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DIMENSIUNI LINGVISTICE, STILISTICE  ȘI 

PRAGMATICE ÎN DISCURSUL DRAMATIC LA ION 

LUCA CARAGIALE 

 

 

Cuvinte-cheie: discurs teatral, comicul, legi ale 

discursului, reguli de politețe, coduri textuale 

 

Rezumat 

Lucrarea și-a propus să analizeze dimensiunea comică 

a discursul dramatic caragialian, prin identificarea genurilor 

de discurs dominanate și a tipologiilor textuale 

corespunzătoare, în cadrul cărora am analizat mărcile proprii 

ale discursului personajelor. Am urmărit constituirea 

discursului teatral în cadrul general al discursului ca practică 

socială, ca limbaj în interacțiune și am analizat specificitatea 

acestuia și implicațiile asupra receptării și interpretării 

textelor. 

În elaborarea lucrării am avut în vedere:  

a. identificarea genurilor discursive predominante și 

analiza tipurilor de organizare textuală ale acestora; 

b. analiza comunicării literare pentru identificarea 

diferitelor niveluri enunțiative ale discursului teatral și 
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identificarea particularităților lingvistice din discursul 

personajelor la diferitele niveluri de constituire a textualității; 

c. identificarea și analiza nivelului actanțial al 

textelor; 

d.analiza personajului și identificarea particularităților 

de construcție la nivelul de adâncime și de suprafață al 

textului, precum și relația care se stabilește între personaj, rol, 

actor, actant; 

e. identificarea codurilor literare ce regizează 

receptarea textului și a tipului de relație ce se stabilește între 

autor și lector. 

Dimensiunea teoretică a lucrării a avut ca suport 

lucrări din domeniul lingvisticii structurale, lingvisticii 

textuale, semanticii interpretative, teoriei argumentației, 

esteticii și criticii literare. 

Una dintre premisele de la care am pornit a fost cea 

legată de modalitatea principală de realizare a comicului și 

anume abaterile de la legile discursului și de la regulile 

sociale, care guvernează conduita ce se înregistrează la nivelul 

discursului personajelor. În acest scop, am avut în vedere 

lucrări care studiau condițiile producerii textelor și a 

proprietăților care definesc textualitatea, lucrări aflate la 

granița diferitelor discipline precum transfrasticul, teoria 

argumentației, teoria discursului, analiza conversațională, 
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lingvisitca textuală, pragmatica lingvistică. Ne-am oprit 

asupra  cercetărilor întreprinse de Ducrot pe terenul analizei 

discursului, asupra cercetărilor lui Maingueneau și Adam în 

domeniul lingvisticii discursive și textuale, ale lui Olbrecht-

Tyteca, Grize, Anscombre și Ducrot în domeniul 

argumentării, ale lui Stati în domeniul transfrasticului, ale lui 

Kerbrat-Orecchioni și Goffman în analiza conversațională și 

în studiul interacțiunilor sociale prin studiul asupra politeții. 

Pentru analiza structurilor semantice ale nivelului de 

adâncime am consultat lucrări de inspirație structuralistă 

precum Logica povestirii, Semantica structurală, articole de 

sintaxă narativă scrise de Roland Barthes și Tzvetan  Todorov.  

Am folosit pentru analiza discursul teatral, care 

interesează domeniul analizei conversaționale prin faptul că în 

discursul personajelor sunt simulate interacțiuni din viața 

cotidiană, cercetările întreprinse de Kerbrat-Orecchioni. 

Pentru a analiza procedeele lingvistice de realizare a 

comicului de limbaj ne-am propus să identificăm natura 

transgresiunilor care se înregistreză la diferitele niveluri ale 

textului, având în vedere distincția clasică formulată de 

Morris în semantică, sintaxă și pragmatică. Pentru a atinge 

acest obiectiv, ne-am raportat la studiile asupra maximelor 

conversaționale, legilor discursului și strategiilor politeții 

elaborate de Grice, Ducrot, Kerbrat-Orecchioni, Goffman. 
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Totodată, ne-am raportat la studiile care abordau problema 

identificării unor condiții pentru definirea textului și a 

textualității aparținând lui Beaugrande și Dressler, Petöfi și 

Sözer, Emanuel Vasiliu. 

 Studiul teatrului și al textului literar se 

fundamentează pe teoria receptării. Prin instituirea unor relații 

de suprapunere a nivelurilor enunțiative am analizat relația 

dintre cititor și autor, având în vedere competențele literare 

guvernate de coduri. Am avut în vedere constituirea relațiilor 

de transtextualitate definite de Gentte, precum și teoria 

intertextualității rafinată de Kristeva. 

Pentru situarea lui Caragiale în contextul literar al 

epocii, pentru fixarea coordonatelor esențiale ale operei sale 

în cadrul literaturii române și universale, ne-am raportat la 

analizele realizate de critica literară de-a lungul vremii. 

Printre metodele și procedeele de cercetare folosite se 

numără metoda descriptivă prin care au fost observate 

abaterile la nivel fonetic și lexical, semantic și gramatical (la 

nivelul coerenței și coeziunii), întâlnite în discursul 

personajelor, și compararea, confruntarea și gruparea 

diferitelor fenomene întâlnite la nivel discursiv și textual, în 

raport cu discursul unei anumite categorii de personaje sau cu 

discursul autorului. De asemenea, s-a folosit  metoda 

comparativă pentru studierea contextului literar în care înscrie 
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teatrul lui Caragiale în literatura română și universală, pentru 

identificarea și compararea similitudinilor cu alți autori, 

plasați în relație de descendență sau de posterioritate. 

Cercetările făcute se doresc a fi o abordare a 

discursului comic din teatrul caragialian din perspectiva 

disciplinelor moderne care studiază fenomene lingvistice ce se 

situează dincolo de granițele frazei, precum lingvistica 

textuală, analiza conversațională, analiza discursivă, teoria 

argumentației. 

Primul capitol studiază particularitățile principalelor 

genuri de discurs care se conturează în discursul personajelor: 

discursul politic și discursul de dragoste și analizează modul 

în care acestea sunt sructurate la nivelul secvențelor textuale, 

dar și fenomenele de eterogenitate discursivă și textuală. De 

asemenea, primul capitol analizează dimensiunea inerent 

argumentativă a genurilor de discurs identificate, prin studiul 

specificității strategiilor argumentative și a tipurilor de 

argumente folosite de personaje.  

În cadrul discursului teatral se observă constituirea ca 

discursuri dominante a discursului politic și a discursului de 

dragoste, ambele având o componentă argumentativă inerentă 

prin dimensiunea perlocutorie a acestora și anume a convinge 

în primul caz alegătorii de justețea tezei susținute în vederea 
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obținerii voturilor acestora și în al doilea caz de a-l persuada, 

de a-l seduce pe celălalt.  

Discursul politic prezintă, ca forme de organizare 

textuală, monologul cu subspeciile monolog adresativ, 

solilocviul, aparté și dialog cu replici narative și conversația, 

întâlnindu-se în piesele O scrisoare pierdută, O noapte 

furtunoasă și Conul Leonida față cu reacțiunea. Se 

caracterizează prin exploatarea tuturor resurselor limbii, 

pentru a evidenția stereotipia limbajului politicianului 

demagog, care este incapabil să se exprime din cauza lipsei de 

onestitate. Din acest motiv; limbajul său este puternic 

codificat până la caricaturizare. Organizarea defectuoasă a 

discursului relevă carențe logice. Pentru a convinge, aceștia 

fac uz de strategii vizând subminarea adversarului sau 

folosirea unor scenarii hipercodificate retoric și stilistic, 

despre care cred că dau rezultate precum patriotismul, 

antisemitismul, originea latină. 

Discursul de dragoste este un tip comunicațional ce 

are la bază intenția de a exprima în mod direct sau indirect 

sentimentul de dragoste, actualizând cu preponderență 

funcțiile expresivă, conativă, fatică și poetică. Efectul 

perlocuționar scontat este seducerea celuilalt. În acest scop, 

interlocutorii folosesc strategii de persuasiune diferite, de la 

argumente bazate pe afecte până la amenințări. Discursul de 
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dragoste e prezent în comedii prin genuri discursive precum 

conversația, declarația de dragoste și scrisoarea de dragoste, 

având organizări textuale specifice și înscriindu-se într-o serie 

de opoziții: oral-scris, liber-organizat, autentic-hipercodificat.  

Cunoașterea / recunoașterea genului discursiv de către 

personaje este o condiție esențială a înțelegerii globale a 

discursului. Nerecunoașterea genului discursiv creează 

probleme de comprehensiune și implicit de coerență, care 

generează efectul de comic, așa cum se întâmplă în scena 

întâlnirii dintre Rică și Veta, care are la bază procedeul 

quiproquo-ului. Astfel, Rică intenționează să facă o declarație 

de dragoste, care, neînțeleasă, este interpretată de 

interlocutoarea sa prin apelul la scenariul jafului.  

O altă problematică este constituită de eterogenitatea 

discursivă și textuală. Prima ia naștere fie din intenția 

argumentativă în cazul introducerii în discurs a aforismelor, 

fie din preferința pentru anumite genuri de discurs precum 

genurile epistolar și jurnalistic. Eterogenitatea textuală este 

reprezentată de procedeul dialogului cu replici narative având 

ca scop oralitatea și crearea efectului de autenticitate. 

Al doilea capitol prezintă analiza discursului 

personajelor ce se individualizează în raport cu stilul neutru al 

autorului din didascalii. Analiza a fost realizată pentru fiecare 

nivel textual în parte, respectiv fonetic și lexical, semantic și 
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gramatical, stilistic și pragmatic. Scopul este degajarea 

particularităților de exprimare ale personajelor în funcție de 

categoria socială, de vârstă sau de cultură, precum și de 

genurile discursive actualizate 

Discursul teatral se caracterizează prin eterogenitate 

enunțiativă. Se constituie două niveluri textuale distincte: 

primul nivel are în vedere enunțarea imediată a autorului și 

conține totalitatea didascaliilor (indicații scenice, nume de 

locuri, nume de personaje), iar enunțarea mediată a unui 

personaj care conține ansamblul dialogului, incluzând, de 

asemenea, monologul. 

 La nivel lingvistic, cele două niveluri enunțiative 

prezintă particularități distincte ca urmare a intenționalității 

artistice. Finalitatea este scoaterea în relief a limbajului 

distinct al personajelor ca modalitate de caracterizare vizând 

satira socială și parodia în raport cu limbajul neutru al 

autorului. În funcție de cele două tipuri dominante de discurs: 

discursul politic și discursul de dragoste am izolat 

particularitățile fonetice și lexicale din vorbirea fiecărui 

personaj, apoi le-am comparat cu cele ale altor personaje, 

pentru a identifica asemănările și diferențele create de statutul 

social, mediul social și vârsta interlocutorilor. Comicul de 

limbaj apare atât la nivel microstructural, în fonetică, lexic şi 

gramatică, cât şi la nivel macrostructural, în probleme ce ţin 
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ce coerenţa şi coeziunea textuală. Comicul conferă textului un 

accentuat caracter realist, astfel încât fiecare categorie socială 

este individualizată prin limbaj. Abaterile de la normă 

constituie un mijloc de caracterizare a personajelor, în raport 

cu limbajul neutru al autorului. 

Se remarcă în discursul politic, la nivel fonetic, 

predominanța fenomenului de iotacizare a verbelor, iar la 

nivel lexical pe de o parte, utilizarea neologismului, în special 

de origine franceză, la intelectuali și înalți responsabili 

precum Farfuridi, Cațavencu, Rică Venturaino, Trahanache, 

Tipătescu, iar pe de altă parte a cuvintelor din fondul vechi la 

personaje aparținând micii burghezii sau având vârstă 

înaintată precum Jupân Dumitrache, Ipingescu, Leonida, 

Efimița.  

În discursul de dragoste se remarcă, la nivel fonetic, 

fenomenul de iotacizare a verbelor, iar la nivel lexical 

predominarea cuvintelor din fondul vechi și a expresiilor 

populare alături de folosirea improprie a neologismului mai 

ales la nivelul personajelor, fără pretenții de cultură, care apar 

mai ales în piesa D-ale carnavalului. Excepție face Rică 

Venturiano care are un lexic alcătuit în majoritate din 

neologisme de origine franceză și italiană.  

La nivelul coerenței și coeziunii, se observă 

transgresări importante mai ales în discursul politic, având ca 
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scop critica politicianului demagog și a discursului lipsit de 

esență al acestuia. Coerența depinde de condițiile de 

interpretarea a unei suite de enunțuri în funcție de un context 

dat. Numai judecata receptorului permite evaluarea adecvării 

textului la situația de enunțare. Actul de limbaj va fi 

considerat coerent sau nu în funcție de o aștepare, de o cerere 

de informație mai mult sau mai puțin precisă. Coerența este 

legată de scripturile sau scenariile actualizate de text. 

Spre deosebire de coerență care se bazează pe 

interpretabilitate, coeziunea are la bază relațiile semantice și 

lingvistice dintre enunțuri. Dimensiunea coezivă este dată de 

înlățurile sintactice, de reluările anaforice, de recurențe 

tematice sau referențiale, de organizarea temporală. 

Ansamblul relațiilor lingvistice marcate cu ajutorul 

conectorilor asigură conexitatea enunțurilor. 

În discursul politic, la nivelul coerenței am observat 

ruperea coerenței tematice având ca sursă etimologia 

populară, disimilarea, neconcordanța opiniilor formulate de 

personaje cu scriptul și cunoașterea enciclopedică, 

resemnatizarea unor termeni. La nivelul coerenței referențiale, 

prin procedeul comic quiproquo, se creează confuzie la 

nivelul înțelegerii mesejaului de către personaje, așa cum se 

întâmplă în scena discuției dintre Trahanache și Dandanache 

în care fiecare vorbește despre altceva.  
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La nivelul coeziunii, se remarcă drept abateri 

contradicția ca urmare a echivalării unor termeni diferiti sau 

seme opuse, contradictia dintre comportamentul verbal, 

nonverbal si paraverbal, absența progresiei tematice prin 

truisme, tautologii, chiasm, ticuri verbale, construcții 

anacolutice și redundante, fenomenul de dezacord dintre 

subiect și predicat, construcțiile eliptice și enumerațiile 

excesive care creează dezordine logică prin aglomerare.  

La nivelul conexității, am analizat comportamentul 

conectorilor dar și ori, care apar mai ales în discursul 

candidaților la funcția de deputat, Farfuridi și Cațavencu. 

Conectorii se desemantizează, încetează să exprime raporturi 

logice între enunțuri.  

În discursul de dragoste, la nivelul coerenței, apare 

dislocarea tematică din nerecunoașterea genului de discurs ca 

urmare a quiproquo-ului. Astfel, Veta, confundată de Rică cu 

Zița, nu recunoaște genul discursiv al declarației de dragoste 

făcute de Rică, pe care o interpretează conform scenariului 

jafului. La nivelul coerenței referențiale apar quiproquo-ul și 

travestiul, precum și ambiguitatea semantică având drept surse 

omonimia și metaforizarea.  

Coeziunea este afectată, ca și în cazul discursului de 

dragoste, de fenomene precum alăturări paradoxale, 

construcții redundante, ticuri verbale, construcții anacolutice 
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și redundante, fenomenul de dezacord dintre subiect și 

predicat, construcțiile eliptice. 

La nivelul conexității, se remarcă folosirea 

conectorilor dar, ori și dacă cu valoare argumentativă.  

La nivel stilistic și pragmatic, în discursul politic, se 

observă hipercodificarea stilistică prin structuri sapienţiale, 

maxime, proverbe şi zicerile, referinţe culturale şi sociale, 

scenarii intertextuale precum afirmarea mândră a originii 

latine, suveranitatea poporului, democrația, libertatea, care 

scot în evidență artificializarea limbajului. În discursul de 

dragoste, se remarcă, alături de locurile comune, îmbinarea 

registrelor stilistice, având ca finalitate satira. Pentru a marca 

contrastul dintre esență ș aparență este folosită ironia, care 

apare intradiscursiv la nivelul discursului personajelor și 

extradiscursiv, marcând relația de complicitate dintre autor și 

cititor. 

Reperarea intențiilor artistice se face de către cititor 

pe baza competenței sale literare, prin descoperirea 

semnificațiilor grație indiciilor conținute de codurile literare. 

Al treilea capitol are în vedere identificarea modelului 

actanțial al textelor analizate și evidențierea eventualelor 

elemente de similitudine dintre acestea, precum și analiza 

personajelor și stabilirea particularităților acestora și a 

tipurilor de relații pe care le întrețin. Am întreprins o  analiză 
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a personajelor, ținând cont de nivelul textual la care apar, 

respectiv în structura de adâncime sau în structura de 

suprafață. 

La nivelul actanților, am observat problematica 

suscitată de personajul literar în lucrările teoretice. Am 

întreprins o clasificare pornind de la nivelul de adâncime, 

nivelul actanților, spre nivelul de suprafață al personajelor, 

actorilor și rolurilor. Personajul se definește prin iluzia 

referențială conferită de încarnarea personajului de către 

comedian și prin nume, iar, lingvistic, prin faptul că este 

subiectul unui discurs. El este individualizat din punct de 

vedere semiotic printr-un număr de caracterisitci comune 

împărtățite parțial sau total cu alte personaje din același text 

sau din alte texte și prin nume. La Caragiale se observă 

corelația dintre numele personajului și tipul reprezentat din 

punct de vedere al caracterului, al clasei sociale, al etniei și al 

rolului social jucat în piesă. În maniera esteticii clasicist-

realiste, s-a observat că personajele sunt tipuri umane și, prin 

urmare,  ilustrează în linii generale lumea din care provin și 

anume mica burghezie românească din secolul al XIX-lea. Ele 

întruchipează însă defecte general umane, astfel încât transced 

epoca lor. Distincția actant / personaj ilustrează contrastul 

dintre aparență și esență din comedii. Se observă faptul că 

personajele migrează de la o categorie actanțială la alta. 
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Relațiile între actanți sunt dorinţa de putere politică sau 

dorinţa amoroasă, raportul de comunicare (confidenţa sau 

destăinuirea de informaţii) și  raportul de participare (ajutor 

sau opoziţie). Acestea sunt guvernate de două tipuri 

fundamentale de relații: a fi- a părea, activ-pasiv. 

Pornind de la modelul actanțial propus de Greimas și 

rafinat prin cercetările ulterioare, am identificat structurile 

primare care stau la baza comediilor. Am observat că 

Destinatarul D1, care pune în mișcare acțiunea, este unul 

abstract și anume ambiția politică a subiectului Cațavencu în 

piesa O scrisoare pierdută, ambiția familială a subiectului 

Jupân Dumirache care, pe tot parcursul piesei, este deosebit 

de vigilent față de onoarea de familist, dorința de răzbunare a 

Miței și a lui Pampon în D-ale carnavalului, înșelați de 

amanții lor sau de frica ce îi determină pe Leonida și Efimița 

să-și plănuiască evadarea la Ploiești. Pe parcurs, au loc 

reorganizări ale personajelor determinate de relațiile a fi - a 

părea, activ-pasiv. Astfel, Cațavencu devine din șantajist 

victimă a șantajului, onoarea lui Dumitrache rămâne pătată de 

omul său de încredere, Chiriac, Nae Girimea din obiectul 

răzbunării devine salvator grație scenarului gândit de 

Iordache, iar Leonida și Safta află că revoluția era în realitate 

un chef.  
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Textele comunică prin nuclee semantice comune, 

fiind relaționate prin intertextualitate internă, ceea ce conduce 

la constituirea unei viziuni schematice în care reacțiile și 

implicit discursul personajelor sunt ușor de anticipat și la 

constaterea unor relații de filiație sau chiar de 

interșanjabilitate între personaje. Se poate observa că Nae 

Cațavencu și Dandanache îndeplinesc același rol și anume de 

a șantaja, folosind un bilet de dragoste pierdut, Trahanache și 

Dumitrache sunt soții înșelați de oamenii lor de încredere, 

respectiv Tipătescu și Chiriac, Pampon și Crăcănel sunt 

victime ale înșelării de către iubite. Personajele se definesc 

prin rol, constituindu-se în tipuri caracterologice împărtășind 

același tip de discurs. Se constituie categoria omului politic 

din care fac parte Cațavencu, Farfuridi, Trahanache, 

Dandanache, Rică Venturiano, definită lingvistic printr-un 

limbaj artificial, alcătuit în principiu din neologisme de 

origine franceză, neadaptate, puternic codificat retoric, care 

sacrifică legile logicii și a cărei argumentație este una strict 

formală.  

O altă categorie este cea a receptorilor acestui tip de 

discurs, care au de obicei o înțelegere limitată din punct de 

vedere intelectual și lingvistic, care construiesc fabulații ce 

contrazic scenariile aparținând competenței enciclopedice 

comune. Din această categorie fac parte Dumitrache, 
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Ipingescu și Leonida. Primii reinterpretează articolul lui Rică 

din necunoașterea sensurilor neologismelor, în timp ce 

Leonida își creează o realitate alternativă în care emite 

judecăți fantasmagorice despre republică, papa sau revoluție. 

 O altă categorie bine individualizată este reprezentată 

de așa-zișii îndrăgostiți reprezentată de Rică Venturiano, 

Chiriac, Papon, Crăcănel, Mița, Zița, Veta, Tipătescu al căror 

discurs este unul caracterizat prin tipicitate, în care se reiau 

aceleași catacreze și toposuri. Discursul este unul pastișat, în 

care se observă îmbinarea mai multor registre stilistice și 

folosirea abuzivă a neologismelor de origine franceză. 

Al patrulea capitol întreprinde o analiză comparativă 

între comicul discursului caragialian și absurdul din piesele 

ionesciene din perspectiva codurilor literare: transtextual, 

pentru a identifica regularitățile sau abaterile de la regulile de 

gen, intertextual prin identificarea unei relații de filiație între 

cei doi dramaturgi și metatextual, prin reinterpreatea lui 

Caragiale ca precursor al teatrului absurdului de către Ionescu 

însuși sau de critica literară. Vom analiza din perspectiva 

legilor discursive și a regulilor sociale care guvernează 

politețea modul în care abaterile creează efectul de comic sau 

de absurd la nivelul semnificațiilor. 

Textul este rezultatul participării lectorului la 

operațiile de decodificare prin stăpânirea unui număr de 
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convenții literare ce se constituie în coduri textuale. Caragiale 

a fost considerat un precursor al teatrului absurdului prin 

conturarea unei lumi pe dos, în care valorile și logica comună 

au fost compromise, fapt revelat prin folosirea unui limbaj 

care încalcă legile discursive, dar și regulile politeții. Ionescu 

preia de la Caragiale viziunea sumbră asupra realității pe care 

o redă în primul rând prin destructurarea limbajului. Absurdul 

ionescian este rezultatul încălcării convențiilor codului 

arhitextual care guvernează construcția teatrală, a 

raționamentului absurd și aplicării procedeelor comicului care 

creează efectul de derizoriu. Analizând aceste particularități în 

piesele Cântăreața cheală și Lecția am observat pe de o parte 

transgresarea regulilor de gen prin crearea unei anti-piese care 

ilustrează tragedia limbajului, iar pe de altă parte, dinamitarea 

regulilor comportamentului social prin transformarea 

limbajului în instrument de putere.  

Dimensiunea comică a operei dramatice a lui 

Caragiale este rezultatul eterogenității enunțiative ce are ca 

rezultat distincția netă dintre limbajul autorului și limbajul 

personajelor, prin care autorul instituie o relație de 

complicitate cu cititorul, care apare în ipostaza de complice al 

acestuia, de co-enunțiator. Sensul de satiră este rezultatul 

acestei complicități dintre polii primari ai comunicării literare, 

autorul și lectorul, deoarece revine în sarcina cititorului 
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recunoașterea strategiilor folosite de autor, grație competenței 

sale comunicaționale și literare. 

Utilizând studii de lingvistică textuală, teoria 

discursului și a argumentației, pragmatică, cercetarea actuală 

și-a propus o interpretare modernă asupra discursului dramatic 

caragialian și ridicarea lui la nivel exegetic în circulație 

europeană. 
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