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Tema şi obiectivele tezei 

Tema centrală a tezei este investigarea relaţiei dintre uzul cotidian al toponimelor şi 

orientarea în spaţiu, în abordarea lingvisticii antropologice şi cognitive. Actualitatea temei 

este determinată de faptul că, deşi ştiinţele cognitive cunosc o evoluţie spectaculoasă şi astfel 

şi metodele lingvisticii cognitive sunt aplicate din ce în ce mai mult în diferite domenii ale 

lingvisticii, în literatura maghiară de specialitate nu s-a realizat până în prezent o îmbinare 

dintre cercetarea toponimelor şi lingvistica cognitivă, şi chiar şi literatura internaţională de 

specialitate prezintă un număr restrâns de încercări pentru apropierea celor două domenii. 

Cu toate că începând din mijlocul secolului al XX-lea până în prezent, problema 

percepţiei spaţiului este o temă cercetată cu predilecţie de mai multe ramuri ale ştiinţei 

(etologia, psihologia cognitivă şi behavioristă, psihologia dezvoltării, neurologia şi 

neuropsihologia, precum ştiinţele cognitive în general), problema relaţiei dintre toponimele 

din vorbirea cotidiană şi percepţia spaţiului a continuat să rămână un domeniu neglijat. Deşi 

în toponimia maghiară s-au făcut unele încercări în vederea aplicării perspectivelor 

lingvisticii cognitive, acestea n-au îndrăznit să depăşească reperele modelelor clasice de 

analiză a toponimelor: o schimbare esenţială a perspectivei ar fi impus aplicarea unor noi 

metode de cercetare, ceea ce nu s-a întâmplat. 

Având în vedere faptul că în cercetările din domeniu de până acum toponimele au fost 

studiate în sine, scoase din contextul lor iniţial, ca unităţi lingvistice izolate, şi faptul că la 

baza prezentei cercetări se află un material lingvistic bogat înregistrat din vorbirea cotidiană, 



respectiv că la baza investigaţiei stau toponimele din perspectiva regulilor uzului, am 

considerat necesar şi justificat elaborarea unei metodologii diferite de cele aplicate până în 

prezent, metodologie care să corespundă scopului propus. 

O asemenea abordare a tezaurului toponimic necesită deci o nouă metodă de 

investigaţie. Deşi onomasiologia descriptivă permite o abordare polivalentă a tezaurului 

toponimic de date, problematizarea dinspre lingvistica antropologică şi cognitivă deschide 

noi perspective de cercetare. Datele lingvistice devin într-adevăr valoroase dacă rămân legate 

într-un fel de utilizator: devine important cine anume, cum şi în ce context întrebuinţează 

toponimia dată, de ce tocmai acele forme şi de ce tocmai aşa. O astfel de examinare şi 

studiere a toponimelor este posibilă doar în cazul în care acestea nu sunt considerate drept 

date izolate, ci sunt cercetate împreună cu întregul lor context lingvistic – fie în limba vorbită, 

fie în cea scrisă. Din aceste considerente, cercetarea are la bază interviuri structurate pe baza 

cunoaşterii sistemului microtoponimic local, urmărind de fapt modalitatea folosirii 

toponimelor. 

Nici metoda, nici acest mod de abordare nu sunt absolut originale, ambele având 

antecedente, deşi nu prea multe, în cercetările lingvistice anterioare. Primele încercări şi 

interpretări de acest gen, fără nici o legătură între ele, au fost întreprinse aproape concomitent 

în jurul anilor 1999–2000 sub îndrumarea dlui prof. Szilágyi N. Sándor la Catedra de limba 

maghiară şi lingvistică generală a Facultăţii de litere de la Universitatea Babeş–Bolyai din 

Cluj, respectiv în Institutul de Cercetări Psiholingvistice Max Planck din Nijmegen (Olanda) 

sub îndrumarea lui Stephen C. Levinson. 

Din mijlocul anilor 1990 în atelierul de lingvistică cognitivă de la Catedra de limba 

maghiară şi lingvistică generală (Universitatea Babeş–Bolyai), sub îndrumarea dlui prof. 

Szilágyi N. Sándor, au fost elaborate 14 lucrări de licenţă şi de masterat, bazate pe cercetări 

originale, având ca temă semantica diferitelor relaţii spaţiale. Lucrarea cu titlul Toponimele 

localităţii Sanislău, în perspectiva lingvisticii cognitive, susţinută în anul 2000 de Heinrich 

Andrea corelează cu rezultatele acestor cercetări. Meritul deosebit al lucrării este că prin 

abordarea perspectivei lingvisticii cognitive a deschis noi căi în domeniul investigaţiilor 

onomasiologice. 

Trebuie să subliniem însă că acest mod de abordare constituie doar un surplus posibil 

cu valoare practică pentru orientarea cercetării în direcţia examinării toponimelor în 

funcţionarea acestora. Metoda de colectare a datelor de limba vorbită utilizată aici poate 

constitui bazele unor studii asemănătoare, însă nu este adecvată pentru inventarierea în 

întregime a tezaurului toponimic al unei localităţi, şi nu poate constitui o bază pentru 



cercetările privind viaţa toponimelor. Corespunde identificării uzanţei lingvistice legate de 

folosirea toponimelor în cadrul unei colectivităţi de vorbitori, dar nu poate fi aplicată cu 

scopul cunoaşterii tradiţiilor şi convenţiilor la nivelul vorbitorilor unor regiuni mai extinse 

sau chiar la nivelul tuturor vorbitorilor unei limbi. Toate acestea se datorează nu doar faptului 

că realizarea înregistrărilor sonore şi prelucrarea acestora durează mult şi necesită o anumită 

competenţă, ci şi imposibilităţii întocmirii unui interviu sau chestionar unic astfel încât 

rezultatele obţinute să fie comensurabile şi comparabile. Interviurile realizate pentru prezenta 

teză sunt mixte, adică parţial structurate, de aceea, unele întrebări pot fi unificate, altele 

abandonate, sau, în funcţie de cerinţele impuse de situaţia vorbirii, anchetatorul are libertatea 

de a intercala întrebări noi, complet diferite de cele prestabilite, care însă să corespundă 

scopului propus. Pentru elaborarea şi funcţionarea ghidurilor pentru interviuri este impetuos 

necesar cunoaşterea locului la un anumit nivel. Metoda devine inaplicabilă pentru o 

investigaţie mai largă, deoarece fiecare interviu poate fi aplicat doar pentru localitatea pentru 

care a fost elaborat. Dat fiind faptul că eşantionarea poate fi realizată doar într-un interval de 

timp anume, într-un anume loc, cu alegerea întâmplătoare a subiectelor, cercetarea nu este 

una reprezentativă, şi nu va furniza date corespunzătoare unei analize statistice. Rezultatele 

obţinute nu pot fi generalizate pentru obiceiurile de utilizare a toponimelor de pretutindeni, 

sau eventual la modalitatea conceperii spaţiului într-o regiune anume, ori la întreaga arie 

lingvistică. 

Investigaţii pe baza unor concepţii similare au fost realizate în prima parte a anilor 

2000 în cadrul unui proiect privind comportamentul spaţial (Space-Project) de către 

ccercetătorii Institutului de Psiholingvistică Max Planck cu sediul în Nijmegen, Olanda, 

având la baza investigaţiilor limbile naturale. Rezultatele cele mai cuprinzătoare ale acestor 

cercetări sunt oferite de raporturile anuale accesibile in format electronic pe pagina web a 

institutului (Max Planck Institut für Psycholinguistik, Annual Report, 2001–2006). Una 

dintre problemele centrale ale acestor investigaţii o constituie reprezentarea lingvistică a 

spaţiului conceptualizat pe baza structurii corpului uman, acordând totodată o deosebită 

atenţie categorizării conceptuale şi lingvistice a elementelor mediului apropiat al omului. Cu 

toate că aceste cercetări, datorită condiţiilor mai generoase pentru realizarea investigaţiilor 

într-un spaţiu lingvistic larg, prezintă o imagine mult mai amplă decât cele ale şcolii clujene, 

unele rezultate se sprijină reciproc. 

Prezenta teză dezvoltă mai amplu un segment comun al intersecţiei dintre aceste două 

direcţii de cercetare, prin evaluarea rezultatelor propriilor investigaţii pe teren, continuând 

rezultatele unor cercetări proprii anterioare în spiritul tradiţiilor şcolii clujene. Potrivit acestei 



constatări, caracteristicile geografice ale unei zone determină considerabil nu numai 

concepţiile omului referitor la spaţiu, dar şi reprezentarea lingvistică a spaţiului înconjurător, 

precum şi întrebuinţarea toponimelor. 

Scopul meu a fost deci ca după investigaţiile mele precedente, ca o continuare a 

acestora, să întreprind o cercetare dintr-o perspectivă mai amplă, care îşi propune nu 

explorarea întregului tezaur toponimic, ci identificarea şi registrarea acelor date lingvistice 

din limba vorbită, care sunt relevante pentru procesele utilizării spaţiului, strategiile de 

orientare şi harta cognitivă a oamenilor din zonă. Inovaţia esenţială a prezentei teze, în 

comparaţie cu cercetările precedente în domeniul onomasiologiei tradiţionale, constă în faptul 

că toponimele sunt studiate aşa cum sunt ele folosite în realitate, în contextul lor original, 

împreună cu funcţiile lor, atât comunicative, cât şi cognitive. 

Drept urmare, scopul secundar al prezentei cercetări a fost elaborarea unui cadru 

metodologic, care să permită prelucrarea şi interpretarea cât mai adecvată a materialului 

toponimic cotidian, şi care să fie aplicabil ulterior şi de către alţi cercetători. 

De asemenea, prezenta cercetare şi-a propus ca scop de la bun început: identificarea 

corelaţiilor dintre toponime şi relaţiile spaţiale, respectiv formele gramaticale ale toponimelor 

şi relaţiile spaţiale, precum şi identificarea regulilor care stau la baza pragmaticii 

toponimelor. 

 Actualitatea temei şi caracterul inovator  

 Investigarea problemelor utilizării cotidiene a spaţiului şi a toponimelor devine 

deosebit de actuală azi, când prin intermediul transmisiei digitale de informaţii, devin 

accesibile chiar şi cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. În condiţiile în care globalizarea 

desfiinţează distanţele, mediul nemijlocit al omului pierde din atracţie din ce în ce mai mult. 

Natura ocupă un rol din ce în ce mai neînsemnat în formarea mentală a spaţiului, iar omul 

preferă poziţia de observator, alege distanţarea. Această distanţare se dizolvă oarecum doar 

sub efectul prezenţei personale, şi astfel şi spaţiul însuşi se deschide doar prin experienţa 

trăirii, dezvăluindu-şi formele reale. 

In viaţa cotidiană referinţele personale ale spaţiului sunt îmbogăţite prin diferitele 

forme ale posesiunii locului. Astfel spaţiul nu este doar un „rezervor al evenimentelor” ci un 

loc utilizat prin diferite activităţi practice, în care oamenii trăiesc. Conţinutul personal se 

evidenţiază şi în vorbirea despre spaţiu, însăşi percepţia subiectivă problematizează 

spaţialitatea evocării. Astfel trecutul se obiectivează prin spaţii, edificii, şi mediul natal este 

cel de care se leagă o mie de întâmplări. Schimbarea calitativă intervenită în relaţia dintre om 

şi natura înconjurătoare se sesizează pregnant prin diferenţele percepţiei spaţiului, prin 



diferenţele raportării la spaţiul înconjurător atestate între vorbitorii din mediul rural şi cei din 

mediul urban. Alegerea locului investigaţiei a fost prielnică şi din acest punct de vedere: 

vorbitorii din comuna Tărlungeni trăiesc într-un mediu rural, relaţia mai strânsă dintre om şi 

mediu se realizează şi în vorbirea lor despre locurile cunoscute, iar vorbirea despre spaţiu a 

locuitorilor din Săcele este afectată de urbanizarea forţată, accelerată. 

Capitolele principale ale tezei abordează probleme foarte puţin discutate atât în 

literatura de specialitate maghiară, cât şi în cea internaţională. Prima parte prezintă 

posibilităţile realizării hărţilor cognitive pornind de la datele lingvistice, respectiv metoda 

lingvistică a cartografiei cognitive (cognitive mapping). Deşi harta cognitivă, respectiv 

cartografia cognitivă constituie subiecte prin excelenţă interdisciplinare, folosite până în 

prezent de diferitele domenii ale psihologiei, antropologiei, geografiei sociale şi topografiei, 

harta cognitivă compusă din date lingvistice a ajuns în centrul atenţiei doar în cazul câtorva 

cercetări. Literatura de specialitate maghiară şi internaţională nici nu prea oferă exemple 

pentru cercetarea relaţiilor dintre funcţionarea toponimelor şi funcţionarea hărţii cognitive, în 

afara lucrării amintite a lui Heinrich Andrea.  

  Pornind de la utilizarea toponimelor în vorbirea cotidiană, cea de a doua parte 

principală a tezei discută problema interrelaţiei dintre structurarea cognitivă a spaţiului şi 

utilizarea toponimelor, şi anume:  în ce măsură concepţia despre spaţiu al vorbitorului este 

influenţată de circumstanţele geografice, respectiv cum se reflectă această concepţie despre 

spaţiu în denumirea toponimică. O atenţie deosebită este acordată aşa-numitelor nume 

bipolare, unde toponimul însuşi are în componenţă un element de poziţionare referenţială. 

Deoarece aceste dublete toponimice au frecvent variante simultane, am presupus că pornind 

de la obiceiurile de utilizare toponimică există o oarecare relaţie semantică între aceste 

variante toponimice paralele. Deşi există câteva studii care s-au preocupat deja de semantica 

poziţionării referenţiale, având în vedere şi aspecte de antropologie, respectiv sociologia 

comunităţilor urbane şi rurale, după cunoştinţele mele, până în prezent relaţia variantelor 

toponimice paralele bazate pe structurarea lingvistică a dimensiunilor spaţiului nu a fost 

cercetată. 

Legat de relaţiile dintre utilizarea spaţiului şi a toponimelor, capitolul tratează o formă 

specifică a situaţiilor de orientare, şi anume îndrumarea. Strategiile orientării cognitive 

activează harta cognitivă şi strategiile lingvistice de orientare, stimulate prin problema 

concretă de orientare, care permite cercetarea în situaţii concrete a comportării toponimelor în 

text în ipostaza funcţionării lor. Deşi procesele strategiilor cognitive de orientare şi de 

identificarea traseului au deja o literatură internaţională extinsă, manifestarea lingvistică a 



acestor procese cognitive a preocupat până în prezent doar câţiva cercetători, şi chiar şi aceste 

lucrări ştiinţifice ating doar marginal utilizarea toponimelor în vorbirea cotidiană. 

 Următorul capitol aşează într-o lumină nouă problema gramaticii toponimelor. Pe 

când operele tradiţionale de onomasiologie tratează toponimele ca un sistem aparte, acordând 

importanţă organizării structurale, poziţionării numelui topografic în ansamblul întregului 

sistem, evidenţiind aspecte compoziţionale şi istorice, concepţia propusă de prezenta teză 

plasează accentul asupra întregului sistem lingvistic, studiind astfel toponimele în contextul 

lor original, în timpul funcţionării lor, acordând atenţie deosebită referinţelor gramaticii 

textului. Această concepţie pune în evidenţă raportul dintre gramatică şi pragmatica 

toponimelor. Pe parcursul studierii comportamentului în text al toponimelor putem observa şi 

aspecte referitoare la modul, locul şi timpul întrebuinţării acestora. Natura raportului personal 

dintre intervietor şi intervievat, existenţa experienţei şi a cunoştinţelor comune, locul şi 

timpul discuţiei influenţează întrebuinţarea în conversaţie a toponimelor, stabilind natura 

diferenţelor dintre toponime şi puncte de reper. 

Teza oferă o imagine a unui segment din limbajul cotidian al vorbitorilor de etnie 

maghiară din Şapte Sate, în Ţara Bârsei, astfel constatările nu pot fi generalizate pentru 

întregul spaţiu lingvistic maghiar. Din natura experimentală decurg căutările cercetătorului, 

care deşi operează pe de o parte cu instrumentele lingvisticii cognitive, pe de altă parte cu 

cele ale lingvisticii antropologice, se angajează în elaborarea unei metodologii adecvate 

caracterului interdisciplinar asumat. 

Prezentarea capitolelor în parte 

În capitolul introductiv este prezentată interferenţa lingvisticii cognitive şi a 

toponimiei în problematica orientării în spaţiu şi a folosirii toponimelor, punînd în evidenţă 

actualitatea apropierii celor două domenii lingvistice. În acest capitol sunt prezentate tema şi 

obiectivele principale ale cercetării, urmate de rezumarea scurtă a capitolelor care prezintă 

rezultatele propriu-zise ale cercetării. Primul capitol este compus din două subcapitole: 

Fundamentarea şi argumentarea teoretică a cercetării şi Metodologia cercetării. Cadrul 

general de fundamentare ştiinţifică este furnizat de lingvistica cognitivă. Lucrarea are la bază 

teoria cognitivă a metaforei, elaborată de George Lakoff şi Mark Johson, una dintre cele mai 

cunoscute teorii ale direcţiei holiste a lingvisticii cognitive. Metaforele bazate pe direcţiile şi 

dimensiunile spaţiale fundamentale, raporturile spaţiale conceptualizate pe baza arhitecturii 

corpului uman, precum şi modelul orientării pe baza părţilor corpului uman constituie un 

punct de plecare esenţial al lucrării. Teoria lui Ray Jackendoff care propune o corespondenţă 

structurală între sistemul de referinţă al limbii şi cel al cunoaşterii spaţiale completează baza 



teoretică a lucrării. În continuare, în partea metodologică sunt prezentate locul şi 

circumstanţele culegerii datelor şi metodele de prelucrare ale acestora. Aplicarea 

complementară a celor trei metode (interviurile semi-structurate, chestionarele şi 

conversaţiile spontane) îmbină instrumentele sociolingvisticii şi a lingvisticii antropologice. 

Tot acest prim capitol prezintă ipotezele iniţiale ale cercetării şi finalităţile propuse, apoi 

formulează ipoteze despre rezultatele preconizate. 

Capitolele 2, 3 şi 4 formează partea cea mai importantă a tezei. Pe când cadrul teoretic 

schiţat în Introducere este orientativ din perspectiva concepţiei întregii lucrări, aici, datorită 

caracterului interdisciplinar al studiului, este necesară o prezentare teoretică mai amplă, luată 

separat, pe problemele implicate. Fiecare dintre aceste capitole prezintă cercetarea concretă, 

atingând şi problemele privind fundamentarea neuropsihologică (vezi: funcţionarea hărţii 

cognitive şi procesul cognitiv al îndrumării), sau cele legate de teoria numelor, de gramatica 

textului sau de pragmatică. 

Capitolul 2, intitulat Harta cognitivă prezintă fundamentele neuropsihologice ale 

formării hărţii cognitive. Primul subcapitol identifică acele componente ale sistemului nervos 

uman care joacă un rol important în orientare în spaţiu, şi demonstrează legăturile acestora cu 

harta cognitivă. Urmează prezentarea procesului neuropsihologic al elaborării hărţii 

cognitive. Subcapitolul următor, tratând corelaţia dintre structurile cognitive şi cele 

lingvistice, propune o modalitate de investigare a hărţii cognitive pornind dinspre datele 

lingvistice. Această propunere constituie trecerea de la bazele sistemului nervos ale hărţii 

cognitive la interpretarea concretă a datelor lingvistice.  

Încă din prima parte a analizei devine evident că cei din Şapte Sate nu mai au o hartă 

cognitivă unitară, deoarece lumea rurală şi cea urbană s-au diferenţiat într-atât, încât această 

diferenţiere se resimte deja şi în cunoştinţele vorbitorilor despre spaţiul înconjurător. În timp 

ce locuitorii din Săcele se orientează într-o localitate cu o structură complicată şi nefirească, 

cei din comuna Tărlungeni se mişcă cu o siguranţă mai mare în lumea lor mai simplă, 

palpabilă. Cel din Săcele se pierde în spaţiu, şi se simte la el acasă doar într-o ambianţă strict 

delimitată. În propria sferă se regăseşte relativ uşor, însă cum distanţa de la cămin creşte, el 

se mişcă din ce în ce mai nesigur, scade numărul punctelor de reper, liniile de demarcaţie 

devin neclare, punctele de reper devin pete, segmente obscure ale spaţiului. Paralel cu aceasta 

se poate observa că pe când vorbitorii maghiari trăiesc într-un spaţiu mai tradiţional de acum 

o sută, o sută douăzeci de ani, vorbitorii români trăiesc în dimensiunile spaţiului actual, 

urmărind în orientare aspecte mult mai practice, decât maghiarii.  



Poziţia de referinţă standard a celor din Săcele este una orientată către munte, poziţia 

omului care merge de jos în sus, pe când viziunea spaţiului la cei din comuna Tărlungeni este 

determinată de poziţia omului orientat după scurgerea apelor. Folosirea relaţiilor spaţiale 

fundamentale în orientare va fi reevaluată din acest punct de vedere. 

Experimentul de orientare urmăreşte o formă specifică a folosirii toponimelor: Cum 

anume ajungem dintr-un punct A într-un punct B? Introducerea teoretică prezintă procesele 

navigării cognitive, apoi este discutată învăţarea traseului, respectiv planificarea sau alegerea 

traseului şi, în sfârşit, strategiile descrierii verbale a unui traseu. 

Capitolul 4 abordează aspectele pragmatice şi gramaticale ale toponimelor. În acest 

capitol am formulat două ipoteze de lucru mai importante. Prima, potrivit căreia în cadrul 

unei comunităţi de vorbire există anumite reguli de folosire ale toponimelor, reguli care, cu 

mici excepţii, pot fi considerate general valabile pentru comunitatea respectivă, s-a confirmat 

pe parcursul cercetării. A doua însă, potrivit căreia în localităţi cu condiţii geografice similare 

şi regulile care pun în funcţiune folosirea toponimiilor trebuie să fie identice, s-a dovedit a fi 

greşită. 

Anexele tezei conţin chestionare şi ghiduri de interviuri redactate în mod special cu 

scopul demarării prezentei cercetări, precum şi hărţile-anexe ale acestora, hărţile cognitive ale 

localităţilor ţintă şi ale unităţilor componente ale acestora, precum şi o selecţie reprezentativă 

din forma transcrisă a interviurilor. Toate interviurile, în varianta sonoră şi scrisă, sunt 

cuprinse în anexa CD a tezei. 
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