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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Problema discutată în teză este rolul metaforei conceptuale şi al expresiilor metaforice în 

realizarea textualităţii în cadrul textului narativ original şi tradus. Actualitatea temei rezidă în 

faptul că recentele cercetări privind natura metaforei ca mecanism esenţial de cunoaştere şi 

conceptualizare favorizează o studiere mai profundă a acesteia în raport cu textul, ceea ce ne 

permite să descoperim funcţii complexe ale metaforei în procesul de generare şi interpretare a 

textului. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de 

cercetare. Multe cercetări moderne preocupate de mecanismele semnificaţiei sunt legate de 

domeniul interdisciplinar al ştiinţelor cognitive. Unul din mecanismele cognitive foarte 

importante indicate în studiile lingvistice şi non-lingvistice, în special în fiziologie, 

neuropsihofiziologie etc., este acel al metaforei. Cercetarea naturii cognitive a metaforei şi 

manifestarea ei în limbă şi gîndire a fost consolidată într-o teorie conceptuală a metaforei (TCM) 

elaborată de G. Lakoff şi M. Johnson [6], conform căreia metafora îşi are locusul în gîndire, şi 

nu în limbă, şi este indispensabilă modului nostru de a conceptualiza lumea. TCM distinge între 

metafora conceptuală (structură mintală compusă din două concepte din clase diferite, de 

exemplu, VIAŢA ESTE O CĂLĂTORIE, TIMPUL ESTE UN LICHID), şi expresiile 

metaforice, care sunt actualizarea lingvistică a unei metafore conceptuale. Natura relaţiei dintre 

aceste două ipostaze ale metaforei a fost explicitată în lucrările multor cercetători, printre care 

M. Turner, R. Gibbs, Z. Kövecses, D. Chiappe, J. G. Steen, J. Grady, D. Ritchie, Z. Maalej ş.a.  

Aspectele studiate în lucrările cercetătorilor se axează, în particular, pe metaforele 

conceptuale şi expresiile metaforice izolate, autorii urmărind determinarea mecanismelor care 

influenţează interpretarea metaforei (B. Bowdle, D. Gentner, G. Lakoff, J. G. Steen, A. Utsumi, 

M. Turner, G. Fauconnier), găsirea metaforelor specifice unei culturi şi a celor cu caracter  

universal (Z. Kövecses, Z. Maalej, E. Coşeriu), evidenţierea metaforelor specifice creaţiei 

scriitorilor (M. Dolgan, L. Zagaevschi Cornelius), stabilirea rolului metaforei în crearea 

tabloului lumii (A. Wierzbicka, A. Zaliznyak, V. Telya), studierea dificultăţilor de traducere a 

metaforei (Z. Kövecses, Z. Maalej, C. Schäffner, C. Neumann, A. Deignan, J. Charteris-Black, 

Ş. Özçalişkan).  

Există însă relativ puţine studii în care metaforele sunt abordate ca expresii ce contribuie 

la interpretarea curentă a textului. Găsim la cercetătorii D. Gentner, B. Bowdle, P. Wolff, C. 

Boronat [2] un studiu despre crearea cartărilor metaforice în timpul lecturii curente a unui alineat 

în baza expresiilor metaforice extinse. Lingvistul M. Kimmel [3] analizează rolul imaginilor-

schemă de la baza metaforelor în crearea macrostructurilor narative. Aceste cercetări ne-au servit 
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ca punct de pornire în analiza metaforelor ca scheme textuale, care structurează conţinuturi 

episodice şi chiar textul în întregime. 

Metafora conceptuală are la bază două domenii conceptuale largi, ce formează o 

imagine-schemă prin cartare (mapping – găsirea corespondenţelor între domeniile metaforice). 

Analiza imaginii-schemă ne-a permis enunţarea ipotezei că în cadrul unui text ea poate prelua 

rolul unor scheme textuale de nivel local (episodic) şi global (metafora conceptuală care  

transpare la nivel de text întreg şi conturează ideea textului). Schemele/imaginile-schemă sunt 

actualizate prin multiple expresii metaforice şi nemetaforice, care reprezintă ancore de reactivare 

a metaforei conceptuale globale /schemei globale şi de completare a ei cu un conţinut textual. 

Anume distincţia dintre metafora conceptuală şi manifestarea ei lingvistică ne permite să 

determinăm rolul metaforei în organizarea, depozitarea şi anticiparea informaţiei din text şi s-o 

abordăm în raport cu standardele textualităţii în formula lingviştilor R. de Beaugrande şi W. 

Dressler [1]. 

Utilizînd aparatul terminologic elaborat de TCM, analizăm modalitatea de 

conceptualizare a metaforelor de către cititorul textului sursă şi de către acel al textului ţintă, 

pentru a determina factorii care influenţează perceperea metaforei şi impactul acestora asupra 

realizării standardelor textualităţii. În acest proces ne-au fost utile şi cercetările savanţilor E. 

Sapir, B. Whorf, A. Potebnya, W. Humboldt, A. Wierzbicka, Z. Kövecses, G. Lakoff, M. 

Johnson, Z. Maalej, A. Alvarez, A. Neubert, G. Shreve.  

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul propus este determinarea rolului metaforei în 

realizarea textualităţii din perspectiva generării şi interpretării textului, precum şi în identificarea 

diferenţelor de conceptualizare a textului narativ în urma traducerii metaforei. Pentru aceasta ne-

am propus următoarele obiective: 

- a sintetiza materialul teoretic şi practic referitor la teoria conceptuală a metaforei; 

- a constata mecanismele de la baza expresiilor metaforice care contribuie la generarea şi 

interpretarea textului; 

- a determina rolul metaforei în realizarea standardelor textualităţii în textul narativ; 

- a stabili legătura dintre metafora globală şi cea locală şi mecanismele de procesare a 

textului; 

- a analiza specificul metaforei şi al comparaţiei1 la nivel lingvistic şi conceptual şi rolul 

fiecăreia la înţelegerea textului narativ; 

- a stabili factorii care influenţează interpretarea expresiilor metaforice; 

                                                           
1 Comparaţia ca expresie ce implică un transfer de sens, şi nu ca expresie literală. 
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- a identifica schimbările de ordin conceptual şi lingvistic care se produc în text în urma 

traducerii expresiilor metaforice; 

- a urmări impactul strategiilor de traducere a expresiilor metaforice asupra standardelor 

textualităţii. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. Examinarea metaforei ca produs şi mijloc al 

cunoaşterii în raport cu textualitatea a necesitat o sinteză a cercetărilor referitoare la funcţia 

cognitivă a metaforei, a reflecţiilor asupra textualităţii. În cadrul cercetării metoda descriptivă şi 

cea analitică sunt folosite pentru observarea, selectarea, categorisirea şi descrierea expresiilor 

metaforice în contextul unui roman. Metoda de selectare a expresiilor metaforice a fost 

condiţionată de delimitările pe care le facem între metaforic şi nemetaforic. Au fost alese şi 

analizate 80 de fragmente din textul romanului Colecţionarul de John Fowles şi 20 din alte 

surse. 

Termenul de interpretare determină cîteva aspecte în prezenta lucrare. În primul rînd, 

este vorba de interpretarea expresiei metaforice, adică găsirea setului de corespondenţe între 

constituenţii metaforei şi crearea imaginii metaforice corespunzătoare contextului în care ea este 

folosită. În al doilea rînd, se face referinţă la interpretarea textului ca rezultat al percepţiei 

acestuia pe parcursul lecturii curente – procesare. Interpretarea în acest sens este analizată din 

perspectiva procesării textului de sus în jos şi de jos în sus, care îmbină cunoştinţele anterioare 

ale cititorului, aşteptările lui în privinţa evenimentelor ulterioare şi informaţia acumulată de el pe 

măsură ce se familiarizează cu conţinutul textului. În al treilea rînd, traducerea este studiată ca 

un aspect al interpretării. Noi examinăm două traduceri ale aceluiaşi roman pentru a analiza 

modalitatea de schimbare a conceptualizării în momentul interpretării expresiei metaforice din 

original de către traducător. Traducerile reprezintă un produs al interpretării metaforelor din 

textul original. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea rolului metaforei în realizarea 

standardelor textualităţii este un teren nou de investigare. Distincţia dintre metafora conceptuală, 

cu imaginea-schemă la bază, şi expresiile metaforice care o susţin permite cercetătorului să iasă 

din limitele propoziţiei şi să pună în valoare noi funcţii ale metaforei în generarea şi perceperea 

textului atît la nivel local, cît şi la cel global. Importanţa metaforei în conceptualizarea 

realităţilor textuale o face sensibilă la traducere, întrucît implică factori de ordin lingvistic, social 

şi civilizaţional.  

Delimitarea dintre metafora conceptuală şi expresiile metaforice care o susţin a permis, în 

primul rînd, stabilirea unui paralelism între ele, metafora fiind capabilă să asigure textului 

continuitate şi legătură la nivelul semantic /de adîncime şi, respectiv, la cel de suprafaţă. În 
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primul caz, prin intermediul imaginii-schemă, metafora conceptuală îi conferă textului unitate de 

sens (standardul coerenţei) pe segmente cu diferită extindere (de la propoziţie la text întreg). În 

cel de-al doilea caz, expresiile metaforice asigură coeziune textului la nivel de suprafaţă. 

Observaţiile asupra textelor originale şi asupra celor traduse, utilizate în cadrul cercetării, au 

demonstrat, de asemenea, rolul important al metaforei în realizarea textualităţii prin intermediul 

standardelor intenţionalităţii, acceptabilităţii, informativităţii, situaţionalităţii şi 

intertextualităţii. 

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în faptul că:  

- s-a demonstrat eficienţa utilizării instrumentarului elaborat în cadrul studiilor cognitive 

la cercetarea metaforei în raport cu textualitatea; 

- s-a făcut un studiu al înţelegerii caracterului dualist al metaforei în lucrările 

cercetătorilor din antichitate pînă în prezent; 

- s-a stabilit raportul dintre schemă şi imaginea-schemă ca structuri globale textuale;  

- s-a analizat modalitatea în care metafora conceptuală este proiectată în text prin 

intermediul expresiilor metaforice; 

- s-a elaborat o terminologie specială raportată la TCM şi cercetarea metaforelor la nivel 

local şi global în text (metafora conceptuală locală/ globală, expresii metaforice extinse/ ne-

extinse, expresii metaforice cu impact local/ global, metafore conceptuale, expresii metaforice 

intertextuale); 

- s-a determinat că rolul metaforei în asigurarea coerenţei globale a textului este cu atît 

mai mare, cu cît imaginea-schemă de la baza ei structurează secvenţe textuale mai extinse, 

atingîndu-se nivelul maxim prin evocarea metaforei în titlu;  

- s-a studiat importanţa selectării expresiei metaforice sau a comparaţiei, a operaţiei de 

CATEGORISIRE sau COMPARAŢIE pentru interpretarea unei situaţii; 

- s-a oferit o abordare cognitivă a traducerii, în general, şi a traducerii metaforelor, în 

particular; 

- s-au elaborat strategii de traducere a metaforei în baza TCM. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigaţiei pot fi aplicate la elaborarea unor 

cursuri de stilistică, de analiză a textului, de literatură, de antropologie şi de culturologie. 

Multitudinea abordărilor pentru continuarea studiului despre metafora în text generează teme de 

cercetare pentru tezele de licenţă, masterat, doctorat. Strategiile de traducere elaborate în baza 

teoriei contemporane a metaforei sunt relevante pentru traductologi şi traducători. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:  
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• metafora joacă un rol important la generarea, procesarea şi interpretarea textului prin 

asigurarea, în primul rînd, a coerenţei graţie imaginii-schemă pe care o are la baza ei şi a 

capacităţii de actualizare extinsă prin expresii metaforice în text;  

• există o interdependenţă directă între interpretarea metaforei şi realizarea standardelor 

textualităţii;  

• schimbarea metaforei ca rezultat al traducerii duce la reconceptualizarea situaţiei;  

• redarea structurilor din limba sursă (LS) prin intermediul altora în limba ţintă (LŢ) 

afectează actualizarea standardelor textualităţii. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Perspectiva de examinare a textului propusă în 

lucrare oferă un exemplu de analiză ce poate fi aplicat şi la alte texte de diferite dimensiuni, în 

care se conturează una sau mai multe metafore conceptuale extinse. Un exemplu a fost prezentat 

în articolul Teaching Vocabulary through Metaphorical Structures (Predarea vocabularului cu 

ajutorul structurilor metaforice) [7]. Folosim cu succes metaforele conceptuale în predarea 

vocabularului la orele practice de limba engleză. Identificarea expresiilor metaforice care susţin 

o metaforă conceptuală asigură o însuşire tematică a expresiilor şi este o sarcină utilă pentru 

studenţi în procesul de studiere şi analiză a unui text. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice şi publicaţiile la tema tezei. Aprobarea investigaţiei 

a fost realizată în cadrul a trei conferinţe şi colocvii naţionale şi a trei conferinţe internaţionale, 

şi în revistele Universităţii de Stat din Moldova. Unele rezultate ale prezentei cercetări sunt 

reflectate în 11 publicaţii (a se vedea lista). 

Volumul şi structura tezei. Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi 

recomandări, bibliografie (225 de titluri). Textul de bază al tezei (121 p.) cuprinde 4 tabele şi 2 

figuri.  

Cuvinte-cheie: metaforă conceptuală, expresie metaforică, cartare, metaforă globală / 

locală, interpretarea metaforelor, textualitate, procesarea textului de sus în jos / de jos în sus, 

schemă, text sursă / ţintă, cultură sursă / ţintă. 

 

CONŢINUTUL TEZEI 

1. NATURA DUALISTĂ A METAFOREI  

Metafora ne însoţeşte în toate domeniile de activitate, însă deseori rămîne imperceptibilă 

pentru că ne-am obişnuit cu expresiile ei şi nu sesizăm că ar avea la bază un transfer de sens sau 

că ar fi o modalitate de cunoaştere a lumii. 

Schimbarea accentelor în studiul metaforei de la o figură de stil, care are menirea de a 

orna un discurs, la un mecanism de cogniţie s-a dezvoltat de-a lungul secolelor. Din timpurile 
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cele mai vechi metafora a constituit obiectul de cercetare al unor autori cu renume. În lucrările 

lui Aristotel, A. Biese, R. de Gourmont, L. Blaga etc. metafora este examinată şi explicată ca un 

mecanism de cunoaştere. Cercetătorii G. Vico, J. Ortega y Gasset au evidenţiat funcţia metaforei 

ca instrument fundamental şi primar al gîndirii. I.A. Richards, M. Black, H. Weinrich au propus 

delimitări între constituenţii metaforei, respectiv: tenor/vehicle, focus/frame, image donor 

field/image receipt field. Distincţii între metafora ca sursă de ornare şi metafora cognitivă se 

întîlnesc la J. Ortega y Gasset, L. Blaga, L. Şăineanu ş.a.; la metaforele universale s-a referit 

reputatul lingvist E. Coşeriu. 

Astăzi există mai multe direcţii şi metodologii de studiere a metaforei. Acestea depind, în 

mare măsură, de interesele cercetătorilor şi de domeniul lor de investigaţie. De aceea termenii 

introduşi de I.A. Richards, M. Black, L. Blaga se utilizează în paralel.  

Ideile vehiculate de autorii nominalizaţi şi de mulţi alţii au dus la apariţia şi cristalizarea 

teoriei conceptuale a metaforei (TCM), iniţiată de G. Lakoff şi M. Johnson prin lucrarea lor 

Metaphors We Live By [5], în care se demonstrează că: locusul metaforei este gîndirea, nu limba; 

metafora reprezintă o parte majoră şi indispensabilă a modului convenţional de a conceptualiza 

lumea; comportamentul nostru zilnic reflectă o înţelegere metaforică a experienţei. Această 

teorie nu pretinde a fi o noutate totală prin concepţiile şi principiile pe care le promovează, însă 

anume prin multitudinea exemplelor, prin sistematizările elocvente ale metaforelor conceptuale 

şi ale expresiilor metaforice autorii şi promotorii ei au reuşit să pună bazele unei noi direcţii 

ample de studiere a metaforei în cadrul ştiinţelor cognitive. 

Teoria conceptuală a metaforei ne pune la dispoziţie mecanismul de cogniţie şi 

conceptualizare a lumii prin intermediul metaforelor ca produs şi mijloc al cunoaşterii. 

Mecanismul prin care metaforele sunt create şi descifrate se numeşte cartare (mapping) şi 

reprezintă un set de corespondenţe dintre conceptele metaforice: DOMENIUL ŢINTĂ1 (DŢ) şi 

DOMENIUL SURSĂ (DS). Cartările au forma DOMENIUL ŢINTĂ ESTE/ÎNSEAMNĂ 

DOMENIUL SURSĂ (DISPUTA ESTE UN RĂZBOI, TIMPUL ÎNSEAMNĂ BANI, VIAŢA 

ESTE O CĂLĂTORIE) şi sunt reprezentate lingvistic prin expresii metaforice (a apăra 

poziţia/punctul de vedere, a pierde timpul, a ajunge la o răscruce în calea vieţii). Cartările sunt 

modelul după care în limbă se realizează şi sunt înţelese atît expresiile metaforice uzuale, cît şi 

cele noi. Aceste structuri reflectă unul din procesele fundamentale ale cunoaşterii, întrucît ne 

permit să corelăm un domeniu mai nou sau mai complicat, mai abstract, cu unul mai familiar sau 

mai simplu, mai concret. Astfel, mecanismul de cunoaştere ontologică cu ajutorul metaforei 

conceptuale are loc prin transferarea cunoştinţelor din DS în DŢ.  

                                                           
1 Aici şi în continuare se marchează cu majuscule tot ce ţine de domeniul conceptualului. 
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Metafora conceptuală are la bază o imagine-schemă complexă care structurează 

informaţia asociată cu conceptele ce compun metafora. Capacitatea metaforei de a forma o 

imagine-schemă ne-a permis s-o analizăm ca schemă pentru generarea şi interpretarea textului, 

ca structură care oferă un cadru de acumulare a conţinuturilor textuale susţinută şi completată de 

expresiile metaforice din text, dar şi de alte expresii lingvistice nemetaforice relevante pentru 

conceptele metaforice. Metaforele conceptuale ce structurează un text întreg le numim globale, 

iar cele care se manifestă la nivel de episod – locale. 

Pentru înţelegerea naturii metaforei considerăm importantă identificarea raportului dintre 

metafora vie/metafora moartă şi a distincţiei dintre metaforă şi comparaţie. În acest capitol, 

bazîndu-ne pe polemica dintre cercetători referitoare la distincţiile date, delimităm metaforicul 

de nemetaforic.  

Astfel, considerăm metafore toate expresiile (convenţionale sau noi) care au la bază un 

transfer de sens perceptibil şi le analizăm din punctul de vedere al problemelor pe care le 

prezintă la interpretarea şi traducerea unui text. Metaforele convenţionale de tipul piciorul mesei, 

cotul rîului, a ţine isonul îşi au relevanţa în prezentul studiu datorită capacităţii acestora de a 

susţine o idee sau imagine extinsă în text, fiind reînviată de contextul în care sunt folosite sau 

servind ca puncte de activare a unei metafore conceptuale globale. Capacitatea cititorului şi a 

traducătorului de a recunoaşte valoarea revigorată a expresiei metaforice contribuie la o 

apreciere estetică şi cunoaştere informaţională mai profundă a fragmentului sau a textului în 

întregime. 

În ceea ce priveşte discuţia despre metaforă şi comparaţie, TCM nu face distincţii 

cognitive între ele. Acest lucru ar putea fi motivat prin faptul că: 1) atît metaforele cît şi 

comparaţiile presupun un transfer de sens, doar că metaforele îl fac într-un mod ascuns, iar 

comparaţiile în mod deschis (prin adverbe de comparaţie); şi 2) aceleaşi mecanisme de 

interpretare (CATEGORISIRE şi COMPARAŢIE) se folosesc atît pentru metafore cît şi pentru 

comparaţii, dar ele se aplică diferit în funcţie de convenţionalitatea, de aptitudinea (nivelul de 

familiarizare a cititorului cu constituenţii metaforici) şi de forma expresiilor. Astfel, metafora 

convenţională (încrederea este o ancoră, oportunitatea este o intrare pe uşă) va fi interpretată 

prin operaţia de CATEGORISIRE, iar metafora nouă (mintea este o bucătărie, un ziar este un 

telescop) – prin COMPARAŢIE, pentru că folosirea formei de comparaţie va accelera 

interpretarea expresiei figurate noi, iar forma de expresie metaforică va asigura interpretarea 

directă a expresiei figurate convenţionalizate. Aceste distincţii care rezultă din cercetările 

efectuate de D. Gentner şi alţii [2] s-au dovedit utile pentru analiza diferenţelor de percepţie a 

situaţiei influenţate de folosirea preferenţială a expresiilor metaforice sau a comparaţiilor în 

textul narativ studiat în prezenta lucrare (Colecţionarul de J. Fowles). 
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2. METAFORA ŞI TEXTUALITATEA  

În ultimele decenii a crescut interesul lingviştilor pentru modalitatea în care structurile 

textuale sunt semnificative şi pentru felul în care structurile respective reuşesc să transmită un 

mesaj prin combinarea lor. Textualitatea a fost definită drept „calitatea, ce conferă unor secvenţe 

frastice statutul de text, ca ansamblu conectat” [8, p. 70]. 

Robert-Alain de Beaugrande şi Wolfgang Dressler [1] au determinat că textele sunt 

ocurenţe comunicative care îndeplinesc şapte standarde ale textualităţii: coerenţa (modalităţile în 

care componentele lumii textului sunt reciproc accesibile şi relevante între ele), coeziunea (felul 

în care componentele de suprafaţă ale textului sunt reciproc legate într-o secvenţă), 

intenţionalitatea (caracterizează obiectivele vorbitorului şi toate mijloacele pe care le foloseşte 

acesta pentru a-şi atinge scopul), acceptabilitatea (competenţa receptorului de a înţelege 

informaţia oferită şi de a reacţiona adecvat la ea), informativitatea (nivelul la care o prezentare 

este nouă sau neaşteptată pentru receptori), situaţionalitatea (factorii care determină relevanţa 

textului într-o situaţie) şi intertextualitatea (factorii graţie cărora utilizarea unui text depinde de 

cunoştinţele despre alte texte). Lingviştii oferă coerenţei un rol special între celelalte standarde 

datorită faptului că ea înglobează realizarea lor şi verifică nivelul de înţelegere a textului de către 

receptor.  

Înţelegerea textului este rezultatul acţiunii de procesare a acestuia de către cititor. 

Procesarea textului reprezintă prelucrarea curentă a informaţiei lecturate şi intepretarea acesteia, 

care se desfăşoară în două direcţii: de sus în jos şi de jos în sus [4]. Procesarea de sus în jos 

presupune că cititorul îşi formează anumite aşteptări în raport cu subiectul şi codul narativ al 

fragmentului, face predicţii referitor la ceea ce va avea loc în continuare, bazîndu-se pe 

cunoştinţele, concepţiile despre lume pe care şi le-a format şi pe care le are stocate sub formă de 

diverse structuri conceptuale: frame-uri, scheme. Procesarea de sus în jos facilitează înţelegerea 

mesajului fără ca el să fie analizat minuţios şi explicit, însă acest proces necesită un control 

conştient. Procesarea de jos în sus se bazează pe modalitatea în care cititorii extrag informaţia 

din materialul lingvistic de suprafaţă – cuvinte, propoziţii – pentru a construi sensul. Procesarea 

de jos în sus se referă la analiza, categorisirea şi interpretarea informaţiei primite şi se produce 

automat, inconştient, fără efort. Experimentele practice demonstrează că ambele tipuri de 

procesare participă concomitent şi au o valoare alternantă în procesul înţelegerii.  

Delimitarea nivelului conceptual în cadrul metaforei şi anume constatarea că metafora 

este o imagine-schemă ne-a permis s-o analizăm la diferite niveluri ale textului (local şi global) 

şi să determinăm rolul ei la realizarea coerenţei textului prin participarea metaforei conceptuale 

la procesarea de sus în jos a textului, la crearea unui cadru conceptual pentru depozitarea 
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informaţiei citite curent, la ghidarea cunoştinţelor memorizate, la organizarea procesului de 

percepere a textului, dar şi prin contribuţia expresiilor metaforice (şi nemetaforice) la reactivarea 

şi suplinirea cu informaţie a componentelor imaginii-schemă prin intermediul procesării de jos în 

sus a textului.  

Funcţia coezivă a metaforei poate fi realizată la diferite niveluri textuale, începînd de la 

expresie, propoziţie, alineat, episod pînă la text şi intertext. R. de Beaugrande şi W. Dressler au 

identificat cîteva procedee, conform cărora se face conexiunea conceptelor utilizate în text: 

recurenţa completă şi parţială a cuvintelor şi expresiilor, paralelismul între structurile 

gramaticale, parafrazarea, pro-formele, elipsa. 

Să urmărim cum metafora realizează funcţia coezivă într-un fragment din romanul 

Colecţionarul de J. Fowles. Metafora conceptuală VIAŢA ESTE O LUPTĂ reprezintă baza de 

generare a episodului de mai jos, extinzîndu-se şi formînd o imagine a unei lupte virtuale cu 

actanţi şi arme figurate. 
    I mean the intelligent New People will always 
revolt and come across to our side. The New People 
destroy themselves because they’re so stupid… 
    But it’s a battle. It’s like being in a city and being 
besieged. They’re all around. And we’ve got to hold 
out. 
    It’s a battle between Caliban and myself. He is the 
New People and I am the Few. 
    I must fight with my weapons. Not his. Not 
selfishness and brutality and shame and resentment 
[14, p. 212].   

    Vreau să spun că Oamenii Noi cu inteligenţă se vor 
revolta mereu şi ni se vor alătura. Oamenii Noi se 
autodistrug fiindcă sînt atît de proşti... 
    Dar e o mică bătălie. E ca şi cum te-ai afla într-o cetate 
asediată. Te înconjoară din toate părţile. Şi noi trebuie să 
rezistăm. 
    E o bătălie între mine şi Caliban. El e Omul Nou şi eu 
sînt Cei Puţini. 
    Trebuie să lupt cu armele mele. Nu cu ale lui. Nu cu 
egoism şi brutalitate, nu cu ruşine şi resentimente [12, p. 
212].   

Una din părţile beligerante identificate în primul alineat – the New People (Oamenii Noi) 

– apare repetat în al treilea alineat. Din această categorie se desprinde o tabără separată – the 

intelligent New People (Oameni Noi cu inteligenţă) – care migrează spre o altă categorie – the 

Few (Cei Puţini). Motivaţia acestei delimitări o constituie caracteristica atribuită lor – intelligent 

(cu inteligenţă), formînd o opoziţie semantică cu cei so stupid (atît de proşti). Recurenţa parţială 

între expresiile date păstrează legătura dintre propoziţii, reprezentînd o corelaţie de hipo-

/hiperonimie între tipurile de oponenţi.  

Cîmpul semantic LUPTĂ este activat prin focarele metaforice – cuvintele folosite cu sens 

metaforic în context – revolt (se vor revolta), come across to our side (ni se vor alătura), destroy 

themselves (se autodistrug), battle (bătălie), being besieged (asediată), all around (te înconjoară 

din toate părţile), hold out (să rezistăm), fight (să lupt), weapons (armele). Acestea contribuie la 

desfăşurarea unui scenariu de luptă cu evenimente premergătoare luptei în sine. 

Lexemul bătălie este reluat de două ori, însă de fiecare dată este urmat de explicitări care 

creează imagini diferite. În primul caz este vorba de un oraş asediat metaforic de Oamenii Noi 

(invocaţi anaforic de pronumele they – ei). În al doilea sunt identificaţi oponenţii generici (the 
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New People şi the Few) şi individuali (Caliban şi naratoarea) ai LUPTEI. Într-o construcţie 

sintactică paralelă, ordinea fiind dictată de propoziţia introductivă a alineatului Caliban and 

myself (ad.lit. între Caliban şi mine), fiecare dintre actanţi se regăseşte anaforic în formele 

pronominale he (el) şi I (eu) ca parte a unei structuri de identificare, prin intermediul căreia 

aflăm care este cealaltă parte implicată în luptă, cu care se identifică şi naratoarea – the Few (Cei 

Puţini). Paralelismul se creează între Caliban – he – the New People şi myself – I – the Few. The 

Few este introdus cataforic în fragment, fiind anticipat de pronumele we (noi), myself (mine) şi I 

(eu) înainte de explicitare, de parcă naratoarea căuta cum să definească exact grupul din care ea 

face parte. 

Metafora conceptuală este reactivată în al patrulea alineat prin folosirea cuvîntului 

armelor (weapons). Această componentă a DS dă valoare componentelor din DŢ selfishness and 

brutality and shame and resentment (ad.lit. egoism şi brutalitate şi ruşine şi resentimente), 

introduse de asemenea printr-o construcţie paralelă legată prin conjuncţia coordonatoare and (şi). 

Din acest fragment desprindem modalitatea în care metafora conceptuală şi expresiile 

metaforice, sprijinindu-se pe caracteristicile lexico-gramaticale ale coeziunii, contribuie la 

susţinerea unei idei unice a fragmentului, asigură coerenţă şi coeziune pasajului, dezvăluie 

intenţionalitatea naratorului, plasează ideile din fragment într-un cadru situaţional concret din 

care reiese această analiză interioară a naratoarei. 

Realizarea informativităţii prin intermediul metaforei are loc în baza a trei niveluri: 

informativitatea de ordinul întîi din care fac parte cuvintele funcţionale, informativitatea de 

ordinul al doilea reprezintă standardul normal pentru comunicarea textuală, informativitatea de 

ordinul al treilea cuprinde ocurenţele care cer multă atenţie şi resurse pentru procesare, dar care 

sunt mai interesante [1, p. VII].  

 Metaforele, în funcţie de originalitatea lor şi de complexitatea formală şi semantică, 

asigură informativitatea la nivelurile al doilea şi al treilea. Informativitatea de ordinul întîi poate 

fi asigurată nu de expresiile metaforice, ci doar de focarele metaforice exprimate prin părţi de 

vorbire funcţionale. De exemplu, în pădure, a scoate din minţi (în ambele expresii DŢ este 

perceput ca un container din care poţi ieşi sau intra, în care poţi pune sau scoate). 

Metaforele convenţionale, care nu prezintă un efort pentru procesare şi nu cer atenţie 

sporită pentru decodificare, realizează informativitatea de ordinul al doilea. Acestea constituie 

majoritatea metaforelor folosite zilnic: timpul fuge, viaţa se scurge, banii se evaporă, idee 

strălucită, a construi teorii, a distruge argumente etc. 

Factorul pragmatic joacă un rol important în categorisirea metaforelor pe niveluri 

informative. De aceea, pentru nivelurile al doilea şi al treilea nu pot fi delimitate cu exactitate 
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seturile de expresii metaforice. Acest lucru depinde de gradul de familiarizare a receptorului cu 

expresia metaforică folosită.  

Metafora este un mijloc foarte eficient de convingere datorită asociaţiilor care „se joacă” 

cu sentimentele receptorului. Măiestria creatorului rezidă în alegerea potrivită a metaforei pentru 

un locutor anume (singular sau colectiv), ca să-l facă să reacţioneze într-un anume fel. Relaţia 

dintre locutor şi interlocutor este caracterizată de realizarea cu succes a standardelor de 

intenţionalitate şi acceptabilitate. Tratarea lor paralelă este motivată de interdependenţa 

acestora la interpretarea şi crearea textului. 

Intenţionalitatea, ca standard al textualităţii, dirijează şi monitorizează conversaţia, prin 

intermediul principiului de co-operare şi a maximelor lui Paul Grice: calitate, cantitate, relaţie, 

modalitate [1, p. VI]. Respectarea acestor principii la crearea şi interpretarea metaforelor duce la 

realizarea intenţiei producătorului.  

Efectul metaforei asupra interlocutorului se bazează pe realizarea acceptabilităţii, ce ţine 

de competenţa receptorului de a înţelege informaţia oferită şi de a reacţiona adecvat la ea. 

Succesul decodificării unei metafore depinde de nişte condiţii: 1. metafora face parte din setul de 

structuri deja existente în mintea receptorului; 2. chiar dacă metafora este nouă, originală, ea 

trebuie să corespundă principiului invarianţei cartărilor sau experienţei cititorului. De asemenea, 

interpretarea metaforelor depinde de vîrsta, studiile, ocupaţia, apartenenţa la o cultură a 

participanţilor la discurs.  

Metafora contribuie la realizarea cîtorva strategii discursive ce ţin de situaţionalitate. 

Acestea sunt monitorizarea (relatarea informaţiei noi care nu produce confuzii la interpretare şi 

nu necesită explicitări adiţionale) şi managementul discursului (funcţia dominantă este de a 

dirija situaţia într-o manieră favorabilă scopurilor producătorului de text) [1, p. VIII.1]. 

Metaforele devin un mijloc foarte eficient de monitorizare datorită capacităţii lor de transpunere 

a faptelor şi evenimentelor într-o modalitate uşor perceptibilă şi sugestivă.  

 Nu o dată s-a menţionat că metaforele sunt un mijloc eficient de manipulare a receptorilor 

cu scopul de a-i folosi la atingerea scopurilor personale. Managementul discursului făcut cu 

ajutorul metaforelor rămîne de cele mai multe ori nedetectat. Aici nu înţelegerea metaforelor 

individuale contează, pentru că ele vor fi destul de explicite din start, ci neobservarea valorii lor 

semnificative pentru impactul subtil pe care-l are discursul asupra conştiinţei sau percepţiei 

auditoriului ţintă. 

Dimensiunea intertextuală a metaforei este analizată sub aspectul aluziei metaforei la 

alte texte şi al influenţei pe care acele aluzii o au asupra cititorului. Metaforele intertextuale se 

deosebesc prin faptul că atît DS cît şi DŢ sunt încorporate în două realităţi textuale. Spre 
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deosebire de alte tipuri de metafore, ele au în spatele lor o poveste întreagă în cazul DS, activată 

printr-o schemă recodificată în timpul lecturii textului, din care se extrage informaţia relevantă 

intertextului.  

Metaforele pot contribui, dar şi împiedica realizarea standardelor textualităţii în funcţie 

de cititor şi de contextul creat de autor. Dacă expresiile metaforice sunt necunoscute cititorului, 

decodificarea lor va depinde în mare măsură de nivelul lui de cooperare pentru identificarea 

semnificaţiilor metaforice din contextul imediat sau anterior şi de capacitatea lui de a conferi 

coerenţă fragmentului, de a identifica situaţionalitatea, informativitatea şi intenţionalitatea 

episodului în care expresiile sunt folosite. Atît autorul cît şi cititorul participă la interpretarea 

textului, în general, şi a metaforelor, în particular. 

Romanul Colecţionarul de J. Fowles, supus analizei în prezenta lucrare, ne oferă un 

cadru favorabil de examinare a rolului metaforei în textul narativ şi a raportului ei cu standardele 

textualităţii la diferite niveluri (global şi local) pentru că opera conţine o metaforă, care se 

extinde pe parcursul întregului text (metafora globală a COLECŢIONĂRII) şi este susţinută şi 

de alte expresii metaforice şi nemetaforice. În titlu este activat frame-ul şi schema 

COLECŢIONĂRII, invocînd agentul procesului. Frame-ul activează o varietate mare a agenţilor 

şi componentelor din colecţii, începînd de la cele clasice (cărţi, ouă, materiale umane, roci, 

plante, timbre, insecte) şi terminînd cu obiecte de tot felul, fără nici o limită de mărime şi cost. 

Pe lîngă semnificaţiile literale activate de acest concept este şi o semnificaţie metaforică 

convenţionalizată, cartată în baza aceluiaşi frame, unde BĂRBATUL este agentul, iar FEMEILE 

reprezintă obiectul colecţionării.  

Relaţia dintre schemă şi imaginea-schemă generată de metaforă reprezintă una de 

incluziune, pentru că schema este o sursă pentru crearea scenariului metaforic. Prin urmare, 

schema COLECŢIONĂRII oferă o structură pentru metafora COLECŢIONĂRII, care se 

desfăşoară conform următorului scenariu: atît în domeniul sursă cît şi în domeniul ţintă există un 

COLECŢIONAR care adună FLUTURI (în domeniul sursă) sau FEMEI (în domeniul ţintă). 

Pentru el este un ciclu fără sfîrşit de A IDENTIFICA şi apoi de A CĂUTA multdoritul 

specimen, de a-l GĂSI, a-l PRINDE, a-l ŢINE ÎN CAPTIVITATE, a-l DEPOZITA. Domeniul 

metaforicului marchează în primul rînd punctele-cheie ale schemei, metafora COLECŢIONĂRII 

(înţeleasă prin cartarea subschemelor colecţionării de fluturi şi femei) devenind un suport de 

bază pentru cadrul textului. Fiecare secvenţă a schemei şi imaginii-schemă reprezintă nişte 

noduli în jurul cărora se cristalizează informaţia despre acţiunile din text şi, în funcţie de context, 

faptele sunt înţelese direct sau prin intermediul metaforei. 

Înţelegerea metaforelor globale depinde de abilitatea cititorului de a decodifica expresiile 

metaforice locale care împînzesc romanul pentru a susţine imaginea structurii globale. Fiecare 
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menţionare a expresiei metaforice are ca scop să activeze o idee care este intenţionată ca o 

imagine însoţitoare în tot textul. Este important să decodificăm fiecare ocurenţă a metaforei 

globale, ca să avem o imagine întregită.  

Romanul Colecţionarul, fiind o sursă bogată de expresii metaforice şi comparaţii, ce se 

reunesc la nivel global sub metafora conceptuală COLECŢIONAREA, ne permite să analizăm 

felul în care mecanismele diferite de la baza metaforei şi comparaţiei ghidează alegerea formei 

de exprimare (expresie metaforică sau comparaţie). Se observă o tendinţă de percepere diferită a 

situaţiei în funcţie de alegerea formei de comparaţie sau expresie metaforică. Metafora dezvăluie 

o apropiere mai mare între domeniile conceptuale, chiar o identificare între ele, iar comparaţia 

prezintă o anumită detaşare. Discriminarea între modalităţile de interpretare a expresiilor 

metaforice şi comparaţiilor (CATEGORISIRE şi COMPARAŢIE) ne ajută să scoatem în 

evidenţă sentimente şi conceptualizări ascunse la un nivel mai adînc. 

În romanele cu focalizare multiplă evenimentele sunt percepute diferit; prin urmare, şi 

schemele în baza cărora se interpretează acţiunile vor varia. Diferenţele de opinie apar tocmai 

pentru că sunt activate scheme diferite şi apar divergenţe de percepţie metaforică şi literală ale 

aceloraşi situaţii. De asemenea, se creează condiţii pentru reiterări metaforice, care pot crea 

redundanţă informativă. Însă, în romanul analizat reluările au funcţia de aprofundare şi 

completare a schemelor şi imaginilor-schemă. 

Referinţele intertextuale reprezintă o modalitate eficientă de susţinere a strategiei de 

management, pentru că se foloseşte cu subtilitate metafora, care are menirea mai mult de a 

identifica un personaj cu altul decît de a-l asemăna cu altul. Însă pentru ca aceste metafore să-şi 

atingă ţelul este nevoie ca ele să fie acceptate în acelaşi fel în care au fost intenţionate, dar şi mai 

importantă este familiarizarea cu DS propus pentru cartare. Dacă sursa nu este cunoscută şi nici 

nu este explicitată în context, metafora îşi pierde sensul. 

Corelaţia dintre interpretarea metaforei şi actualizarea standardelor textualităţii se 

conturează ca una de interdependenţă, avînd în vedere că succesul înţelegerii metaforei 

determină coerenţa locală şi globală a textului. Coerenţa, luată ca standard de bază al 

textualităţii, verifică şi realizarea coeziunii, intenţionalităţii, acceptabilităţii, situaţionalităţii, 

intertextualităţii în raport cu comprehensiunea metaforei. Analiza în baza romanului 

Colecţionarul pune în lumină roluri diferite pe care metafora şi le asumă în virtutea 

caracteristicilor sale. 
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3. TRADUCEREA METAFOREI ŞI TEXTUALITATEA 

În acest capitol se studiază gradul de fidelitate a expresiilor metaforice în textul narativ 

tradus ca factor ce influenţează modalitatea de interpretare a textului şi actualizarea standardelor 

textualităţii. Cercetarea traducerii metaforei din perspectiva cognitivă a permis identificarea 

strategiilor de traducere care atît la nivel conceptual cît şi la cel lingvistic afectează alegerea 

expresiei folosite în textul ţintă. Reconceptualizarea metaforei în urma traducerii şi transpunerile 

alternative ale metaforelor au fost urmărite în două traduceri ale romanului Colecţionarul de 

John Fowles din engleză în română. 

Fiecare comunitate etnolingvistică se caracterizează prin tradiţii, influenţate de realitatea 

în care trăiesc membrii ei. Deoarece dezvoltarea este neuniformă şi poartă un caracter specific 

pentru fiecare comunitate, este inevitabil să existe şi reprezentări diferite în limbă, în 

comportamentul lingvistic colectiv, în viziunea asupra lumii. B. Whorf susţine în acest sens că 

noi disecăm natura după cum ne dictează limbile materne, iar diferenţele dintre limbi reflectă 

varietate în modul de gîndire a vorbitorilor [10].  

Caracterul specific al unei comunităţi este reflectat şi în frame-urile şi schemele 

conceptuale în care se încadrează experienţa proprie. Acestea învederează punctul de vedere al 

oamenilor, al culturilor şi epocilor în privinţa evenimentelor întîmplate şi tot aceste structuri 

mintale reflectă diferenţele dintre culturi, limbi, practici comportamentale şi lingvistice.  

Schemele conceptuale ale unei culturi formează ceea ce savanţii ruşi numesc tabloul 

lingvistic al lumii – filozofia unui grup lingvistic specific, respectată de toţi membrii ei, pentru a 

asigura înţelegerea reciprocă [11]. Tabloul este creat de tropi cu ajutorul cărora abstractul devine 

„palpabil”, „sesizabil”, „perceptibil”; despre abstract se poate vorbi în termenii concretului şi el 

poate fi transpus în imagini în mintea vorbitorului acelei comunităţi.  

Metafora transpare ca mijlocul principal de modelare a gîndirii, experienţei şi de 

conceptualizare a lumii [5]. Metafora şi-a asumat un rol atît de important, pentru că ea permite 

conceptualizarea prin prisma lucrurilor deja cunoscute şi permite folosirea unui număr limitat de 

mijloace pentru a crea un cîmp asociativ puternic. 

Metaforele joacă un rol important la configurarea tabloului lumii pentru că structura lor 

în sine implică modalităţi de conceptualizare a concretului şi abstractului din viaţa comunităţii. 

Unicitatea tabloului lumii este determinată de prezenţa conceptelor şi lexemelor care 

desemnează realităţi naţionale sau caracteristici ale obiectelor, fenomenelor, percepţiilor. De 

aceea, traducerea metaforelor înseamnă redarea sensului prin realităţile LŢ şi culturii ţintă (CŢ), 

ceea ce de multe ori implică schimbarea sau neutralizarea expresiilor metaforice. 

Metafora încorporează o încărcătură culturală semnificativă începînd cu cea 

convenţională şi terminînd cu cea nouă. Elementul cultural inclus în metaforă, la fel ca şi 
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structurile lingvistice specifice limbii, devin o provocare pentru traducător, acesta fiind pus în 

situaţia de a păstra sensul şi forma într-o altă limbă.  

Susţinînd ideea cercetătoarei C. Schäffner [9, p. 1267] de a reevalua strategiile de 

traducere a metaforelor în ceea ce priveşte raportarea lor la metaforele conceptuale şi ţinînd cont 

de faptul că tehnicile alese de traducător influenţează interpretarea şi conceptualizarea 

metaforelor, propunem următoarea clasificare: a) folosirea aceleiaşi expresii 

metaforice/comparaţii în LS şi LŢ; b) utilizarea aceleiaşi metafore conceptuale, dar expresii 

metaforice/comparaţii diferite; c) prezenţa diferitelor metafore conceptuale; d) folosirea unei 

expresii metaforice/comparaţii în locul unei expresii nemetaforice; e) folosirea unei expresii 

nemetaforice în locul unei expresii metaforice; f) includerea explicaţiilor însoţitoare pentru 

expresiile metaforice.  

Factorii care fac dificilă traducerea textului cu păstrarea expresiilor metaforice din 

original sunt: decizia traducătorului, fără a lua în calcul posibilităţile lingvistice şi conceptuale 

ale LŢ; necorespunderea morfologică şi sintactică între LS şi LŢ pentru redarea expresiilor 

metaforice; necorespunderea semantică între expresiile din TS şi TŢ; lipsa unui echivalent în LŢ; 

ignorarea metaforei globale de către traducător şi redarea metaforei prin alte expresii. Aceşti 

factori duc la întreruperea unei imagini însoţitoare şi la schimbarea perspectivei asupra 

evenimentelor şi fenomenelor. 

Alegerea strategiilor de traducere influenţează receptarea textului de către cititorul ţintă. 

Capacitatea traducătorului de a fi conştient nu doar de expresiile metaforice, ci şi de prezenţa 

metaforei conceptuale, mai ales a celei extinse pe suprafeţe textuale mari, contribuie la o redare 

metaforică mai fidelă textului sursă. De asemenea, strategiile folosite au un impact asupra 

standardelor textualităţii. 

Interacţiunea dintre standardele textualităţii se modifică datorită apariţiei unui factor 

uman intermediar prin prisma căruia cititorul TŢ conceptualizează realitatea textuală. De aceea, 

intenţionalitatea implică doi codificatori (autorul TS şi traducătorul), iar acceptabilitatea 

antrenează doi decodificatori (traducătorul şi cititorului TŢ). Intenţionalitatea şi acceptabilitatea 

joacă un rol foarte important la traducerea unui text, pentru că traducătorul trebuie să aibă în 

vedere atît LS şi cultura sursă (CS), cît şi cititorul limbii ţintă şi culturii ţintă. De aceea, 

textualitatea asigurată prin intermediul traducătorului influenţează modalitatea cititorului ţintă de 

a percepe textul.  

Studiul de caz efectuat în baza romanului Colecţionarul dezvăluie schimbările de 

conceptualizare ale textului în urma modificării expresiilor metaforice. Beneficiul de a avea două 

traduceri ale aceluiaşi roman ne oferă posibilitatea de a compara modalitatea de 

reconceptualizare a aceloraşi expresii metaforice din original şi de a vedea cum este influenţată 
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textualitatea. Interesul nostru este de a determina modalităţile de traducere a metaforelor, în 

special a celor pentru care nu s-au găsit echivalenţe absolute în cele două limbi. 

Iată un exemplu de modificare a expresiilor metaforice datorită inexistenţei unui 

echivalent în LŢ.      
…when she was sincere she could 
draw the soul out of me, I was wax 
in her hands [14, p. 66].    

...cînd era sinceră, putea să facă 
orice din mine, mă dădea gata [12, 
p. 66].   

... cînd era sinceră putea face ce voia 
din mine. Eram ca o bucată de plastilină 
în mîinile ei [13, p. 75].   

În română, ca şi în engleză, există aceeaşi expresie a scoate sufletul din cineva – to draw 

the soul out of somebody, dar în fiecare dintre aceste limbi expresiile au conotaţii diferite. De 

aceea în ambele traduceri expresia este interpretată nemetaforic putea să facă orice din mine 

/putea face ce voia din mine. Cea de-a doua expresie metaforică o susţine pe prima explicînd 

starea de slăbiciune a protagonistului (wax in her hands / ceară în mîinile ei), dar face parte 

dintr-o altă metaforă.  

Traducerea celei de-a doua expresii metaforice – wax in her hands – nu este fidelă. 

Primul traducător alege o expresie metaforică convenţională, iar al doilea o păstrează pe cea din 

original, dar schimbă natura substanţei din expresia metaforică: din ceară în plastilină. Care a 

fost motivul schimbării focarului de la ceară la plastilină, este greu de presupus, pentru că 

esenţial percepţia substanţei nu se modifică şi nu există o modalitate convenţională de redare a 

acestui sens.  

Analizînd expresiile metaforice utilizate de primul traducător am constatat că acesta se 

abate mai mult de la metafora globală decît cel de-al doilea, ignorînd de multe ori susţinerea 

imaginii-schemă globale cu expresiile metaforice din original. De exemplu, 
I’d do anything you asked me. 
“Except let me fly away.” [14, 
p. 41].   

Aş face orice m-ai ruga. 
„Doar că nu-mi dai drumul” 
[12, p. 41]. 

Aş face orice mi-ai cere. 
„În afară doar de a mă lăsa să-mi iau zborul” 
[13, p. 47]. 

În prima traducere expresia metaforică nouă (fly away) este înlocuită cu una 

convenţională (a da drumul), care schimbă DS şi ignoră metafora globală. În a doua variantă 

traducătorul este fidel originalului, mai ales că limba română permite acest lucru. Păstrarea 

expresiilor metaforice cu impact global asigură reactivarea regulată (şi exact atunci cînd autorul 

doreşte acest lucru) a metaforei globale şi adăugarea componentelor la imaginea-schemă creată 

de metaforă, actualizarea ei. Strategia de traducere utilizată de primul traducător nu prejudiciază 

înţelegerea fragmentului, dar afectează percepţia Mirandei ca unul din fluturii pe care îi 

considera colegi victime (my fellow victims). Schimbarea metaforei noi pe una convenţională 

privează cititorul atît de tabloul pe care textul original intenţiona să-l construiască, cît şi de 

provocarea pe care cartarea metaforei noi o oferea pentru imaginaţia şi gîndirea lui.  

Schimbarea metaforei în timpul traducerii întrerupe crearea unei imagini însoţitoare. 

Coerenţa nu este afectată, dar pentru o lucrare literară fiecare figură de stil folosită pentru 
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construirea unui tablou nu este accidentală şi îndepărtarea de imaginea intenţionată de autor 

modifică scopul TS, producînd schimbări conceptuale în mintea cititorului. 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

În urma studiului întreprins, prin care ne-am propus să stabilim rolul metaforei în raport 

cu textualitatea la generarea şi interpretarea textului narativ, concluzionăm următoarele: 

1. Cercetarea metaforei într-o abordare cognitivă a contribuit mult la înţelegerea 

mecanismelor conceptuale care o susţin, producînd şi un aparat terminologic respectiv pentru 

descrierea acestora. Astfel, imaginea-schemă de la baza metaforei conceptuale este o noţiune cu 

valoare explicativă înaltă în ceea ce priveşte înţelegerea mecanismelor metaforice care contribuie 

la generarea şi interpretarea textului. Imaginea-schemă oferă un cadru de plasare a informaţiei 

din text. Respectiv, la interpretare informaţia percepută de cititor se acumulează pe parcursul 

lecturii şi se stochează în slot-urile disponibile oferite de imaginea-schemă, iar ulterior, după 

lectura textului, această structură conceptuală devine o sursă de extragere (structură mnemonică) 

a informaţiei despre text.  

Lucrarea a demonstrat relevanţa conceptului de imagine-schemă de la baza metaforei în 

procesul de organizare/structurare a informaţiei reţinute de cititor, de anticipare (predicţie) a 

celor ce vor urma în text. Activînd în minte aceste structuri conceptuale, cititorul realizează ceea 

ce se numeşte procesarea de sus în jos a textului. Procesarea de jos în sus se bazează pe 

expresiile metaforice în combinaţie cu contextul apropiat, cu ajutorul cărora se formează sensul, 

se analizează şi se interpretează informaţia citită. Interdependenţa dintre metaforele conceptuale 

activate de expresiile metaforice şi nemetaforice contribuie la o procesare bidirecţională coerentă 

a textului.  

Imaginea-schemă generată de metafora conceptuală poate avea grade diferite de 

„extindere” în raport cu textul, afectîndu-l la diferinte niveluri – de la cel local/micro-nivel pînă 

la cel global/macro-nivel. Respectiv, au fost utilizaţi termenii de metaforă locală şi metaforă 

globală. 

2. În cadrul procesării textului cititorul recreează textualitatea prin interpretarea 

personalizată a conţinutului. Metafora globală, prin intermediul imaginii-schemă pe care o are la 

bază, actualizată prin expresiile metaforice întîlnite pe parcursul întregului text, este cea care 

contribuie esenţial la realizarea standardelor textualităţii (în terminologia propusă de R. de 

Beaugrande şi W. Dressler), prin asigurarea coerenţei, coeziunii, informativităţii, 

intenţionalităţii, acceptabilităţii, intertextualităţii, situaţionalităţii textului.  

3. Metafora conceptuală oferă coerenţă textului datorită relaţiilor ce se creează între 

componentele metaforei şi proiecţiile ei în textul narativ, precum şi între alte componente 
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nemetaforice, care contribuie la schema globală a textului. Contribuţia metaforei la coerenţa 

globală a textului este cu atît mai mare cu cît imaginea-schemă de la baza ei structurează 

secvenţe textuale mai extinse, iar gradul superior se atinge prin evocarea metaforei în titlu.  

4. Potenţialul/capacitatea metaforei de extindere pe suprafeţe textuale diferite, la 

depărtare considerabilă de actualizările sale, o face un instrument util pentru menţinerea şi 

reactivarea unei idei într-un text. Capacitatea de a crea imagini complexe, de a păstra o 

consecvenţă metaforică prin formarea unor lanţuri tematice realizate prin reiterări, parafrazări ale 

expresiilor metaforice sau prin alte expresii nemetaforice, care susţin aceeaşi metaforă 

conceptuală, contribuie la realizarea coerenţei şi coeziunii textuale. 

5. Studiului de caz axat pe romanul Colecţionarul de J. Flowles a demonstrat, de 

asemenea, cum metafora joacă un rol important şi în realizarea standardelor de intenţionalitate, 

acceptabilitate, intertextualitate şi situaţionalitate atunci cînd este utilizată cu efect de 

manipulare şi influenţare a receptorului.  

6. În cadrul cercetării determinăm acei factori variabili, care influenţează actualizarea 

standardelor textualităţii în raport cu generarea şi interpretarea metaforei – vîrsta, studiile, 

ocupaţia, experienţa anterioară, cultura, dar şi situaţia concretă în care se află şi intenţiile fiecărui 

locutor. 

7. Folosirea metaforelor intertextuale, ca aluzie la alte texte, ghidează cititorul, oferindu-i 

un domeniu sursă (DS) bogat – textul la care se face referinţă. Utilizarea acestor metafore este o 

strategie eficientă de management situaţional, însă acceptabilitatea lor poate fi îndoielnică în 

condiţiile în care locutorul nu este familiarizat cu textul la care se face aluzie sau percepe 

referinţa sub un alt aspect decît cel intenţionat. 

8. Coerenţa fragmentului cu metafore noi este determinată de contextul de folosire a 

expresiilor şi de cunoştinţele cititorului referitoare la DS şi DŢ ale metaforei conceptuale. 

Utilizarea unor DS specifice (de exemplu, entomologie, artă) necesită explicitare pentru a 

dezvălui cît mai multe corelaţii între constituenţii metaforici. Dacă clarificarea nu este oferită, 

etapa de înţelegere a metaforei nu trece în cea de interpretare şi apreciere, care, deşi nu sunt 

etape obligatorii, conferă sensuri suplimentare contextului.  

9. Romanul studiat în cadrul cercetării ne-a permis să constatăm că înţelegerea unei 

situaţii depinde de schema în baza căreia ea este interpretată. Dacă două persoane folosesc 

scheme diferite pentru aceeaşi situaţie, apare un conflict comunicativ – a se vedea schema 

COLECŢIONĂRII DE FLUTURI în raport cu schema OASPETELUI folosite de cei doi 

protagonişti ai romanului. Un efect comunicativ asemănător poate rezulta atunci, cînd 

interlocutorii utilizează operaţii logice diferite pentru a conceptualiza aceeaşi situaţie: operaţia 

de CATEGORISIRE, exprimată prin expresie metaforică de un locutor, şi prin COMPARAŢIE 
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de un alt locutor stîrneşte neînţelegeri, avînd în vedere că folosirea expresiei metaforice implică 

identificarea cu situaţia, iar utilizarea comparaţiei sugerează o asemănare cu circumstanţele la 

care se referă.  

10. Rolul metaforei conceptuale în realizarea standardului de informativitate e 

substanţială prin faptul că metafora este un mijloc economicos cu caracter deschis de actualizare 

a unui volum mare de informaţie. Din perspectiva cititorului, informativitatea textului creşte prin 

capacitatea acestuia de a identifica utilizarea preferenţială a expresiilor metaforice sau a 

comparaţiilor de către anumiţi naratori/personaje, luînd în considerare faptul că acestea 

învederează inteligenţa lor şi nivelul lor de educaţie. Analiza romanului Colecţionarul a 

demonstrat că folosirea expresiilor metaforice este condiţionată de un nivel intelectual superior, 

de cunoştinţe din diferite domenii, de lecturi multiple, iar utilizarea preponderentă a 

comparaţiilor dă dovadă de un univers imaginar foarte sărac. 

11. Studierea diferenţelor de conceptualizare a expresiilor metaforice din textul original 

şi două variante traduse din perspectiva cognitivă a scos în evidenţă rolul traducătorului ca factor 

suplimentar care influenţează interpretarea metaforelor. Cercetarea a demonstrat că traducătorul 

nu păstrează expresiile din original fie pentru că nu-i permite inventarul lingvistic şi realitatea 

culturală din LŢ şi CŢ, fie pentru că nu urmăreşte intenţia autorului de creare a unei imagini 

globale prin multitudinea expresiilor metaforice prezente în tot textul. Schimbarea metaforelor în 

timpul traducerii modifică percepţia cititorului despre evenimentele şi fenomenele din text, 

influenţează construirea imaginii-schemă şi realizarea textualităţii. 

12. Strategiile de traducere rezultate din aplicarea teoriei conceptuale a metaforei iau în 

considerare atît schimbările de conceptualizare care au loc în text la selectarea metaforei 

conceptuale, cît şi impactul alegerii expresiilor metaforice şi comparaţiilor pentru traducerea 

textului. Analiza exemplelor în baza acestor strategii demonstrează că fidelitatea traducătorului 

faţă de imaginea metaforică originală este mai mare atunci cînd el păstrează expresia metaforică 

din TS, sau cel puţin metafora conceptuală este aceeaşi pentru expresiile din TS şi TŢ.  

13. Cercetarea efectuată de noi este doar un început în ceea ce priveşte studiul metaforei 

în textul narativ. Pentru investigaţiile ulterioare propunem următoarele direcţii de cercetare:  

• continuarea studierii metaforei din perspectiva TCM în texte de genuri şi dimensiuni 

diferite;  

• revelarea metaforelor conceptuale realizate în variate texte şi urmărirea modalităţii de 

actualizare a lor prin intermediul expresiilor metaforice;  
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• studierea metaforelor intertextuale nu doar ca aluzii la alte texte, ci şi ca metafore 

conceptuale care transpar în variate texte ale aceluiaşi autor sau în operele mai multor 

autori contemporani ori din diferite epoci;  

• cercetarea într-un cadru mai complex a traducerii metaforelor, urmărind alte strategii, de 

exemplu, traducerea expresiilor nemetaforice prin expresii metaforice. 
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ADNOTARE 

Pânzaru Rodica Metafora şi textualitatea: probleme de interpretare şi traducere  

teză de doctor în filologie, Chişinău, 2010 

Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (225 de 

titluri). Textul de bază al tezei (121 p.) cuprinde 4 tabele, 2 figuri şi 1 anexă. Rezultatele obţinute 

la tema tezei sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: metaforă conceptuală, expresie metaforică, cartare, metaforă 

globală/locală, interpretarea metaforelor, textualitate, procesarea textului de sus în jos/de jos în 

sus, schemă, text sursă/ţintă, cultură sursă/ţintă. 

Domeniul de studiu este metafora în textul narativ. Scopul şi obiectivele propuse 

vizează determinarea rolului metaforei la realizarea textualităţii din perspectiva generării şi 

interpretării textului, precum şi identificarea diferenţelor de conceptualizare la baza metaforei în 

urma traducerii şi efectul lor asupra standardelor textualităţii. Noutatea şi originalitatea 

ştiinţifică. Cercetarea contribuţiei metaforelor la realizarea textualităţii este teren nou de 

investigare. Distincţia dintre metafora conceptuală, cu imaginea-schemă la bază, şi expresiile 

metaforice care o susţin permite cercetătorului să iasă din limitele propoziţiei şi să pună în 

valoare noi funcţii ale metaforei în generarea şi perceperea textului atît la nivel local (episodic), 

cît şi la cel global (de text întreg). Aportul metaforei la conceptualizarea realităţilor textuale o 

face sensibilă la traducere, întrucît implică factori de ordin lingvistic, social şi civilizaţional. 

Semnificaţia teoretică. Cercetarea a demonstrat eficienţa abordării cognitive în studierea 

aportului metaforei la realizarea standardelor textualităţii în textul narativ. Noţiunea de imagine-

schemă, ca structură globală asociată cu metafora conceptuală proiectată în text prin intermediul 

expresiilor metaforice, şi-a arătat utilitatea în identificarea mecanismelor de 

procesare/interpretare şi depozitare a informaţiei despre text. Rolul metaforei la asigurarea 

coerenţei globale a textului s-a dovedit a fi cu atît mai mare, cu cît imaginea-schemă de la baza 

ei structurează secvenţe textuale mai extinse, atingîndu-se nivelul maxim prin evocarea 

metaforei în titlu. A fost studiată importanţa selectării expresiei metaforice sau a comparaţiei, a 

operaţiei de CATEGORISIRE sau COMPARAŢIE pentru interpretarea unei situaţii. Investigaţia 

a reliefat factorii care influenţează conceptualizarea metaforică în textul original şi în cel tradus.  

Valoarea aplicativă a cercetării şi implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele 

din lucrare prezintă interes pentru discipline precum stilistica, literatura, antropologia, etc. 

Multitudinea direcţiilor neelucidate ale studiului despre metaforă în text generează probleme de 

cercetare pentru teze de licenţă, masterat şi doctorat. Strategiile de traducere elaborate în baza 

teoriei contemporane a metaforei sunt relevante pentru traductologi şi traducători. 
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ANNOTATION 

Pânzaru Rodica. Metaphor and Textuality: Issues of Interpretation and Translation 

Thesis for the Doctor’s Degree in Linguistics, Chisinau, 2010 

The thesis contains an introduction, three chapters, conclusions and recommendations, a 

bibliography with 225 entries. The thesis consists of 121 pages of basic text, 4 tables, 2 figures 

and 1 annex. The results of the present paper were published in 11 research articles.  

Key words: conceptual metaphor, metaphorical expression, mapping, global/local 

metaphor, metaphor interpretation, textuality, top-down/bottom-up text processing, schema, 

source/target text, source/target culture. 

The domain of study is metaphor in the narrative text. The goal and objectives of the 

thesis aim to establish the function of metaphor in ensuring textuality from the point of view of 

text generation and interpretation, as well as to identify the differences in conceptualising 

metaphor as a result of translation and their impact on the standards of textuality. Research 

novelty and originality. The investigation of the contribution of metaphor to the realization of 

the standards of textuality is a new terrain of research. The distinction between the conceptual 

metaphor – with the image-schema at its basis – and the metaphorical expressions that support it 

allow the researcher to transcend the level of the sentence and reveal new metaphorical functions 

in text generation and interpretation both at the local (episodic) level and at the global (the text 

as a whole) one. The value of metaphor on the conceptualisation of the textual reality makes it 

sensitive to translation, since it involves linguistic, social and cultural factors. Theoretical 

value. The study demonstrated the efficiency of the cognitive approach in the research of the 

contribution of metaphor to the standards of textuality in the narrative text. The image-schema 

notion, as a global textual structure associated with the conceptual metaphors projected in the 

text through metaphorical expressions, was found productive in identifying the mechanisms of 

processing/interpretation and depositing textual information. The impact of metaphor on the 

global coherence of the text proved to be higher as the image-schema structured more extensive 

textual sequences, the highest degree being achieved when the metaphor is mentioned in the 

title. The implications of choosing between a metaphorical expression and a simile, between the 

operation of CATEGORISATION and COMPARISON for interpreting a situation were studied. 

The investigation determined the factors that influence metaphor perception in the original and 

the translated text. The practical value of the research. The results obtained and presented in 

the thesis are of interest for the courses of Stylistics, Text Analysis, Literature and Translation 

Studies. The diversity of approaches for continuing the study of metaphor in the narrative text 

generate research issues for undergraduate and graduate theses.  



 28

АННОТАЦИЯ 

Родика Пынзару Метафора и текстуальность: проблемы интерпретации и перевода 

диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук, Кишинэу, 2010 г 

Структура диссертации – введение, три главы, выводы и рекомендации, 

библиография (225 источников), 121 страницы основного текста, 4 таблицы, 2 фигуры и 1 

приложение. Результаты настоящего исследования были опубликованы в 11 научных 

работах. Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорическое выражение, 

картирование, глобальная/локальная метафора, интерпретация метафоры, текстуальность, 

обработка текста сверху вниз/снизу вверх, схема, исходный текст/текст перевода, 

исходная культура/культура-реципиент. 

Область исследования – метафора в нарративном тексте. Цель и задачи 

диссертации – определение роли метафоры при обеспечении текстуальности с точки 

зрения генерирования и интерпретации текста, а так же определение различий 

концептуализации метафоры в результате перевода и их воздействия на стандарты 

текстуальности. Научная новизна и оригинальность исследования – изучение влияния 

метафоры на реализацию стандартов текстуальности. Различие между концептуальной 

метафорой, которая имеет образ-схему в основе, и метафорическими выражениями, 

которые поддерживают ее, позволяют исследователю превзойти уровень предложения и 

раскрыть новые функции метафоры при интерпретации текста на локальном 

(эпизодическом) и глобальном (тексте в целом) уровнях. Важность метафоры в 

концептуализации текстуальной действительности делает ее чувствительной к переводу, 

так как на нее влияют лингвистические, социальные и культурные факторы. 

Теоретическое значение. Продемонстрирована эффективность когнитивного подхода в 

исследовании влияния метафоры на реализацию текстуальности. Понятие образа-схемы 

как текстовой глобальной структуры показала применимость в установлении механизмов 

обработки/интерпретации и складывания информации из текста. Влияние метафоры на 

глобальную когерентность текста проявилась настолько, насколько ее образ-схема 

структурирует более протяженные промежутки текста, достигая максимального уровеня 

при использовании метафоры в названии. Были выявлены воздействия выбора между 

метафорическим выражением и сравнением, между операциями КАТЕГОРИЗАЦИИ и 

СРАВНЕНИЯ для интерпретации различных ситуаций. Исследование также определило 

факторы, которые влияют на восприятие метафоры в оригинале и в переводе.  

Практическая ценность. Результаты исследования представляют интерес для 

курсов лекций по стилистике, анализу текста, литературе и переводоведению.  
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