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Cuvinte-cheie: limbă, gândire, cultură, relaitivismul lingvistic, imaginea lingvistică a 

lumii, sens; prieten, duşman, femeie, bărbat, soţ, soţie, viaţă, moarte, muncă, bani, timp, a 

sta, a face. 

 

Rezumat: 

 

Analizând relaţa dintre limbă, gândire şi mentalitate, am intenţionat să prezentăm 
imaginea lingvistică a unor concepţii de bază, comparând apariţia lor în limba maghiară 
şi română. Prin analiza unor cuvinte-cheie, am reconstruit imaginea lingvistică a lumii, a 
realităţii, prin intermediul unor concepţii culturale asupra vieţii şi a morţii, a timpului, a 
duşmanului şi a prietenului, a femeii şi a bărbatului, a soţiei şi a soţului, a muncii şi a 
banului, precum şi ale verbelor a sta şi a face. Pornind de la teoria relativismului 
lingvistic, am regândit studiile lui Janusz Bańczerowski, Lera Boroditsky, Sándor 
Karácsony, Anna Wierzbicka etc. referitoare la cercetările care aveau la bază studierea 
relaţiei dintre limbă – mod de gândire – cultură. Această disertaţie îşi propune analiza 
semantică şi morfologică a cuvintelor-cheie menţionate mai sus, prin compararea 
imaginilor culturale care se reflectă în cele două limbi.  
 
 

Premisele de la care am pornit în acest demers sunt următoarele: 

a. Una dintre cele mai eficiente metode de cercetare a relaţiei dintre gândire şi mentalitate 

este reconstrucţia imaginii lingvistice a lumii. În acest mod am abordat concepte despre 

lumea înconjurătoare, concepte prin care se reflectă asemănările şi diferenţele culturale. 

b. O a doua premisă pe care ne-am propus să o verificăm, este analizarea imaginii 

lingvistice a lumii prin cuvintele-cheie menţionate mai sus, ceea ce face posibil să privim 

dincolo de procesul de conceptualizare care îl caracterizează pe vorbitorul maghiar şi 

român. 

 

 Disertaţia este structurată în patru mari capitole. Primul capitol – Cadrul teoretic – 

constituie fundamentarea teoretică a cercetării. În primul subcapitol (Teoria 

relativismului lingvistic) am urmărit interpretările clasice, pornind de la Wilhelm von 

Humboldt, Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf, Steven Pinker, Ferruccio Rossi-Landi, 

Terry Regier, Neumer Katalin, Pléh Csaba şi Alexandru Graur. Ipoteza lui Whorf – adică 

perceperea diferită a realităţii, a lumii prin prisma limbii, a fost criticată de mulţi 

lingvişti, filozofi, psihologi, dar existenţa micilor nuanţe ale segmentării şi categorizării 



mediului înconjurător, a realităţii nu se pot nega, şi se reflectă prin modalităţile de 

exprimare diferită dintr-o limbă în alta. De exemplu, cercetările psiho-lingvistice ale lui 

Csaba Pléh au demonstrat că cele mai mari deosebiri există la sistemul pragmatic al 

limbii – care se conturează în diferite situaţii de comunicare, mai ales la formele de 

politeţe.  

În subcapitolul Limbă şi cogniţie am abordat problema relaţiei dintre limbă şi 

cunoaştere (Heltainé Nagy 2009, Bańczerowski 1999, Boross 2010), precum şi modul de 

analiză (Slobin 2003) pe care îl considerăm cel mai eficient pentru îmbinarea 

relativismului lingvistic cu concepţia cognitivistă. Subcapitolul următor – Teoria 

metalingvismului natural semantic (natural semantic metalanguage theory) – are la bază, 

ca tehnică de cercetare principală, scenariul cultural (cultural script, Wierzbicka 1997). 

Cu ajutorul acestei tehnici pot fi analizate diferite comunităţi culturale, dacă cercetarea 

are la bază interpretarea unor cuvinte-cheie, care se regăsesc în ambele comunităţi şi au 

un caracter universal. Prin aceste cuvinte-cheie se reflectă modul de gândire, modul de 

percepere a realităţii de către o cultură. 

 În continuare am prezentat specificul limbii şi al mentalităţii maghiare în concepţia 

lui Sándor Karácsony (1938, 1985). Ideile lui – restructurate şi modificate – se regăsesc şi 

în lingvistica contemporană, cea cognitivă, în psiholingvistică şi sociolingvistică. Analiza 

semantică a verbului a sta aduce o notă preliminară a modului de alcătuire a imaginii 

lingvistice a lumii găsită la Wierzbicka şi Bańczerowski.  

 Capitolul al doilea relatează metodologia cercetării axată pe două subcapitole: în 

prima parte am prezentat materialul de lucru, iar în a doua parte, metodele cercetării. 

Materialul de lucru constă în două corpusuri paralele: unul în limba maghiară, şi unul în 

română, folosind ca surse dicţionare explicative, culegeri de proverbe, de expresii, 

chestionare etc. (v. Surse). S-a constituit o bază de date în limba maghiară şi una în limba 

română, formate din cuvinte derivate, expresii, colocaţii, proverbe, texte scurte de creaţie 

populară, opere de literatură cultă etc. Aici am prezentat modul de selectare a 

materialului de lucru, am prelucrat datele chestionarelor. Aplicând diferite metode 

(metoda abordării bazată pe corpusul lingvistic, metoda comparativă, modelul semantic 

dinamic), am fundamentat interpretarea semantică a corpusurilor. Metodele se 

completează reciproc, se întâlnesc, se întretaie sau se suprapun. 



 Capitolul al treilea constituie baza lucrării. Este partea cea mai amplă, dar şi cea mai 

practică. Acest capitol conţine interpretarea materialului lingvistic: analiza semantică, 

redarea conceptelor legate de cuvintele-cheie, prezentarea domeniilor cognitive 

(Bańczerowski 2008), a profilelor care se concretizează din corpusuri. Cu ajutorul celor 

treisprezece lexeme, am conturat crezurile şi concepţiile care se reflectă în discursurile 

despre prieten-duşman, bărbat-femeie, soţ-soţie, viaţă-moarte, muncă-bani, timp, sau 

care se reflectă prin semantica verbelor a sta şi a face. De exemplu, perceperea timpului 

se face cu mici diferenţe în maghiară şi română. În cele două corpusuri se prezintă 

domeniul valorii cu profilul banului, adică timpul e perceput ca fiind bani (timpul 

înseamnă bani = az idő pénzt jelent). Apare şi domeniul animalului cu aspect de pasăre 

(zboară timpul = röpül az idő; az idő szárnyán = pe aripile timpului), dar în limba 

maghiară această imagine a timpului pare mai accentuată. În ambele culturi este prezentă 

imaginea timpului vindecător (Timpul vindecă toate = Az idő mindent meggyógyít), 

imaginea timpului ca substanţă (trage de timp = húzza az időt) şi timpul perceput ca 

locaţie (januárban = în ianuarie; în decembrie = decemberben, din timp în timp = időről 

időre). Câteva  diferenţe pot fi notate în maghiară, în domeniul animalului aparând 

profilul monstrului (az idő vas foga = dinţii de fier ai timpului, szorítása = strângerea 

timpului), în română corespunzând metafora timpului ucigător din domeniul persoanei 

(Timpul este ca un profesor care din păcate îşi ucide elevii). Pe baza datelor din corpusul 

român apare în domeniul animalului, profilul animalului mic care scapă, fuge din mâinile 

omului (Vremea scapă prin crăpătură, când n-o strângi bine în mână). În domeniul 

persoanei, profilul femeii este prezent în ambele limbi, dar în maghiară se concretizează 

în imaginea mamei (Az idő néha anya, néha mostoha = Timpul câteodată e mamă, 

câteodată e vitregă), iar în română, în imaginea femeii care naşte (Vreme pe vreme a 

născut). În corpusul maghiar mai apare şi profilul muncitorului (Az idő mindennek 

mestere = Timpul e meşterul tuturor), ieşind în evidenţă relaţia dintre sarcină şi trecător, 

efemer (Telik az idő, múlik az esztendő = Se scurge timpul, trece anul), ceea ce înseamnă 

că timpul segmentat este asociat cu o serie de sarcini bine definite. 

 

 

 



Concluziile disertaţiei: 

 Una dintre premisele de la care am pornit şi care credem că s-a confirmat este aceea 

că una dintre cele mai eficiente metode de cercetare în analiza relaţiei dintre gândire şi 

mentalitate este reconstrucţia imaginii lingvistice a lumii. În acest mod am evidenţiat 

concepte despre lumea înconjurătoare, concepte prin care se reflectă asemănările şi 

diferenţele culturale. Am văzut care sunt acele concepte pe care le accentuează vorbitorul 

maghiar şi pe care le consideră mai importante vorbitorul român (ex. prin imaginea 

timpului, accentuarea monstrului de către maghiari, şi al ucigaşului de către români). 

 Am ajuns la concluzia (v. premisa b.) că cele două corpusuri au mai multe elemente 

în comun decât deosebiri. Prin analiza substantivelor, diferenţa se constituie în profile, iar 

prin analiza verbelor am remarcat codificarea diferită (ex. în maghiară, procesul 

activităţii, în română, rezultatul activităţii). 

 Prin reconstrucţia imaginii lingvistice am putut dovedi că tot ce simţim, observăm şi 

experimentăm o facem prin intermediul corpului (Ning Yu 2009), şi putem vorbi despre 

acestea doar dacă se raportează corpului uman. Înfăţişarea lucrurilor în mod antropomorf, 

în modul de gândire umană este una destul de des întâlnită, deoarece corpul este simbolul 

şi condiţia existenţei. 

 O parte din imaginile lingvistice (ale căror cuvânte-cheie sunt noţiuni abstracte) se 

percep ca fiind anumite substanţe, deoarece doar aşa putem vorbi despre acestea; 

procesul de întruchipare (embodiment) este des folosit în aceste cazuri. 

 Cuvintele-cheie care se referă la persoane (duşman, prieten, bărbat etc.) apar în 

ambele corpusuri ori în formă de substanţă, ori prin anumite caracteristici. 

 Demersul a putut dovedi că vorbitorii ambelor limbi folosesc două puncte de reper 

stabile, fixe: omul şi spaţiul, primul fiind un punct de reper complex şi stabil la care se 

poate raporta tot ce nu este om. Acest procedeu se foloseşte atunci când concepem 

noţiuni abstracte ca viaţa, moartea, timpul. Astfel percepem moartea ca fiind un bărbat, 

viaţa, ca şi un vindecător, viaţa, cu imagine de femeie. Personificarea este un procedeu 

prin care o comunitate specifică care sunt noţiunile foarte importante pentru ea.  

Substantivele care denumesc persoane (prieten, femeie, soţ etc.) sunt raportate tot la 

om în general, dar subliniind caracteristicile sau activităţile umane. În general, aceste 

lexeme se localizează în domeniul valorii, şi se definesc prin însuşirile cele mai 



importante ale omului: prin hărnicie, lenevie, frumuseţe, deşteptăciune, a face ceva 

folositor etc. Conceptualizarea noţiunilor de tip persoană se mai face şi prin asocieri 

substanţiale (ex. prietenul este marfă, femeia apare ca banul, bărbatul este comoară).  

Spaţiul este un alt punct de raportare în procesul discursurilor despre noţiuni 

abstracte. Viaţa, moartea, timpul şi munca se localizează în domeniul spaţiului. Prezenţa 

lor este exprimată cu ajutorul metaforelor spaţiale, dar se accentuează şi morfologic: sunt 

frecvente în categorii gramaticale care exprimă locul (rămâne în viaţă, este pe moarte, în 

februarie; életben van = este în viaţă,  időben van = este în timp ’are timp’). 
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