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B. Cuvinte Cheie:  

 

= expansiune a limbii, istoria limbii, varietăŃi de limbă, caracteristici ale 

limbii, engleza americană, engleza britanică, influenŃă lexicală = 

 

C. Rezumat 

 

Capitolul 1:  Introducere 

Deşi lingviştii recunosc că, în cazul limbii engleze, schimbarea vine în prezent 

de pe continentul American, mai există multe întrebări legate de acest subiect, 

întrebări care încă aşteaptă un răspuns: cât de importantă este această influenŃă, care 

sunt domeniile vocabularului în care se manifestă, dacă această influenŃă este 

percepută ca şi fenomen de corupŃie a limbii sau pur şi simplu o schimbare normală 

de-a lungul istoriei unei limbi, care sunt previziunile care s-ar putea face în privinŃa 

evoluŃiei viitoare a limbii engleze în condiŃiile date.   

În consecinŃă, afirmăm că această teză este o încercare de a găsi răspunsuri la 

toate întrebările de mai sus, dat fiind interesul nostru pentru cele două varietăŃi ale 

limbii engleze – engleza britanică şi engleza americană. 

Tot în această secŃiune trecem în revistă modul în care este structurată teza, 

urmând ca în ultima parte a capitolului – consideraŃii teoretice – să facem o scurtă 

analiză a principalelor concepte teoretice folosite: varietate, dialect, accent, registru şi 

stil. 

 

Capitolul 2: VarietăŃi geografice, sociale şi funcŃionale ale limbii 

engleze – caracteristici fonetice şi lexicale  

Cel de al doilea capitol debutează cu o scurtă istorie a expansiunii limbii 

engleze, urmată de o descriere detaliată a varietăŃilor geografice, sociale şi funcŃionale 

ale limbii engleze. 

În secŃiunea dedicată varietăŃilor geografice sunt descrise variante ale limbii 

engleze din lumea întreagă, începând cu Regatele Unite ale Marii Britanii, continuând 

pe continentul American, apoi în Australia şi Noua Zeelandă, în Asia şi în Pacific, 
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terminând pe continentul African. Ultimele varietăŃi supuse analizei sunt limbile de 

tip hibrid, pidginurile şi creolele care s-au dezvoltat pe baza limbii engleze. 

În Regatele Unite ale Marii Britanii, descrierea începe cu engleza britanică, o 

atenŃie deosebită fiind acordată accentului cunoscut sub numele de “PronunŃie 

Moştenită”1 datorită faptului că el reprezintă punctul de plecare al comparaŃiei cu 

varietăŃile limbii engleze vorbite în lumea întreagă. Mai departe este analizată limba 

engleză vorbită în Irlanda, ScoŃia şi łara Galilor, atât din punct de vedere fonetic cât 

şi din punct de vedere lexical.  

Pe continentul American sunt scoase în evidenŃă caracteristicile englezei 

americane, urmată de limba engleză vorbită în Canada şi în insulele Caraibe, cu 

precădere în Hawaii şi Jamaica. 

Limba engleză aşa cum este ea vorbită în Australia şi în Noua Zeelandă, 

împreună cu cea din insulele Fiji, sunt descrise în sub-capitolul 2.2.3. 

În Asia varietăŃile limbii engleze care prezintă asemănări şi deosebiri de tip 

fonetic sau lexical sunt în primul rând engleza vorbită în India, urmată de vecinele 

sale – engleza vorbită în Pakistan, China şi Sri Lanka.  

Limba engleză din zona oceanului Pacific este reprezentată prin următoarele 

variante: engleza din Filipine, Singapore, Malaezia, Papua Noua Guinee şi Japonia. 

Pe continentul African sunt descrise patru varietăŃi ale limbii engleze: engleza 

de pe teritoriul Africii de Sud, de Vest (cu cele mai representative varietăŃi ale sale – 

engleza din Camerun şi cea din Nigeria), de Est (cu engleza din Kenia, Tanzania şi 

Uganda) şi de Nord (unde engleza vorbită în Egipt este cea mai reprezentativă 

varietate). 

Sunt supuse apoi analizei varietăŃile sociale ale limbii engleze. Descrierea 

începe cu enumerarea tipurilor de dialecte sociale (şi anume limba literară, limba 

vorbită şi limba populară), fiind urmată de limba engleză standard, de argou şi în final 

de varietăŃile standard şi non-standard ale limbii engleze vorbite pe tot globul.  

Ultima secŃiune a acestui capitol tratează varietăŃile etnice ale limbii: engleza 

vorbită de hispano-americani, cu precădere cubanezi, portoricani şi mexicano-

americani, de către comunităŃile de negri, apoi varianta Gullah (limba populaŃiei de 

culoare din Carolina de Sud şi Sea Island), engleza afro-americanilor şi cea a evreilor. 

                                                 
1 În original termenul folosit este “Received Pronunciation”, având prescurtarea „RP”. 
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VarietăŃile funcŃionale ale limbii engleze încheie capitolul doi al tezei. Ele sunt 

analizate din unghiuri diferite: varianta oficială a limbii engleze în comparaŃie cu cea 

neoficială, precum şi varianta scrisă a limbii engleze în comparaŃie cu cea vorbită. În 

cadrul ultimei secŃiuni accentul este pus pe stilurile funcŃionale ale limbii engleze: 

stilul beletristic, tehnico-ştiinŃific, juridic-administrativ, publicistic, al afacerilor şi 

vânzărilor.  

Alte variante ale limbii engleze folosite în diferite arii ocupaŃionale sunt 

engleza religioasă, legală sau navală, jargonul şoferilor de camioane din America, la 

care se adaugă limba folosită de autorităŃi, de medici sau de oamenii de rând în 

diferite situaŃii speciale (spre exemplu când citesc instrucŃiunile de funcŃionare a unor 

aparate casnice sau indicaŃiile unor reŃete culinare, unor modele de tricotat, etc.).  

 

Capitolul 3: Caracteristicile limbii engleze americane  - pronunŃie, 

ortografie, vocabular, gramatică  

Principalele secŃiuni ale capitolului trei sunt: introducere, scurt istoric al 

formării limbii engleze americane şi caracteristici ale limbii engleze americane.  

În cazul formării limbii engleze americane s-au avut în vedere trei perioade 

importante – cea colonială, cea naŃională şi cea internaŃională, deoarece datele lor 

corespund unor evenimente politice şi sociale cu consecinŃe majore în dezvoltarea 

limbii.  

Analiza pronunŃiei limbii engleze americane se axează pe principalele aspecte 

ale foneticii şi fonologiei: fonemele, modelele de pronunŃie, cuvintele cu pronunŃii 

diferite, accentul, intonaŃia şi ritmul. 

SecŃiunea privind caracteristicile specifice ortografiei se bazează pe un 

rezumat al primelor încercări făcute de-a lungul anilor de a simplifica ortografia. 

Principiile implicate în reforma ortografică – simplificarea, uniformitatea 

derivaŃională, regularizarea şi reflecŃia pronunŃiei – împreună cu caracteristicile 

ortografice sunt apoi enumerate şi exemplificate. 

Sub-capitolul dedicat vocabularului debutează cu mijloace de îmbogăŃire a 

acestuia. În continuare este scos în evidenŃă aspectul practic al activităŃii de cercetare 

– optimizarea comunicării – printr-o prezentare selectivă a unor diferenŃe de 

vocabular între limba engleză americană şi cea britanică: cuvinte cu sensuri diferite în 

cele două variante ale limbii engleze, termeni sau expresii diferite pentru acelaşi 
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concept (şi aici diferenŃele aparŃin unor domenii comune ale vocabularului utilizat în 

viaŃa de zi cu zi: circulaŃie, educaŃie şi alimentaŃie), legături eufemistice, diferenŃe de 

idiomuri şi de folosire a acestora. 

Ultima parte a capitolului se ocupă de gramatica englezei americane. 

DiferenŃele dintre engleza americană şi cea britanică în acest domeniu nu sunt 

semnificative dar îşi fac simŃită prezenŃa în cazul următoarelor categorii gramaticale: 

verbul, acordul dintre subiect şi predicat, întrebările disjunctive, substantivul, 

pronumele, articolul, prepoziŃia, adverbul, colocaŃiile şi ordinea cuvintelor în 

propoziŃie. 

  

Capitolul 4: InfluenŃa lexicală a englezei americane asupra englezei 

britanice  

Capitolul patru analizează influenŃa lexicală a englezei americane asupra 

englezei britanice. InformaŃiile obŃinute sunt grupate sub următoarele titluri: studiu 

contrastiv al englezei americane şi britanice, americanismele, influenŃa lexicală a 

englezei americane asupra englezei britanice şi ponderea influenŃei englezei 

americane asupra englezei britanice.  

Sub-capitolul care se referă la influenŃa lexicală a englezei americane asupra 

englezei britanice are o importanŃă deosebită. De aceea analiza fenomenologiei 

abordate începe prin enumerarea factorilor care au favorizat exercitarea unei 

semnificative influenŃe americane nu numai asupra englezei britanice, ci şi asupra 

limbii engleze din toate colŃurile lumii:  

o populaŃia şi prosperitatea Americii;  

o amploarea educaŃiei universitare şi a industriei editoriale americane; 

o atracŃia exercitată de cultura, limba şi obiceiurile americane; 

o poziŃia internaŃională, politică şi economică a Americii. 

Toate datele rezultate în urma analizei efectuate dovedesc existenŃa unei duble 

influenŃe a englezei americane asupra englezei britanice: pe de o parte asupra 

vocabularului fundamental – cuvinte şi expresii din domeniul alimentar, cuvinte şi 

expresii care se referă la îmbrăcăminte, la familie şi locuinŃă, cuvinte şi expresii 

referitoare la activităŃi distractive şi de petrecere a timpului liber, cuvinte şi expresii 

cu caracter conversaŃional, expresii şi eufemisme.  
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Pe de altă parte, în cazul varietăŃilor funcŃionale, influenŃa americană este 

prezentă în limbajul specific computerelor, jurnalismului, mass-media (cinematograf, 

televiziune şi teatru; radio şi muzică), reclamelor şi vânzărilor, politicii şi economiei, 

turismului şi transporturilor.2  

Primul subcapitol al secŃiunii “ponderea influenŃei englezei americane asupra 

englezei britanice” constituie de fapt un răspuns la întrebarea dacă influenŃa englezei 

americane asupra englezei britanice este adevăr sau ficŃiune. Ori datele obŃinute, 

susŃinute cu ajutorul unor exemple relevante, dovedesc că vocabularul englezei 

britanice este supus influenŃei americane, atât în planul conversaŃiilor obişnuite, 

zilnice, cât şi în planul varietăŃilor funcŃionale.  

Iată de ce am găsit necesar să enumerăm factorii care au stat la baza exercitării 

unei astfel de influenŃe. Printre cei mai semnificativi se află: 

o aprecierea manifestă a statutului instituŃiilor americane şi promptitudinea cu 

care alte naŃiuni îmbrăŃişează practicile americane; 

o adoptarea invenŃiilor americane menite să uşureze viaŃa de zi cu zi a 

oamenilor: liftul, scara rulantă, telefonul, fonograful, frâna aerodinamică, 

linotipul, cutia fotografică, casa de marcat, curentul electric, stiloul, cauciucul, 

maşina de socotit, uşa turnantă, acul de siguranŃă, maşina de scris;  

o scurtarea timpului de traversare a oceanului între Anglia şi America; 

o economia mereu înfloritoare a Americii.  

Toate acestea au dus la crearea unor situaŃii internaŃionale de natură politică, 

economică, educaŃională sau artistică în cadrul cărora cuvinte şi expresii americane şi-

au găsit calea către engleza britanică de tip standard. 

După ce am stabilit că influenŃa englezei americane asupra englezei britanice 

este un fapt real am încercat să demonstrăm cât este de importantă această influenŃă 

(sub-capitolul “Date statistice ale influenŃei exercitate de engleza americană asupra 

englezei britanice”). Studiul nostru s-a bazat pe un număr de 247 de cuvinte şi 

expresii ale căror date de intrare în vocabularul limbii engleze britanice sunt bine 

specificate. Astfel am descoperit că prima atestare a americanismelor în engleza 

britanică datează încă din secolul 17 (un termen). În secolul 18 este înregistrat un alt 

americanism, urmat de 63 de termeni în secolul 19, 178 în secolul 20 şi 4 în secolul 

21.  

                                                 
2 Toate cifrele sunt reprezentate prin grafice, diagrame şi tabele inserate în corpul tezei sau anexate în 
secŃiunea specială la finalul tezei. 



 11 

Toate aceste cifre demontrează că influenŃa englezei americane asupra 

englezei britanice nu este semnificativă la nivelul întregului inventar al vocabularului 

limbii engleze standard, în special dacă luăm în considerare următorul fapt: din cele 

600,000 de definiŃii incluse în dicŃionarul englez “Oxford”, ediŃia a doua, numai 

aproximativ 30% aparŃin limbii engleze native, 40% sunt de origine franceză şi 15% 

de origine latină. O simplă adunare demostrează că mai rămâne un procent 15% 

pentru toate celelalte influenŃe din limbile germanice sau romanice plus engleza 

americană. 

În secŃiunea „InfluenŃa englezei americane asupra englezei britanice – corupŃie 

sau schimbare normală?!” eforturile noastre au fost dirijate spre a afla dacă această 

influenŃă pe care engleza americană o exercită asupra englezei britanice ameninŃă în 

vreun fel viitorul limbii engleze în Regatele Unite. 

Rezultatele cercetării noastre (în urma căreia cuvintele şi expresiile de origine 

americană au fost grupate în două categorii – vocabularul fundamental şi vocabularul 

varietăŃilor profesionale) scot în evidenŃă faptul că cele mai multe (480 vs. 313) 

aparŃin celei de a doua categorii. 

Aceasta este o statistică ce nu ar trebui să îngrijoreze pe nimeni deoarece 

şansele ca expresiile şi cuvintele specifice acestui domeniu să treacă şi să rămână în 

vocabularul fundamental sunt foarte mici. Mai mult, vocabularul varietăŃilor 

funcŃionale este utilizat de anumite categorii de oameni, al căror număr este relativ 

mic în comparaŃie cu numărul acelui fragment de populaŃie care nu are nimic sau 

foarte puŃin în comun cu ele.  

Dacă este să ne îngrijorăm ar trebui să o facem gândindu-ne la cele 313 

cuvinte şi expresii aparŃinând vocabularului fundamental. Dar încă o dată îngrijorarea 

este inutilă pentru că acesta este un număr de cuvinte şi expresii mic în comparaŃie cu 

numărul total aparŃinând masei vocabularului. 

Extinzând analiza asupra domeniilor specifice vocabularului de zi cu zi trebuie 

să subliniem faptul că cea mai mare influenŃă se înregistrează pentru segmentul 

“oameni, comportament şi poziŃie socială”, cu 94 termeni, apoi pentru “eufemisme, 

idiomuri sau cuvinte şi expresii conversaŃionale”, cu 78 termeni, urmat de alte două 

segmente  a câte 35 de termeni fiecare: “sport” şi “societatea de consum”. Segmentul 

intitulat “familia şi locuinŃa”, împreună cu “îmbrăcăminte şi accesorii” înregistrează 

câte 20 de termeni fiecare. În sfârşit, cel mai puŃin afectat segment este “activităŃi 

distractive”, cu numai 8 termeni înregistraŃi.  
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Îngrijorarea cu privire la existenŃa acestor termeni scade cu atât mai mult dacă 

ne gândim că adopŃia definitivă a unui neologism poate fi dovedită prin formele 

derivaŃionale pe care le produce. Astfel am putut identifica un număr de numai 12 

americanisme care, odată intrate în vocabularul limbii engleze britanice, au dat astfel 

de derivate, majoritatea dintre ele aparŃinând sferei computerelor, ceea ce este perfect 

justificabil prin locul pe care computerele şi tot ceea ce este legat de ele îl ocupă în 

existenŃa oamenilor în prezent.  

Toate statisticile efectuate vin să susŃină concluzia că, în cele mai multe 

cazuri, influenŃa englezei americane asupra englezei britanice este o problemă de 

modă, izvorâtă din dorinŃa oamenilor de a admira ceva sau pe cineva care pare mai 

bun, mai puternic, sau, de ce nu, mai atrăgător. Dar nu trebuie să uităm că tot ceea ce 

Ńine de modă vine şi trece şi rareori lasă în urmă ceva ce nu este de bună calitate, deci 

eligibil spre a fi adoptat de către toată lumea.  

Concluzia noastră este susŃinută de studiul efectuat asupra caracteristicilor 

împrumuturilor: din cele 793 de americanisme amintite în teză, cel puŃin 40 pot fi 

etichetate ca nefiind necesare. Dintre acestea 20 aparŃin vocabularului de zi cu zi, 10 

turismului şi transporturilor, 5 vocabularului mijloacelor mass-media, 2 vocabularului 

utilizat în mediile politic şi economic, dar şi în jurnalism. Un singur americanism 

aparŃine vocabularului din sfera reclamelor comerciale şi vânzărilor.  

Un alt fapt important este că din cele 793 cuvinte şi expresii, 81 au existat în 

engleza britanică veche dar, sub influenŃa englezei americane, au căpătat înŃelesuri 

noi. Din cei 81 de termeni, 7 aparŃin vocabularului de zi cu zi, 6 sferei computerelor, 

36 vocabularului jurnalistic, 11 celui mass-media, 1 termen vocabularului reclamelor 

comerciale şi vânzărilor, 16 limbajului folosit în mediul politic şi economic şi 4 

vocabularului turismului şi transporturilor. 

În sfârşit, tot din cei 793 de termeni, 17 erau utilizaŃi în engleza veche şi au 

reintrat în uz în engleza modernă tot datorită influenŃei americane. Cei mai mulŃi 

dintre ei, 7, aparŃin vocabularului turismului şi transporturilor, câte 4 vocabularului de 

zi cu zi şi celui jurnalistic, 2 vocabularului politicienilor şi alŃi 2 vocabularului 

economiştilor. 

Toate aceste observaŃii scot în evidenŃă faptul că, în acest caz, influenŃa 

americană asupra englezei britanice nu mai poate fi caracterizată ca o problemă de 

modă, ci de necesitate. Problema lipsei unor termeni adecvaŃi necesari în diferite 
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domenii de activitate a fost rezolvată prin extindere de înŃeles sau reutilizare a unor 

termeni deja existenŃi în vocabularul englezei britanice. 

Concluzia acestui capitol este că influenŃa englezei americane asupra englezei 

britanice nu poate fi privită ca şi corupŃie, deteriorare a limbii, ci ca o schimbare 

normală, indiferent dacă ea a fost dictată de modă sau necesitate.   

 

Capitolul 5: Concluzii 

Concluziile sunt prezentate în ultimul capitol al tezei, capitolul cinci, în care 

începem prin a face un rezumat al rezultatelor cercetării întreprinse, accentuând faptul 

de necontestat că engleza britanică a fost influenŃată de engleza americană de foarte 

timpuriu, începând cu secolul 17. Cercetarea noastră dovedeşte că această influenŃă şi-

a făcut simŃită prezenŃa în diferite domenii de activitate. Specificăm de asemenea că, 

pentru a obŃine o imagine detaliată a americanismelor care au pătruns în vocabularul 

englezei britanice, am clasificat cele 793 de cuvinte şi expresii în două secŃiuni: 

vocabularul fundamental (480 termeni) şi vocabularul varietăŃilor profesionale (313 

termeni). 

În ceea ce priveşte varietăŃile funcŃionale, infleunŃa americană este prezentă în 

sfera computerelor (10%), jurnalismului (15%), mijloacelor mass-media (24%), 

vânzărilor şi reclamelor comerciale (5%), politicii şi economiei (24%), turismului şi 

transporturilor (22%).  

Mai departe, cuvintele şi expresiile din vocabularul utilizat de către mijloacele 

mass-media au fost grupate ca aparŃinând următoarelor două categorii: cinema, 

televiziune, radio şi teatru (83%) şi muzică (17%).  

În vocabularul reclamelor comerciale şi vânzărilor, procentajul este de 64% 

pentru prima categorie şi 36% pentru cea de a doua.  

Politica conduce în limbajul din mediul politic şi economic, cu un procentaj de 

80%, în timp ce economia deŃine procentul mai mic, de 20%. 

90% din vocabularul turismului şi transporturilor aparŃine turismului, în timp 

ce 10% aparŃine categoriei “geografie şi vreme”. 

Concluziile din sub-capitolul “Linii de cercetare viitoare” pornesc de la 

premisa că, în ciuda faptului că America şi Marea Britanie s-au dezvoltat separat, în 

tot acest timp ele au împărtăşit aceeaşi limbă engleză standard mulŃumită legăturilor 
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lor politice, tradiŃiei literare comune, precum şi faptului că primii lexicografi şi editori 

de dicŃionare din Statele Unite au venit din Noua Anglie.  

În prezent, limba engleză se situează la hotarul dintre două lumi:  

o cea învechită în care alte norme înafară de cele standard – limbajul informal, 

dialectul regional – erau considerate ca fiind inferioare ori corupte şi astfel 

nedemne de interes şi  

o lumea nouă în care formele neoficiale dobândesc un nou statut cu iz de 

respectabilitate în societate. 

Engleza americană devine pe zi ce trece un dialect minoritar al englezei 

mondiale şi, deşi a exercitat o influenŃă mai mare asupra limbii engleze de tip mondial 

decât a făcut-o orice altă varietate, încet-încet pare să-şi piardă statutul de varietate 

dominantă. Un exemplu relevant este situaŃia în care se află internetul în zilele 

noastre. David Crystal3 afirmă că limbajul folosit pe internet obişnuia să fie 100% 

englez, dar acum procentul este de 75%, continând să scadă rapid. Rămâne de văzut 

care va fi situaŃia peste câŃiva ani.  

Motivul pentru care nu vom asista în viitor la o dominaŃie a englezei 

americane este că oamenii folosesc limba nu numai pentru a comunica, dar şi pentru 

a-şi exprima atât identitatea socială, cât şi pe cea personală. 

Limba este supusă unui process continuu de transformare multidimensională. 

Din nefericire, este greu de prevăzut ce schimbări anume vor avea loc. Poate că 

engleza americană va continua să influenŃeze alte varietăŃi ale limbii engleze. Dar 

această influenŃă nu va reprezenta decât un strop într-un ocean pentru că, în timp ce 

britanicii vor să poată comunica cu poporul American, ei nu vor de fapt să fie 

americani. În lupta dintre identitate şi inteligibilitate, identitatea este câştigătoare! 

În opinia noastră lumea întreagă este martora evoluŃiei limbii engleze spre 

statutul de limbă universală, deoarece ea are deja un statut administrativ special în 

peste şaptezeci de Ńări, beneficiază de un rol special atunci când este considerată 

prioritară în politica de învăŃare a limbilor străine a unei Ńări, iar în lumea afacerilor şi 

educaŃiei comunicarea se realizează cu precădere în limba engleză.  

Întrebarea care se pune în această situaŃie este ce s-ar putea întâmpla cu limba 

engleză modernă standard când devine globală. Previziunile lingviştilor sunt că se va 

                                                 
3 Crystal, David, Language and the Internet, 2001, p. 37 
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dezvolta o limbă cu două standarde diferite: o variantă standard pentru comunicarea 

zilnică şi o alta pentru comunicarea oficială, în special în varianta srisă. 

Concluzia finală este că influenŃa englezei americane asupra englezei britanice 

a fost, la început, mult mai semnificativă decât în zilele noastre, când cuvintele şi 

expresiile sunt filtrate şi tot ceea ce este considerat nefolositor, pompos, sau pur şi 

simplu modă este eliminat. Cu cât un termen este considerat mai necesar, cu atât mai 

repede va fi asimilat de aşa manieră încât nu va mai considerat un intrus.  

Poate că engleza britanică va continua să fie influenŃată de engleza americană, 

în special atâta timp cât această influenŃă îşi va face simŃită prezenŃa în domenii de 

activitate unde lipsa unor cuvinte şi expresii adecvate o cere.  
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