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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Motivația cercetării 

Demersul de cercetare pentru teza Construction et fonctionnement du message du 

discours religieux- perspective franco-roumaine ( Constructia si functionarea mesajului 

discursuli religios- perspectiva franco-romana ) a avut ca punct de plecare studierea discursului 

religios, pornind de la analiza lingvistică a mesajului religios. Pe parcursul documentării noastre, 

am constatat că discursul religios își face simțită prezența în cadrul societății, mesajul acestuia 

fiind răspândit și comunicat în contexte diferite: Biserica, mass-media, școală. De asemenea, 

observând diversitatea contextelor în care discursul religios poate fi plasat, apreciem că modul de 

comunicare al mesajului discursului religios diferă în funcție de circumstanțe. 

In incursiunea descoperirii dinamicii discursului, remarcăm că discursul religios 

reprezintă nu doar cunoaștere, ci și conștiență, acesta fiind unul dintre motivele care ne-a sporit 

interesul pentru a parcurge traseul discursului religios, plecând de la mesaj și ajungând la situații 

concrete de manifestare. Varietatea situațiilor în care mesajul religios poate fi transmis ne ajută să 

urmărim impactul religiei în societate, atât în viața personală a omului, cât și în spațiul social în 

care acesta trăiește. In același timp, privim discursul ca pe o practică discursivă, acesta ocupând 

în cercetările lingvistice și în dezbaterile științelor limbajului, locul principal. 

Din această perspectivă, producerea mesajului devine obiect de analiză, discursul fiind 

mijlocul de exprimare folosit de individ în societate. Intenția emițătorului atunci când transmite 

un discurs este de a acționa asupra receptorului, de a-i transmite acestuia gândurile și opiniile 

sale. Observăm aceste elemente în orice discurs, cu precădere în discursul religios, unde 

semnificația mesajului este dată nu doar de puterea cuvintelor, ci și de învățămintele transpuse în 

ele. Structura discursului se identifică structurii grupului social ca spațiu în care sunt puse în 

valoare relațiile și în care se stabilesc normele. Astfel, discursul presuspune transmiterea unui 

mesaj, rolul emițătorului dovedindu-se a fi unul esențial, ghidând receptorul în înțelegerea 

mesajului primit și eliminând eventualele îndoieli din partea acestuia. 

Așadar, pe durata cercetării noastre, dimensiunea teoretică este pusă în relație cu 

manifestările practice, concrete, scopul nostru fiind exemplificarea prin corpusul ales a legăturii 

care se stabilește între aceste dimensiuni pentru atingerea obiectivelor propuse. Urmărim analiza 

discursului în toată complexitatea sa, discursul în devenire, într-o permanentă evoluție și 

transformare, care, pornind de la emițător, dezvoltă un întreg proces care se exprimă în utilizarea 

limbii și a limbajului. 
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Obiectivele cercetării și rezultatele estimate 

 Obiectivul principal al lucrării noastre constă în a observa mecanismele discursului 

religios, construcția și funcționarea mesajului acestuia în contextul religios, dar și în alte 

împrejurări  ( mediul social, sistemul de învățământ, mass-media ).  

 Un alt obiectiv al cercetării noastre este situarea discursului religios pe o axă diacronică, 

vizând maniera de împărtășire a mesajului religios în trecut, precum și modalitățile de transmitere 

în societatea contemporană. De aceea, pornind de la modele și teorii asupra limbii, limbajului, 

construcției discursului, apreciem că mesajul acestui tip de discurs presupune o comunicare 

aparte, avand în vedere construcția limbajului religios, precum și aplicabilitatea sa. De exemplu, 

care ar putea fi diferența între un tip de discurs religios prezentat într-o carte, în biserică, în 

școală, cum se poate schimba forma și construcția acestuia în funcție de context și de publicul 

căruia îi este adresat. Astfel, unul dintre interesele studiului nostru este de a ne focaliza atenția pe 

manifestările menționate, cu scopul de a revizui construcția specifică a limbajului religios, ținând 

cont de metodele care fac posibilă dezvoltarea și promovarea lui. 

 In studiul nostru, ne propunem, de asemenea, să indicam anumite aspecte social-religioase 

care să redea modul de manifestare specific discursului religios în cele două spații analizate în 

cercetarea noastră, Franța și România. Astfel, cercetarea se bazează pe interdependența care se 

stabilește între aceste mecanisme, iar pentru o analiză aprofundată, considerăm că este necesar să 

aducem în discuție elemente care certifică construcția limbajului religios. In opinia noastră, 

tratarea discursului religios ca o construcție cognitivă este una pertinentă, dar și recunoașterea 

logicii sale interne, precum și semnificația mesajului religios în spațiul social și individual. În 

consecință, investigând problematica religiei și a rolului său social, identificam stabilirea unei 

legături cu destinatarii acestui discurs, dar și felul în care aceștia acceptă, cultivă, sau resping 

ulterior învățămintele primite. A nu trata discursul ca pe o entitate izolată, ci a-l transpune în 

contexte veridice și exacte, ne ajută să întocmim o cercetare coerentă, care poate dovedi 

pertinența mesajului religios în interiorul  societății contemporane, mai ales în situațiile analizate 

în cercetare.  

 Dacă demersul nostru argumentativ bazat pe elemente teoretice urmărește analiza 

lingvistică a limbajului religios și a construcției sale, dimensiunea practică, care pune accentul pe 

ipostaze concrete de manifestare ale discursului religios întâlnit în diverse instituții, definește și 

dovedește pertinența mesajului discursului religios. Așadar, studiul nostru asupra discursului 

religios reprezintă un punct de plecare în analiza și interpretarea universului spiritual. Având în 

vedere perspectiva lingvistică și perspectiva socială abordate în cercetare,  intenționăm să definim 

contactul stabilit între ceea ce ne este transmis prin discursul religios și impactul acestuia asupra 

omului. 
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Structura lucrării 

 Lucrarea noastră este structurată în patru capitole, având suport teoretic și aplicații pe 

corpus pentru fiecare capitol. Astfel, intenționăm să demonstrăm importanța teoretică și 

aplicativă a cercetării.  

 In primul capitol Quelques concepts opératoires fondamentaux (Cateva concepte 

operatorii fundamentale) urmărim funcționarea unor aspecte esențiale în construcția discursului 

( limbă, limbaj, sens, semnificație ), ceea ce ne ajută să identificăm rolul acestora în construcția și 

functionarea discursului. Am considerat necesar să ne raportăm la relația emițător-receptor, 

precum și la strategiile discursive care facilitează atît semnificația, cît și transmiterea mesajului 

unui discurs. 

 In capitolul al doilea La construction du discours : les modeles théoriques et leur 

dynamique dans la recherche linguistique ( Constructia discursului : modele teoretice și 

dinamica lor în cercetarea lingvistică ), urmărim modelele formulate de Ferdinand de Saussure, 

Oswald Ducrot, Dominique Maingueneau, Patrick Charaudeau, Anne - Marie Houdebine. 

 Considerăm esențială în studiul nostru perspectiva lui Ferdinand de Saussure asupra 

studiului limbii și al limbajului, luând în considerare complexitatea acestuia, dar și 

productivitatea limbii. Astfel, remarcăm trecerea de la limbă – privită ca un sistem formal 

abstract- la discurs, considerat o construcție cognitivă. 

 In același timp, un element important în construcția discursului este distincția facută de 

Oswald Ducrot între subiectul vorbitor, locutor și emițător. Astfel, rolul fiecăruia fiind clar 

definit, apreciem că sensul apare ca o construcție operată, ținîndu-se cont de situația discursivă. 

Les lois du discours ( Legile discursului) propuse de Oswald Ducrot au rolul de a funcționa ca un 

sistem care contribuie la atingerea obiectivului comunicațional, interlocutorii fiind nevoiți să 

urmeze aceste reguli pentru ca interacțiunea să fie una reușită. 

 In ceea ce privește definirea identității în discurs, abordăm perspectiva lingvistică a lui 

Dominique Maingueneau care subliniază importanța circumstanțelor și mediului social în 

realizarea discursului. Autorul consideră că noțiunea de etos (ethos ) corespunde manierei în care 

locutorul își creează și transmite discursul, acesta devenind o formă de acțiune care aduce 

modificări asupra destinatarului. Urmărind teoriile formulate de Dominique Mainguneau, am 

identificat dimensiunea argumentativă și comunicațională ca element esențial în construcția 

discursului, dimensiune pe care o considerăm utilă în studiul nostru asupra discursului religios. 

 Problema identității discursive este analizată și de Patrick Charaudeau care recunoaște în 

studiile sale importanța în discurs a relației cu celălalt ( la relation avec l’Autre ), schimbul 

reciproc care se creează între emițător și receptor fiind cel care determină ca discursul să fie 

condiționat de identitatea construită de cei doi participanți. In opinia noastră, relația emițător-
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receptor propusă de Patrick Charaudeau constituie în discursul religios o formă de egalitate, dar și 

o modalitate eficientă de transmitere a mesajului religios. 

 Un alt model teoretic abordat în cercetarea noastră este Imaginaire linguistique ( 

Imaginarul lingvistic ), model propus de Anne-Marie Houdebine- Gravaud, care definește 

raportul individului cu limba, precum și descoperirea acesteia dincolo de regulile lingvistice sau 

normele impuse. Astfel, teoria Imaginarului lingvistic abordează studiul limbii dintr-o 

perspectiva globală, ceea ce ne permite să o descoperim în toată dinamica sa. 

 In capitolul III, Le discours religieux ( Discursul religios ), vom prezenta modalitățile 

de exprimare ale mesajului discursului religios în ambele spații cercetate ( Franța și România), 

punând în evidență anumite aspecte care dovedesc prezența ortodoxismului și a catolicismului în 

cadrul societății. Constatăm că rolul predicatorului în răspândirea mesajului discursului religios 

este semnificativ, predicile constituind un act esențial de transmitere a învățămintelor religioase. 

Propunem, de asemenea, o perspectivă socială a dimensiunii religioase, indicând funcționarea 

principiului laicității în societatea franceză, dar și mesajul discursului religios în cadrul bisericii. 

In ceea ce privește difuzarea mesajului religios în mass-media, apreciem că rolul acesteia în 

transmiterea informațiilor cu caracter religios este vizibil în societatea contemporană. Discursul 

educației religioase este un alt aspect analizat în cel de-al treilea capitol, aspect care ne ajută să 

constatăm că transmiterea mesajului religios în școală contribuie cu desăvârșire la formarea 

elevilor, precum și la relația dintre Biserică, familie, școală care trebuie să lucreze în interesul 

evoluției acestora. 

 Așadar, al treilea capitol prezintă situația religioasă și manifestarea religiei în cele două 

societăți, iar corpusul utilizat relevă realitatea manifestării religiei în Biserică, școală, mass-

media, dar și în viața cotidiană. 

 Cel de-al patrulea capitol, Le fonctionnement argumentatif du discours religieux ( 

Functionarea argumentativa a discursului religios ) aprofundează subiectul argumentării în 

discursul religios. Pe baza teoriilor argumentării și a corpusului religios analizat, observăm că 

mesajul religios implică o abordare analitică, dar și o latură emoțională care conferă acestuia un 

caracter special. De aceea, etosul, patosul, emoțiile fac parte din construcția argumentației, chiar 

dacă în cercetarea noastră remarcăm că teoriile moderne ale argumentației exclud latura 

emoțională, considerând-o îndepartată de modelul logic al unei argumentări. In același timp, 

calitățile locutorului devin primordiale în analiza unui discurs argumentativ, deoarece acestea 

contribuie la transmiterea mesajului către receptor, dar și la înțelegerea acestuia. Un argument 

pertinent reprezintă un argument eficient care determină apropierea receptorului de discursul 

emițătorului.  
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