative pentru performarea celor douǎ acte de 

vorbire, complimentul şi mulţumirea. 
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