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Introducere
Este recunoscut faptul că experiența și plăcerea vorbirii sunt mai vii decât acelea ale scrisului.
Oralitatea înseamnă realizare directă a logosului și spontaneitate, în timp ce scrierea presupune
convenție, căutare și artificialitate. Potrivit unei idei platoniciene, transmisia orală este superioară
scrisului, pentru că se caracterizează prin fidelitate, în vreme ce scrisul circulă fără o destinație precisă
și fără garanții privind fiabilitatea.
În domeniul cercetărilor lingvistice o lungă perioadă de timp, oralitatea nu a reprezentat un
subiect demn de investigațiile științifice, deoarece îi era ignorată relevanța în evoluția limbii literare,
specialiștii fiind extrem de interesați doar de limba scrisă, de aspectul ei cult. Dar lingvistica și alte
discipline moderne repun oralitatea în drepturile ei firești, astfel că astăzi, în secolul al XXI-lea, oralul
și scrisul ajung să nu mai fie percepute ca opozante, ci în corelație, din îngemănarea lor rezultând
structuri hibride interesante, analizate din multiple perspective. La nivelul general al limbii, dinamica
limbii vorbite este aceea care influențează în timp tendințele de evoluție și de reconfigurare a limbii
literare. Cercetătorii contemporani ai limbajului consideră că discursul narativ se poate reînnoi și
reîmprospăta numai prin oralitate. Prin valorificarea limbajului oral, scriitorii par să-și dorească o
întoarcere la condiția originară a exprimării. Oralitatea devine astfel una din componentele stilistice
prin care se structurează narațiunea modernă, aflată în căutare de noi formule estetice, revitalizante,
mai aproape de sufletul cititorului actual. Interesant este însă că oralitatea a caracterizat și textele
românești foarte vechi ale secolelor trecute, după cum subliniază Margareta Manu Magda. Așadar,
oralitatea a existat dintotdeauna în textele noastre scrise, doar că a fost analizată mult mai târziu, și,
cu siguranță, ea va exista și în operele viitorului.
În ceea ce privește stilul prozei secolului al XX-lea, tendința spre oralitate se concretizează,
mai ales, în multiplicarea formulelor fundamentate pe amalgamul de stiluri ale vorbirii la aproape toți
scriitorii: planul replicii (al personajelor) capătă o importanță crescândă față de planul naratorului.
Stilul direct câștigă teren în fața stilului indirect, iar stilul indirect liber, de exemplu, este preferat
pentru exploatarea resurselor sale reflexive, susținând oralitatea. Cercetarea mărcilor oralității în
creația scriitorului Liviu Rebreanu devine astfel o temă extrem de actuală, oralitatea stilului susține
viziunea realistă asupra lumii și-i reconfirmă modernitatea operei.
Importanța temei cercetate ține de relevanța analizei mărcilor oralității în opera lui Liviu
Rebreanu, de rolul oralității în evoluția și în actualizarea limbii literare și de relevarea expresivității
perene a limbajului artistic rebrenian. Aspectele teoretice privind oralitatea (concept, teorii, tipuri,
relația cu stilurile funcționale, relația cu limba națională etc.) și aplicarea acestora în analiza mărcilor
oralității în opera scriitorului reprezintă repere fundamentale ale demersului științific. Dacă
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specialiștii din diferitele domenii ale cercetării limbii (lingvistică, sociolingvistică, pragmatică,
stilistică etc.) au dedicat un număr impresionant de studii cercetării limbajului artistic al operelor unor
mari scriitori români, din perspectiva oralității stilului (Ion Creangă, I. L. Caragiale, Mihail
Sadoveanu, Marin Preda etc.), cercetarea noastră adaugă numele lui Liviu Rebreanu în categoria
,,cavalerilor” curajoși și inspirați ai oralității, ai limbajului ,,viu” și savuros, ca adjuvant al valorii
estetice perene a operei. Teza devine primul studiu amplu dedicat cercetării tuturor categoriilor de
mărci ale oralității excerptate din întreaga operă a lui Rebreanu.
Scopul cercetării științifice îl constituie așadar demonstrarea oralității stilului lui Liviu
Rebreanu prin analiza principalelor mărci lingvistice și pragmatic-discursive în opera sa, ca argument
al materializării crezului artistic realist al scriitorului, al ideii sublime că iluzia vieții este mai presus
iluzia artei, dar și ca argument al autenticității limbajului artistic și al modernității operei. Totodată
ne-am propus să realizăm o cercetare exhaustivă pe tema oralității, de la teorie la practică, relevând
înțelesurile și subînțelesurile limbajului artistic rebrenian.

Prezentarea capitolelor tezei
Structura tezei este logică, astfel încât partea științifică teoretică asigură suportul necesar
realizării investigației de ordin aplicativ. Teza este alcătuită din Cuprins, Introducere, 3 capitole,
Concluzii, Anexe și Bibliografia lucrărilor ştiinţifice, a dicţionarelor, a surselor din care au fost
excerptate faptele de limbă supuse cercetării.
În Introducere, am prezentat motivarea alegerii temei, actualitatea și importanța acesteia,
oralitatea având un rol esențial în dezvoltarea și revigorarea limbii române literare. Un aspect
important tratat în partea introductivă îl constituie Prezentarea generală a operei lui Liviu Rebreanu,
cu referire la contextul istoric, ideologia culturală, concepția estetică, locul lui Rebreanu în istoria
literaturii române, tematica operei și delimitarea operelor de interes (volume, opinii critice). După
cum mărturisește într-un interviu, Rebreanu a purtat mereu în sine conștiința scrisului, iar, pentru el,
realismul însemna viața eternizată prin mișcări sufletești. Critica literară a semnalat faptul că o
estetică a realismului românesc n-ar fi putut fi posibilă fără creația lui Liviu Rebreanu și fără
mărturisirile sale din Cred (1926) referitoare la realism, care, desi puține, transmiteau concluziile unei
experiențe. A doua secțiune a Introducerii o reprezintă Contribuția lui Liviu Rebreanu la dezvoltarea
limbii literare, care vizează aportul scriitorului la dezvoltarea capacității expresive a limbii,
originalitatea stilului (conexiune între cultura, gândirea, stilul și limbajul scriitorului), dar și
prezentarea unor opinii critice privind limba literară, arta narativă și stilul. În viziunea lui Liviu
Rebreanu, limba este trăsătura fundamentală a unui popor, comparabilă cu legătura de sânge. Limba
neamului, plină de farmec și încărcătură afectivă, este, de fapt, opera creatorului ei originar, țăranul
român. Scriitor de formație realistă, Rebreanu consideră că spre deosebire de limbile foarte cultivate
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și abstracte, care devin îmbătrânite, rigide și artificiale, limba română, vorbită de țăranii aflați în
contact direct cu pământul, și-a păstrat vitalitatea. Rebreanu ,,a conlucrat” cu țăranul în materie de
resurse lingvistice și a dat culturii naționale un monument de limbă literară, care-i susține opera prin
însăși respirația vieții pe care o conține și prin resorturile complexe ale realității pe care o exprimă.
Introducerea cuprinde, de asemenea, o secțiune intitulată Obiective, care prezintă obiectivele
cercetării, informații privind caracterul inovativ al studiului, care reprezintă un răspuns și o
demonstrație cu privire la problematica oralității în opera lui Liviu Rebreanu. Urmează apoi
subcapitolul intitulat Metode, care prezintă viziunea metodologică de ansamblu, dar și metodele de
cercetare de la nivelul fiecărui capitol al tezei, privind analiza mărcilor lingvistice și
pragmatic-discursive ale oralității în opera lui Liviu Rebreanu. O altă parte a Introducerii este
dedicată prezentării Stadiului actual al cercetării. Sunt prezentate, mai întâi, studii și opinii avizate
despre oralitatea stilului lui I. Creangă, I. L. Caragiale, M. Sadoveanu, M. Preda. Între epoca marilor
clasici, a lui Creangă și a lui Caragiale, și cea postbelică a lui Preda se plasează Sadoveanu. Iar
contemporan cu Sadoveanu este Liviu Rebreanu. A doua parte a acestei secțiuni se referă la Studii
despre oralitatea stilului lui Liviu Rebreanu. Limbajul artistic rebrenian prezintă elemente de oralitate
ce trimit la atât la oralitatea stilului lui Creangă (de tip țărănesc), cât și la oralitatea lui Caragiale (de
tip citadin-periferic).
Capitolul I, intitulat Oralitatea, ca expresie lingvistică a stilului beletristic, este unul
general-teoretic ce cuprinde două mari subcapitole. Subcapitolul 1. Oralitatea. Elemente de teorie
are 4 secțiuni. În prima secțiune, Limbă orală ̶ limbă scrisă, limbă populară ̶ limbă literară, am
evidențiat ideea că limba scrisă a fost mereu preferată și respectată de lingviști, pentru că se impunea
ca stabilă și unitară, în vreme ce limba vorbită era eterogenă, dinamică, surprinzătoare și, în esență,
mai instabilă. În timp însă, limba scrisă și limba vorbită au ajuns să se afle alternativ în centrul
preocupărilor lingviștilor români și s-au influențat reciproc: limba orală a stat la baza formării limbii
scrise, iar limba scrisă a evoluat progresiv în varianta riguroasă, cu legi și aspecte structurale distincte
și și-a lăsat amprenta, la rândul ei, asupra limbii vorbite. Procesul continuă și astăzi. Limba literară
se definește drept aspectul normat, cel mai îngrijit al limbii unui neam și mijloc de exprimare a
variatelor fapte de cultură. În ceea ce privește limba populară, aceasta este aspectul cel mai răspândit
al limbii vorbite, utilizat în toate regiunile țării, în comunicarea orală. Limba populară se supune
normei lingvistice, adică funcționează conform legii care impune un cuvânt datorită uzului frecvent,
în vreme ce limba scrisă funcționează în raport cu norma literară, adică respectă regulile create prin
convenție, de către oamenii de știință. Opoziția limbă populară ̶ limbă literară este o opoziție
stilistică fundamentală, iar limba populară este un concept generalizant, cu trăsături orale,
supradialectale.
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A doua parte este intitulată Definirea conceptului de oralitate. Perspective de abordare a oralității.
Într-o primă definiție, oralitatea se referă la totalitatea manifestărilor redate prin viu grai, adică orice
act verbal creat și rostit față-n față de doi oameni. Pe lângă uzul colocvial, oralitatea este proprie
oricărui discurs public sau text scris, redat după modelul limbii vorbite. Astfel, a doua accepțiune a
termenului oralitate este dată de totalitatea manifestărilor limbii vorbite transpuse în scris. În
literatură, oralitatea a fost percepută de-a lungul timpului ca mod de creație spontan, pornind de la
regulile nescrise ale tradiției, dar și ca mod direct de transmitere a mesajului. În DSL, oralitatea este
definită ca o trăsătură a stilului unor autori conferită de folosirea unor mijloace și forme specifice
vorbirii, iar intrarea oral este prevăzută cu patru sensuri: canal, cod, comunicare și stil. Studiul
oralității presupune atât o perspectivă lingvistică, cât și o perspectivă comunicativă, pragmatică.
Considerăm că, indiferent de perspectiva analizei, oralitatea este un concept important în
stilistica lingvistică, dar și în viață, pentru că ne ajută să redescoperim comunicarea autentică,
sinceritatea, afectivitatea și politețea interacțiunilor noastre verbale, atât de necesare în contextul
societății contemporane.
A treia secțiune vizează Tipurile de oralitate. Standardul și substandardul. Cercetătorii au stabilit
existența a două tipuri de oralitate, în funcție de criteriul literar/nonliterar, scopul comunicării și
context: oralitatea standard care întrunește trăsăturile limbajului cult, citadin, subordonat normele
literare, la toate nivelurile limbii (fonetic, lexical, morfologic, sintactic), și oralitatea substandard,
care întrunește caracteristici variate, neconforme cu norma literară, de tip rural sau suburban.
Limbajul standard, forma curentă a limbii literare, reprezintă ansamblul elementelor lingvistice culte,
neinfluențate de condițiile impuse de construcția artistică a unui mesaj ori de regulile limbajelor
profesionale. Standardul înseamnă așadar vorbirea și scrierea cultă nespecializate, în timp ce
substandardul reprezintă limbajul popular ce stă la baza actelor de vorbire marcate stilistic. Celor
două concepte lingvistice, substandard și standard, Dumitru Irimia le asociază clasificarea
următoare: oralitatea originară/primară, marcată printr-un grad superior de omogenitate stilistică în
cadrul limbajului popular (limbajul colocvial, familiar, popular, argotic, regional, vulgar, care
alcătuiesc substandardul și oralitatea derivată/secundară, caracterizată prin diminuarea omogenității
stilistice (cuprinde discursul și conversația, respectiv standardul).
Ultima secțiune este intitulată Oralitatea și stilul beletristic. Deși unii cercetători consideră că
oralitatea este al cincilea ori al șaselea stil funcțional al limbii române, noi împărtășim opinia acelora
care consideră că oralitatea nu întrunește caracteristicile unui stil funcțional, ci este doar o trăsătură
particulară a stilului beletristic, un mod de exprimare.
Subcapitolul 2. Mărcile și nivelurile de expresivitate ale oralității are 2 mari secțiuni: Mărcile
lingvistice ale oralității, care este alcătuit din 4 părți: mărci ale nivelului fonetico-ortografic, mărci
ale nivelului lexico-frazeologic, mărci ale nivelului morfosintactic și mărci ale nivelului stilistic.
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Secțiunea a 2-a este intitulată Mărcile extralingvistice, paralingvistice și nonlingvistice ale oralității.
Semnificativă este contribuția Rodicăi Zafiu (Mărci ale oralității în limbajul jurnalistic actual, 2002)
în clasificarea mărcilor oralității în două mari categorii: mărci inerente, adică specifice canalului de
comunicare orală, și mărci asociate indirect oralității după criterii sociolingvistice, clasificare pe care
am aplicat-o și noi în analiza practică, a corpusului rebrenian.
Capitolul al II-lea, Tipologia și expresivitatea mărcilor lingvistice ale oralității în opera lui
Liviu Rebreanu, este cel mai amplu și cuprinde 5 mari subcapitole, în care sunt tratate cele 5 categorii
de mărci lingvistice principale ale oralității (lexicale, frazeologice, morfologice, sintactice și
stilistice), în întreaga operă a scriitorului (nuvele, romane, operă dramatică, jurnal, note de călătorie,
publicistică), fiecare subcapitol încheindu-se cu o serie de observații specifice. La nivelul unora dintre
aceste subcapitole au fost analizate și mărci ortografice ale oralității. Au fost analizate, în total, 943
de mărci lingvistice ale oralității, în opera lui Liviu Rebreanu.
Subcapitolul 2.1, Mărci lexicale, conține 4 secțiuni, corespunzătoare analizei celor 3 registre,
popular, regional și familiar, ale oralității substandard, a 4-a parte fiind dedicată observațiilor.
Registrul popular, variantă diastratică a limbii, cuprinde cuvinte grupate în 4 clase lexico-gramaticale
(substantive, adjective, verbe și adverbe), cu o expresivitate certă în reliefarea dimensiunii sociale și
psihologice a universului ficțional analizat. De exemplu, clasa substantivelor inventariate și analizate
cuprinde nume de obiecte aparținând universului uman, de la nume de părți ale corpului omenesc,
articole vestimentare, obiecte casnice, la nume de profesii, atitudini ori relații sociale, precum
beregată, căprar, câșlegi, chimir, coderiște, coperiș etc. Cea de-a 2-a parte a subcapitolului, Registrul
regional, variantă diatopică a limbii, analizează ardelenismele (fonetice și lexicale), dar și câteva
muntenisme și moldovenisme, utilizate de scriitor. Ardelenismele fonetice au fost analizate ca
fenomene de vocalism și de consonantism, iar ardelenismele lexicale au fost clasificate după criteriul
lexico-gramatical (substantivale, adjectivale, verbale și adverbiale). De exemplu, clasa verbelor
cuprinde cuvintele bălălăi, bălăbăni, blogodori etc., verbe de conjugarea a IV-a (i, vocală închisă),
ce sugerează acțiuni specifice unui mod de viață limitat, fără orizont, precum și stări fizice și psihice
adânc refulate în sufletele chinuite ale personajelor aparținând diverselor medii sociale. A 3-a secțiune
a subcapitolului, Registrul familiar, variantă diafazică a limbii, cuprinde cuvinte specifice universului
domestic, rural sau citadin periferic: diminutive, augmentative, cuvinte familiare propriu-zise,
respectiv hipocoristice, cuvinte depreciative, cuvinte expresive, apelative, cuvinte cu sens
pragmaticalizat, cuvinte de formație onomatopeică, cuvinte argotice. Fiecare categorie de cuvinte
familiare a fost structurată, de asemenea, în clase lexico-gramaticale. Pentru definirea și analiza
registrelor popular, regional și familiar, am utilizat lucrări de referință precum dicționarele
Academiei, iar în analiza și stabilirea apartenenței cuvintelor inventariate la categoria
regionalismelor, am utilizat atlasele lingvistice pe regiuni ale Academiei Române. Analiza cuvintelor
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a vizat aspecte semantice, etimologice, aspecte privind modul de formare și semnificațiile
contextuale. Au fost analizate 178 de mărci lexicale ale oralității, în opera lui Liviu Rebreanu.
Subcapitolul 2. 2, Mărci frazeologice, este alcătuit din 4 secțiuni: locuțiunile (clasificate în
substantivale, adjectivale, verbale și adverbiale); expresiile populare (clasificate în expresii cópii ale
realității și expresii imaginare) și frazele ritmate; structurile paremiologice și stereotipile de limbaj.
A 4-a secțiune a subcapitolului a fost dedicată observațiilor statistice și interpretative. Cele două
trăsături importante ale unităților frazeologice sunt stabilitatea și idiomaticitatea. Deși cadrul teoretic
este unul extrem de diversificat, frazeologia se caracterizează printr-un dinamism al limbii,
caracterizat prin apariții, modificări, împrumuturi, calchieri, toate contribuind la îmbogățirea
lingvistică și culturală a unui popor. Calitatea de universalii lingvistice a expresiilor populare este
susținută de faptul că, făcându-se abstracție de variabila lingvistică, din punct de vedere semantic ele
se comportă ca un întreg monolitic în toate limbile. În ceea ce privește expresiile cópii ale realității,
în opera lui Rebreanu descoperim, mai ales, expresii populare nemarcate temporal, dar și expresii
marcate temporal, care potențează expresivitatea, sugestivitatea și oralitatea textului literar.
Expresiile populare nemarcate temporal sunt expresii vechi ce reflectă viața colectivității (a-și lua
lumea în cap, a fi destul o botă la o oală, a sta pe spini, a-i trece sulițe reci prin inimă etc.) și expresii
ce au la bază diferite denumiri profesionale din mediul rural (a avea de furcă, a-i lua cuiva o piatră
de moară de pe suflet etc.). Expresiile idiomatice marcate temporal vizează prezența arhaismelor și
a nelogismelor în componența lor (a trece în revistă). Au fost identificate și analizate și expresii
imaginare, expresii ale unui mod fantastic de a vedea lumea, care pot sensibiliza și pot determina o
receptare pozitivă, din punct de vedere estetic și moral (a se scula cu noaptea-n cap, a nu face cât o
ceapă degerată etc). În ceea ce privește structurile paremiologice, acestea au fost analizate ca unități
frastice, iar nu frazeologice. Prezența unităților frazeologice într-o limbă conferă o reală bogăție și
expresivitate acesteia. Au fost analizate 184 de mărci frazeologice ale oralității, în opera scriitorului.
În subcapitolul 2. 3, intitulat Mărci morfologice, sunt cercetate fapte lingvistice care nu
corespund aspectului îngrijit, normat al limbii literare, ci aparțin limbajului popular, utilizat de Liviu
Rebreanu, deopotrivă, în operele inspirate din lumea satului și a periferiei bucureștene, dar și în
scrierile memorialistice. Subcapitolul Mărci morfologice cuprinde 5 secțiuni care tratează
substantive, pronume, verbe și interjecții, din perspectiva oralității substandard sau a oralității
primare. A 5-a secțiune este intitulată Observații statistice și interpretative.
În secțiunea dedicată mărcilor substantivale au fost inventariate și analizate, din punctul de
vedere al oralității, pe lângă substantivele în vocativ (masculine și feminine) predominante,
substantive cu forme duble de număr (scriitorul preferând formele populare sau arhaice) și substantive
cu forme duble de genitiv – dativ, preferate fiind, de asemenea, formele refuzate de limba cultă. În
ceea ce privește analiza formelor de vocativ, am evidențiat formulele de adresare și dinamica utilizării
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lor, preferința scriitorului pentru anumite forme în detrimentul altora, precum și rolul lor în conturarea
semnificației mesajului. Din punct de vedere morfematic, au fost identificate ambele categorii de
vocativ: cu desinențe specifice (bade, fato) și cu desinențe identice cu nominativul (frate, părinte etc.).
Au fost identificate vocative nominale ca formule de adresare neprotocolare (oralitate substandard,
liberă de orice convenție), dar și ca formule de adresare protocolare (oralitate standard). În afara
valorii pragmatice, vocativul nominal devine în opera scriitorului ardelean un fapt de stil și un mijloc
important al oralității artistice. Secțiunea despre mărcile pronominale analizează o serie de pronume
care au categoria persoanei (cliticele pronumelui personal propriu-zis și ale pronumelui reflexiv,
pronumele de politețe), dar și pronume nepersonale (demonstrative, nehotărâte, negative, relative).
În secțiunea despre mărcile verbale, au fost cercetate în afara imperativelor predominante, formele
verbale inversate de indicativ și de condițional – optativ și conjunctivele populare. A 4-a secțiune
vizează clasele de interjecții, ca forme de interpelare. Mărcile morfologice ale oralității continuă să
fie obiect de studiu al pragmalingvisticii datorită rolului lor esențial, de componente-cheie ale
sistemului de organizare a unei conversații. Din punctul de vedere al morfologiei pragmatice, ele intră
în marea categorie a alocutivelor sau a apelativelor, privite ca mărci ale accesului la cuvânt sau ale
posibilității transferului rolului comunicațional de emițător. Alocutivele sunt utilizate în vorbire
potrivit unor norme sociolingvistice generate pe baza diferitelor tipuri de relații dintre locutorii unei
comunități date și sunt descrise în funcție de termenii distanței sau ai apropierii sociale. Au fost
analizate 244 de mărci morfologice ale oralității.
Subcapitolul 2. 4, Mărci sintactice, cuprinde 9 secțiuni. Am ilustrat faptul că dintre toate
caracteristicile comunicării orale, spontaneitatea este aceea care influențează structura mesajului și,
implicit, nivelul sintactic al limbajului utilizat, în cadrul schimburilor verbale dintre interlocutori, și
că sintaxa discursului oral este determinată de dinamica procesului interlocutiv, de intervenția
factorului emoțional (ezitări, reveniri) și de acțiunea factorilor contextuali de variabilitate. Mărcile
sintactice analizate sunt: raporturile de coordonare în frază, propozițiile exclamative și interogative,
elementele de relație pe tipuri de subordonate, construcțiile incidente, sintaxa afectivă, elipsa,
structurile anacolutice și dezacordul. Secțiunea a 9-a este dedicată observațiilor specifice
subcapitolului. De exemplu, în ceea ce privește secțiunea Elemente de relație pe tipuri de
subordonate, am arătat că, în funcție de mijlocul de construcție, subordonatele joncționale se clasifică
în: subordonate conjuncționale (introduse prin conjuncții și adverbe) și subordonate pronominale
(introduse prin pronume și adjective pronominale). Între elementele conjuncționale frecvent utilizate
care ne-au atras atenția în identificarea diferitelor tipuri de propoziții subordonate conjuncționale ale
frazei rebreniene se regăsesc să, că, dacă, de, căci, fiindcă și locuțiunile conjuncționale ca să, pentru
că, măcar că. În ceea ce privește incidența, am evidențiat faptul că aceasta reprezintă fenomenul de
discontinuitate sintactică, produs de intersectarea a două structuri independente ce fac parte din
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planuri diferite ale vorbirii: structura primară (mesajul comunicat) și structura incidentă
(comunicarea suplimentară). Dintre ,,cele mai grăitoare” mărci sintactice ale oralității afective,
inventariate și analizate din punct de vedere lingvistic, psiholingvistic, pragmatic și stilistic semnalăm
prezența propozițiilor neterminate. Din punct de vedere stilistic, elipsa, figură de construcție, este
pricinuită de nevoia de economie în limbaj (pentru că timpul e prețios și-n vorbire), de concizia
exprimării, de expresivitate sau de încărcătura afectivă. Chiar eludate, elementele absente sunt
importante pentru înțelegerea comunicării. Sunt fapte de elipsă răspunsurile scurte la întrebări,
răspunsurile afirmative exprimate printr-o reluare de pronume, de prepoziție sau de conjuncție din
întrebare, răspunsurile breviate după întrebări parțiale referitoare la subiect, la complement sau la
numele predicativ. Nivelul sintactic este susținut de nivelul ortografic și de punctuație. Elementele
sistemului grafic, grafostilemele, sunt semne capabile să adune o serie de valori stilistice menite să
contureze oralitatea textului scris, fiind utilizate intenționat de emițăto, în scop expresiv și afectiv.
Au fost analizate 173 de mărci sintactice ale oralității, prezente în opera scriitorului.
Subcapitolul 2. 5, Mărci stilistice, are 4 secțiuni, din care 3 sunt dedicate tratării următoarelor
categorii: stilul direct și stilul indirect liber; inversiuni, formule repetitive și tautologice; imprecații
și indici ai afectivității (mijloace afective de realizare a superlativului absolut, dativul etic, dativul
posesiv, diminutivele, tropii afectivi, ,,și” narativ). Partea a 4-a cuprinde Observațiile statistice și
interpretative aferente subcapitolului. Fie de teamă ori prudență, personajele lui Rebreanu, asemenea
acelora cu care ne obișnuiseră Caragiale și Slavici, își exprimă gândurile mai ales în stilul indirect
liber, cu fraze rostite ca pentru ele însele. Din această cauză, atunci când nu explodează pline de curaj,
vorbele sunt murmurate, abia șoptite. Stilul indirect liber reprezintă așadar traducerea gândurilor
intime ale personajelor prin propriile cuvinte, timide, grele, amare sau dureroase, și suprapunerea
comentariului paralel al scriitorului, evidențiindu-se diferite paliere ale suferinței omenești,
determinate istoric, social, psihologic, erotic, existențial. Enunțurile realizate în stil indirect liber, în
opera scriitorului, se înscriu în SIL reflexiv, ca enunțuri subiectivizate (ca modalitate narativă
adecvată redării zbuciumului interior al lui Ițic Ștrul, al Crăișorului Horia ori al lui Apostol Bologa).
Repetițiile au fost clasificate în funcție de mai multe criterii, conform GALR (2008). Din punct de
vedere stilistico-sintactic se clasifică în structuri repetitive unitare și neunitare (termenii repetiției
sunt distincți, nu aparțin aceleași unități sintactice). Alte criterii de clasificare sunt: realizarea
lingvistică, distanța dintre termeni, intenționalitatea, fixitatea structurii, rolul vorbitorului în cadrul
interacțiunii verbale. Deși s-a vorbit de o cădere în desuetudine a imprecației, în opera lui Liviu
Rebreanu, inspirată din lumea satului și a periferiei bucureștene, mai ales, am identificat o gamă largă
de astfel de formule ,,magice”, utilizarea lor frecventă fiind determinată mai ales de statutul social
inferior al personajelor. Pentru a-i spori puterea de sugestie, inteligența populară a trecut la
modificarea topicii structurii verbale centrale, prin deplasarea la dreapta a auxiliarului + un
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substantiv (putrezi-ți-ar oasele, bătu-te-ar Dumnezeu) și prin interpunerea formei atone pronominale
de dativ sau de acuzativ (ți, te/îl), ca și cum se dorea ca persoana alocutorului să fie fără de scăpare
de sub ,,magia neagră” a injuriei ori a blestemului. Au fost analizate 164 de mărci stilistice ale
oralității, prezente în opera lui Rebreanu.
Capitolul al III-lea, Tipologia și expresivitatea mărcilor pragmatic-discursive ale oralității
în opera lui Liviu Rebreanu, are 4 subcapitole. Subcapitolul 3. 1, Mărci extralingvistice, prezintă o
serie de concepte teoretice necesare cercetării și tratează următoarele categorii: mărci discursive
clișeizate, modalizatori, deictice, elemente pragmatice anaforice, focalizatori, conectori frastici și
transfrastici. Am exemplificat cu opera rebreniană și cele șase tipuri de acte locuționale, conform
Gramaticii limbii române (2008). Subcapitolul 3. 2, Mărci paralingvistice, tratează aspectele
specifice teoretic-aplicative ale următorilor indici ai oralității: tonul, variațiile de ritm al vorbirii,
debitul verbal, accentul afectiv, intonația, pauza și tăcerea. Subcapitolul 3. 3, Mărci nonlingvistice,
analizează limbajul corpului, limbajul culorilor, limbajul obiectelor personale. Am ilustrat faptul că
aceste mărci pot completa și chiar substitui uneori limbajul verbal și că mimica și gestica sunt cele
mai reprezentative. Subcapitolul 3. 4, Observații statistice și interpretative, cuprinde concluziile
referitoare la mărcile pragmatic-discursive, în ansamblu. Au fost analizate 206 mărci pragmaticdiscursive ale oralității rebreniene.
Metoda analitică de lucru s-a concretizat predominant în analiza lingvistică, specifică fiecărui
nivel al limbii (analiza lexicologică, analiza structural-semantică, etimologică, analiza fonetică,
analiza frazeologică, analiza morfologică, analiza sintactică, analiză ortografică, analiza stilistică,
analiza pragmatică), în unele procedee ale analizei comparative, în analiza contextuală. Analiza
fiecărei categorii de mărci a fost sincronică și sintagmatică și a fost urmată de aplicarea metodei
statistice, a metodei interpretative și a metodei reprezentării grafice privind ponderea fiecărei
categorii de mărci ale oralității în opera lui Liviu Rebreanu.
Concluziile, cele patru Anexe (Anexa nr. 1 Reprezentarea grafică a mărcilor oralității în
opera lui Liviu Rebreanu; Anexa nr. 2 Regionalisme neînregistrate în dicționare; Anexa nr. 3
Pseudoregionalisme; Anexa nr. 4. Listă de abrevieri) și Bibliografia reprezintă partea finală a tezei.
Liviu Rebreanu a realizat o sinteză savuroasă de elemente lingvistice de inspirație orală dintre
cele mai diverse, ca mijloace de expresie artistică, dragostea sa pentru limbajul viu al țăranului sau al
omului român fiind învederată. Deseori însă, în aceeași frază ori în aceeași operă, cuvântul popular
coexistă cu varianta sa literară, dar majoritatea mărcilor morfologice, sintactice, stilistice și
pragmatic-discursive analizate aparțin oralității substandard. Totuși coexistența celor două tipuri de
oralitate, substandard și standard, în opera scriitorului, denotă unitatea și bogăția limbii și sporește,
desigur, expresivitatea discursului narativ. Liviu Rebreanu a contribuit substanțial la consolidarea,
revigorarea și evoluția limbii române literare.
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