VALORI PRAGMATICE ALE MARCATORILOR DISCURSIVI
DIN TEXTE DIALECTALE. MUNTENIA III
MARINELA BOTA

Studiul de faţă reprezintă o analiză a aspectelor pragmatice ale marcatorilor
discursivi din corpusul Texte Dialectale. Muntenia III (TDM III), pentru care au
fost selectaţi marcatorii utilizaţi frecvent în interacţiunile orale din subdialectul
muntean: ce (< zice), cică, păi, aşa, acum, atunci şi în fine.
Marcatorii discursivi constituie un grup de elemente funcţionale care includ
mai multe clase lexico-gramaticale. Clasa marcatorilor discursivi se suprapune de
cele mai multe ori cu clasa gramaticală a conjuncţiilor, a adverbelor, a interjecţiilor
şi a mărcilor modale (Brinton 2008: 15). Principala lor funcţie este de a îndeplini
roluri pragmatice care menţin coeziunea şi coerenţa discursului.
Metoda aplicată în analiza marcatorilor discursivi selectaţi are în vedere, în
mod special, criteriul lor funcţional. Această perspectivă este preluată din definiţia
propusă de Ludivine Crible (2018), în care primează criteriul funcţional:
„marcatorii discursivi sunt un tip de marcatori pragmatici polifuncţionali şi
opţionali sintactic, care funcţionează la nivel metadiscursiv […]. Semnalează
relaţia discursivă dintre segmentul gazdă şi contextul acestuia, relevă explicit
structura segmentelor de discurs, exprimă meta-comentariul locutorului şi
contribuie la relaţia dintre locutor şi interlocutor” (Crible 2018: 35)1.
Clasa marcatorilor discursivi este dinamică, de aceea este dificilă stabilirea
unei clasificări, în funcţie de rolurile pe care aceştia le îndeplinesc la nivelurile
discursive. În acest sens, pentru delimitarea domeniilor şi a funcţiilor marcatorilor
discursivi, Ludivine Crible şi Liesbeth Degand (2019) prezintă un model de
clasificare organizat în patru domenii (ideaţional, retoric, secvenţial şi interpersonal) şi
cincisprezece funcţii specifice discursul vorbit, care reflectă în mod adecvat
1

Crible, Ludivine, 2018, Discourse Markers and (Dis)fluency. Forms and functions across
languages and registers, Amsterdam, John Benjamins, p. 35: DMs are a grammatically heterogeneous,
syntactically optional, polyfunctional type of pragmatic marker. Their specificity is to function on a
metadiscursive level as procedural cues to constrain the interpretation of the host unit in a co-built
representation of on-going discourse. They do so by either signaling a discourse relation between the
host unit and its context, making the structural sequencing of discourse segments explicit, expressing
the speaker’s meta-comment on their phrasing, or contributing to the speaker-hearer relationship”.
Traducerea din limba engleză aparţine autoarei articolului.
FD, XXXIX, Bucureşti, 2020, p. 25–35
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polifuncţionalitatea categoriei marcatorilor. Marcatorii discursivi pot îndeplini una
sau mai multe funcţii, care la rândul lor pot acţiona în cel puţin unul dintre cele
patru domenii: funcţia de adăugare, alternativă, cauză, concesie, condiţie, consecinţă,
contrast, aproximare, monitorizare, specificare, temporală, acord, dezacord, topicalizare
şi citaţională. În raport cu poziţia iniţială, intermediară sau finală, pe care marcatorii
o ocupă în secvenţa discursivă, se poate stabili funcţia pe care aceştia o îndeplinesc; de
exemplu, un marcator situat în poziţie finală va acţiona aproape întotdeauna la nivel
interpersonal (Crible şi Degand 2019). De asemenea, marcatorii discursivi se află în
diferite stadii de cooptare, gramaticalizare sau pragmaticalizare (Hopper şi Traugott
2003, Dostie 2004, Heine 2013, 2016). Marcatorii cooptaţi din domeniul sintactic
în cel al discursului sunt angrenaţi ulterior în procesul de gramaticalizare şi/sau
pragmaticalizare.
Marcatorii discursivi din TDM III, selectaţi pentru analiză, îndeplinesc cel
puţin o funcţie din cele patru domenii, sunt opţional sintactic şi îndeplinesc
parametrii: extensiei (prin utilizarea frecventă), desemantizării (prin pierderea
sensului conceptual în favoarea funcţiilor de organizare a discursului), decategorizării
(prin pierderea trăsăturilor morfosintactice proprii clasei gramaticale sursă) şi
eroziunii (prin reducerea corpului fonetic, condensare sau coalescenţă).
CE
Verbul dicendi zice, cu valoare citaţională, este întâlnit în corpus şi în
exemplele redate mai jos cu forme fonetice reduse la ice, sce şi ce. Dintre cele trei
variante, forma monosilabică ce este cel mai des întâlnită în corpus, faţă de
variantele ice şi sce care corespund unor etape intermediare de eroziune. În
interacţiunile orale se observă preferinţa locutorilor pentru forme reduse fonologic,
datorită economiei şi eficientizării schimbului de informaţii într-un mod cât mai
rapid. Deoarece zice este folosit frecvent, repetitiv, este de înţeles dorinţa
locutorului de a căuta modalităţi expresive de formulare a ideilor. Expresivitatea
are funcţia de a îmbunătăţi modalitatea prin care îi sunt transmise informaţii
interlocutorului şi totodată, de a-i permite locutorului să transmită atitudini în
momentul enunţării faţă de situaţia despre care se vorbeşte. Acest proces se
bazează pe principiul economiei, în special economia reutilizării formelor
existente, pentru a li se atribui scopuri noi (Hopper şi Traugott 2003: 72–73).
Din punct de vedere pragmatic, marcatorul discursiv ce are funcţie citaţională
şi acţionează în domeniul secvenţial. Ce este utilizat exclusiv cu rolul de a
introduce discursul raportat. În exemplele (d) şi (e), ce marchează începutul şi
finalul citării, aşa cum ghilimelele încadrează un citat în scris. În corpusul analizat,
marcatorul ocupă poziţie iniţială (a), (b) intermediară (c), (d), (e) şi finală (d), (e),
ceea ce confirmă gradul înalt de gramaticalizare a verbului sursă:
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(a) ĉe „™-á©uz tátă!”//
ĉe/ „nu ™e nimíc/ ţi s-a părú î ţí™e dă frícă”// (554: 6)
(b) ĉe „máma m÷a” [ε] ĉe „nū creşt÷á vácă”// ĉe „să duĉ÷á-M grajdĖî // [...]”
(335: 28)
(c) „pĕ™” iĉe „cúJ î să fáĉem?”// „3a™” sĉe „cÁ î ví î ™ọ cu cărúţa”/ (1089: 12)
(d) „mămíco”/ ĉ÷-„a vení î tătícu” sĉe// (3: 9)
(e) „am um î mort îM cásă” ĉe / „ş-un©-afár/ fhír-ar-aţ— a™ dr7cu să fiţ— ástîz şi
m‡™ne!” ĉe // (3: 19)
Stadii ale procesului de gramaticalizare de la verbul zice la marcatorul
discursiv ce, se pot observa în (f) şi (g), unde într-o primă fază, zice este coocurent
cu alt verb dicendi (a spune), confirmându-se astfel trecerea prin etape ca
decolorarea semantică şi decategorizarea. În exemplele următoare (h), (i), (j) se
observă etapa stratificării (layering), prin care forma redusă fonetic sce/ce apare
concomitent cu verbul a zice:
(f) ne dúĉem ªo dátă la î alecsándri™a şi víndeM î cîtevá pútin î dă br‡Jză/ şi
spúne zíĉe/ „mă™ mărí™o téte/ ™a să-ţ— ™a© uJ î flú™er”// (240: 4)
(g) àşá cum ™erám dă la cîmp/ plínă dă praf/ ú î spúne zíĉe „úite/ a vení î că s¾
î te căs_tóreşt—”// (241: 3)
(h) „mămíco” z‡ĉe / „nu şt™u ĉe hórcă™e afár ca pórcu” sĉe / zîs // „hórcă™e ca
pórcu” sĉe// (3: 16)
(i) zíĉe... ĉe „nú şt™u ĉe-ntr÷ábă prĕşădíntili”// (269: 13)
(j) ş-a zis î şĉē... ĉe [ε] „stá-ţ™-ar cálu!... dîm î mers!” (335: 11)
CICĂ
Marcatorul citaţional cică, provenit din construcţia impersonală zice că,
acţionează la nivelul secvenţial al discursului. „Cică este un adverb folosit cu
valoare de marcator evidenţial, din categoria citaţionalelor, care indică faptul că un
conţinut propoziţional este preluat de la o sursă externă” (Zafiu 2020). În corpusul
analizat, cică ocupă poziţie iniţială (a), intermediară (b) şi finală (c) în secvenţa
discursivă pe care o are în domeniu. Poziţia postverbală din (b), după zice că,
evidenţiază faptul că, pe lângă valoarea citaţională, marcatorul actualizează
implicit şi o atitudine modală:
(a) ĉícă l-a găsí î doctorí cū cré™eri túrbur—// (557: 26)
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(b) că la î ›rmă-J zíĉe/ că ĉíc_ „pă™ a™ spus dă era dă cîndŸ cu dr7gost÷a”!//
(995: 21)
(c) ĉe „vin că vín î îMcoáĉ” î ĉícă... „mămíca” ĉe „™e căzútă” ĉe// (267:16)
Cică se comportă procedural ca un adverb predicativ cu subiect uman
specificat (d) sau cu subiect recuperabil anaforic (e) (Zafiu 2020). În corpus, cică
este întâlnit cu sens impersonal atunci când sunt relatate obiceiuri (f) :
(d) c0n î aJ î zis că éte únu cólo/ á÷a ĉícă „ha™ să fuĝím”// (1030: 21)
(e) să-ndrăgostáse nebúnu dă ™a / ĉícă s-o adúcă acásă// (4: 25)
(f) ĉícă dacă m©áre mªórtu să nu-l [ε] trej—î nimíca peste ™el î </ (22: 11)
În aceste trei exemple, cică precedă întotdeauna replica pe care o introduce,
redată în discurs direct sau indirect. Această funcţie este asemănătoare cu cea a
verbului dicendi a zice urmat de că, din care provine adverbul. În exemplul (g), se
observă etapa intermediară, anterioară sudării dintre (zi)ce şi că:
(g) ĉe că „nù î măn‡Mc/ că m [k] nu m-™e f©áme”// (233: 16)
Spre deosebire de marcatorul citaţional ce (< zice), cică dezvoltă valori
epistemice de neîncredere (h). Devine marcator epistemic cu valori asemănătoare
cu evidenţialele pasămite, chipurile (Zafiu 2020, 2002) şi acţionează la nivelul
domeniului interpersonal:
(h) [Nu ţi-a făcut nimica şarpele?]
nìm™íc!// ú™te nimíca/ că ĉícă şárpele te múşcă// (570: 17)
PĂI
Marcatorul discursiv păi provine din adverbul cu valoare temporală apoi.
Forma pragmaticalizată păi îndeplineşte numeroase funcţii pragmatice (Ştefănescu
2007: 24), cea mai frecventă fiind funcţia din domeniul secvenţial, de structurare a
discursului şi de conectare la contextul anterior. Această valoare de a ordona
evenimentele pe o axă a succesiunii este moştenită de la adverbul temporal apoi.
Funcţia principală a marcatorului discursiv păi este de semnalizare a începerii
unei replici (turn-initial), funcţie asemănătoare cu cea înregistrată pentru
marcatorul well din engleză (Heritage şi Sorjonen 2018). Exemplele (a), (b), (c)
reprezintă secvenţe alcătuite din două replici, în care păi ocupă întotdeauna prima
poziţie a celui de-al doilea segment, adică prefaţează răspunsul. Tranziţia marcată
de păi are dublă orientare, pe de o parte indică direcţia ‘înainte’ prin introducerea
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noii replici, iar pe de altă parte, indică direcţia ‘înapoi’ către replica precedentă pe
baza căreia se dezvoltă interacţiunea (a), (b). Păi are aceeaşi valoare de tranziţie
inclusiv în reproducerea discursului direct (c), (d):
(a) [Şi acuma spune cum le faci pe fiecare.]
pă™ î i [ε] să-nĉép aşá cu... fac întí™ î i/ (1114: 1)
(b) [Spune după aia cum l-a dus la spital, cum...]
pă™ nú î şt™u/ ™o n-7m fost acólo/ (1118: 2)
(c) ĉe „da ĉ- sărbăt¥árẹ ™ẹste?”//
„pẹ™ ™-áus—î clópotili cun î tráĝe la plătăréş—/ că ™e slújbă”// (1016: 16)
(d) cum îl supărá™/ Æ™ săr÷á ţándăra// ĉa că áre nérv—// pe™ î bìne mă/ dacă a™
nfierv î/dî ĉe ţi™ î ¥ámin-éşt÷a aíĉa? (963: 15)
Asemănător cu well, păi semnalează că replica introdusă prezintă perspectiva
locutorului „indiferent dacă această perspectivă este favorabilă, antitetică sau
neutră în raport cu cea a altor vorbitori” (Heritage şi Sorjonen 2018: 89). Se pot
distinge trei tipuri de secvenţe prefaţate de păi: (1) răspunsuri la întrebări (e), prin
care interlocutorii sunt adesea avertizaţi că ceea ce urmează nu este răspunsul
aşteptat, situaţii în care păi are rol de atenuator (f); (2) secvenţe cu valoare retorică
care duc la încheierea subiectului sau la schimbarea acestuia (g); (3) secvenţe care
includ perspectiva personală, care poate atrage acordul (h) sau dezacordul faţă de
interlocutor (i), (j).
(e) [De ce?]
pă™ ziĉá că sk î nu tr÷ácă piste mort/ (988: 27)
(f) ĉe „pă™ ĉe crez tu că nu t÷-aruMcắm în hîrlắ©?” (73: 20)
(g) că ma™ frumós ™er÷á cîn î te duĉ÷ä™ îM î grădínă cu bă™éţi [...]// pŏ™ nu
™erá î aşá? ĉé î ma™! [!]//
(h) [Făcut de dumneata?]
dā/ da / da/ pă™ cum? (295: 18)
(i) „™a sc©al î tu-J î sus// úndi-™ cá™i m¾?”
„pă™ la cărúţâ”
„pă™ nú î š mă niĉ uM î cal/ dăc‡t ắ÷ā míĉ—”(906: 15)
(j) [Să murim de tinere?]
pă™ să nu muríţ/ d-áia zic/ (550: 8)
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AŞA
Adverbul modal aşa devine marcator discursiv cu funcţia de topicalizare.
Această valoare, reflectată în exemplele de mai jos, este evidenţiată prozodic de
pauzele intonaţionale între care marcatorul aşa este încadrat. La nivelul secvenţial
al discursului, în (a), (b) şi (c) îndeplineşte rolul de introducere a subiectului care
urmează să fie dezvoltat (opening boundary), iar în exemplul (d) are rol de
rezumare a subiectului discutat (Crible 2018: 47):
(a) [Povestiţi-ne, cum era?]
āşá/ cu tîr‡şu/ pun÷á do™ ca™ la tîr‡ş/ […] (1076: 16)
(b) [Povesteşte-ne.]
āşá// u™t÷-av÷ám um î par făcút aíĉa supţíre/ (375: 14)
(c) şi... ca s-i î lom î î deta™lát aşá ca la-nĉepút/ aşá// nĉep÷ám întí cu
plafªórma /… (959: 23)
(d) cáre ™erá ĉel ma™ máre moş™ér/ pă ráz-asta a™iĉ// àşá// av÷á vo dóo súte dă
ªo™/ (976: 15)
Aşa este întâlnit în corpus cu valoare conclusivă (e) şi cu valoare de marcator
al acordului (f) (Colciar 2018: 131), funcţii care se manifestă în domeniul
ideaţional al discursului, respectiv interpersonal:
(e) aşá/ zis şi făcút// îJ î z‡©a dă cutáre-™ fáĉe6... logóLdă// (56: 24)
(f) [...] a™ înţelés?
[Da, da!]
àşá !// d-aŝíl÷a cîJ î văzú™ ™o cu ó7i me™ /[...] (126: 14)
ACUM
Adverbul temporal acum (cu varianta acuma sau acu) este întâlnit în TDM
III ca marcator discursiv cu diferite funcţii şi poate ocupa în segmentul discursiv
poziţie iniţială, intermediară sau finală.
Acu din exemplul (a) are funcţie de marcator discursiv temporal, se manifestă
în domeniul secvenţial şi prezintă valori asemănătoare cu cele ale adverbului apoi,
deoarece indică succesiunea evenimentelor în ordine cronologică, poziţionând
informaţia transmisă pe o axă temporală.
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(a) a băgá î lăutár! î/ am lªat fáta/ Šcú... am vinít aíş î cu miMcáre/ cu
băutur_/ ş-aJ î lªa î fáta// (57: 6)
Punctul iniţial de evoluţie de la adverb temporal la marcator discursiv este
ilustrat în exemplele (b) şi (c), unde acuma este integrat în propoziţie din punct de
vedere sintactic şi îşi păstrează valoarea originală de deictic al prezentului, însă cu
axa deplasată în timp, datorită asocierii cu verbul la perfect compus. Tot cu valoare
de deictic (d), acuma indică o acţiune care se continuă până în momentul enunţării.
Această valoare este asemănătoare cu cea a prezentului perfect continuu (cu
relevanţă în prezent) din limba engleză.
(b) ™el ™er÷á pr™étinu myeª/ car÷-a plecát acúma-n armátă/ marín unu/ a™íĉi-şa //
(197: 13)
(c) no™ av÷ám un ţarc// dă nu™él÷-aşá făcúdî/ dă ţin÷ám ĩ î ™el/ îJ î log î dă
magazí™e/ í™er÷á ţ7rcur— atúnĉ÷a pă tímbu/ acúma s-a făcú î magazí™
as/ împletíd î dă nu™éle tot aşá (114: 20)
(d) vez— î i... ™o sîm î bªolnáv dă rematízm dă... dă fro dóozĕj dă î an—// ş î l-am
putú î dúĉ÷-acúma/ (19: 3)
În următorul exemplu, acuma are două ocurenţe în acelaşi segment discursiv.
Prima ocurenţă are valoare deictică, iar a doua dobândeşte valori pragmatice
conclusive care acţionează în domeniul retoric şi interpersonal, datorită poziţiei finale:
(e) āolfió/ párcă my-e şî ruş‡´nẹ/ cuJ î s_ spu™ î ™o acúma cumî m-an î drăgªostí î
cu ™el acúma?! [!]// (995: 20)
Acuma este întâlnit în corpus şi ca marcator de topicalizare, funcţie prin care
marchează schimbarea subiectului (f). În plus, este întâlnit cu valoare de „marcă de
ruptură” (Zafiu 2009) atunci când introduce în discurs un act de vorbire nou, de
tipul întrebare (g):
(f) după ĉe l-a făcú î p-ắla pópă/ ā murít î ™el/ tás-sîª// acúma lu™ ™-a dat
pọst a™íĉa la zîmbr÷ásca/ (150: 23)
(g) vyíne fermecăt¥ár÷ä sĉe/ „má™că-J î zíªa [k] n¥ápt÷a de sf‡ntu 0ór0ẹ/
şî” z‡ĉe/ „férmšcă váca dă-™ ™a láptili”// ac®ma ĉ- făĉ÷á săráca s¥ácri-m÷ä/
M7id÷ám váca/ îMcu™ám/punfiám lác_t°/ (597: 3)
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Acuma devine marcator de specificare atunci când ocupă poziţia iniţială în
secvenţa discursivă pe care o introduce, semnalizând focalizarea unui moment care
urmează să fie dezvoltat. Aşadar, în segmentul prefaţat de acuma sunt oferite
detalii sau exemple despre informaţii menţionate într-un segment anterior:
(h) acúma ™o c-un î < ªom/ cu ĝínerîl! î l® [...]/ ™erám în ªúrma cărúţ—//
(148: 10)
(i) àcúma/ táta a rămás acol¢' / după ĉe î a munĉít/ să duĉ,... să duĉá cu
cá™i n©ápt÷a/ (151: 25)
(j) acúma s-a da î jos cu furcó™u şi lúpi toţ să ţin÷á© la colţ// (555: 8)
fac
(k) tótu4 î g‡ndu
ˌ la ™el m™-erā/ ĉe să î // acúma ™el la î fel// (973: 9)
În exemplul (k) locutorul adaugă o informaţie cu efect emfatic, iar marcatorul
dobândeşte o funcţie secundară aditivă care se manifestă la nivelul domeniului
retoric. Tot cu funcţia de specificare apare în (l), însă de data aceasta, acuma
marchează procesul de căutare a cuvântului potrivit. Aşadar, marcatorul include
intenţia locutorului de a fi precis în termenii aleşi pentru descrierea situaţiei:
(l) în tócur pun÷ám... păm‡ntu/... pun÷án î ĝámurli/ po î úrmă ma™ î [dă]t÷ám şî
cu un d-ắla ac®ma/ cólta cªorop.jniţilor/ (959: 26)
ATUNCI
Atunci este întâlnit în corpus ca marcator discursiv cu valoare conclusivă
(Colciar 2018: 132) sau consecutivă. Evoluţia de la deictic temporal la marcator cu
valoare consecutivă sau conclusivă este întâlnită şi în engleză (then), spaniolă
(entonces) şi franceză (alors). Aceste relaţii apar în domeniul ideaţional, mai precis
în planul semantic-referenţial (consecinţa) şi în planul epistemic (concluzia). În
domeniul interpersonal se manifestă prin introducerea unui nou act de vorbire (a)
impus de situaţia precedentă (Zafiu 2009). În exemplele de mai jos, atunci ocupă
poziţie iniţială în secvenţa discursivă pe care o introduce. Are valoare conclusivă şi
este precedat de şi în (a), iar în (b) şi (c) are valoare consecutivă, cu impact în
domeniul ideaţional, retoric şi secvenţial:
(a) ş-atúnĉ / ĉe să-™ fac ™o? zîc „acú trébu™ să mă cert cu î ™el”/ (5: 25)
(b) atúnş î táta ĉe „dú-te ™áca î cu™” ziĉe [...] (461: 9)
(c) atúnĉa / preşĕdíntili/ a 7emát-o pă fia „sta™ î iJ î fáţa n¥ást-aíĉ/ [...]”
(415: 26)
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ÎN FINE
Locuţiunea adverbială cu sens conclusiv, în fine (fr. enfin), reprezintă
singurul marcator discursiv din corpus provenit dintr-un împrumut cult. În fine
apare ca marcator discursiv cu funcţie concesivă, valoare asemănătoare cu cea a
marcatorului concesiv mă rog, cu efect în domeniul interpersonal (a), (b):
(a) av÷ám o fetíţă mícă/ da nu ma™ ţŸ© mínte... maría o să fíe / în f2íne cáre...
m™ícă de ţ‡ţă acásŸ// (129: 12)
(b) ™ẹrá fáta mícă/ ... născútă prímăvàra/-J î f2íne cît să [ε] f™i avút/ ˂o jumá î
dă an/ nu şt°// (130: 9)
Marcatorul în fine este utilizat frecvent cu rol de rectificare, la nivel retoric,
„stabilind o relaţie argumentativă cu secvenţa anterioară a enunţului” (Colciar
2018: 128) în (c), (d) şi (e):
(c) [...] că ÷-aşá/ că e pă d‡Mcolo/ că-™ dă ppa státe/ că-™ fáĉe cásă”/ ¢! ú î
fínẹ/ a păcălít-o/ a dús-o cu gălăĝía/ şî l-a luát// (151: 15)
(d) av÷á pămînt care... Æl cumpăráse/ ú î fínẹ av÷,... ắ÷a î erá pricops‡z î r_©!//
(153: 20)
(e) [...] a-ntíJs ş— î ™e™ mása î acólo/ a spălát paháre/ îJ î fíne... a puz î mása/
s-au liniştít/... [...] (217: 14)
Când introduce o secvenţă discursivă nouă, în fine îndeplineşte funcţia de
topicalizare. Prin introducerea unui subiect nou, care are ca punct de pornire un
subiect anterior discutat, în fine semnalează că se produce o schimbare în focalizare
(f), (g):
(f) îJ î f2íne l-aduĉá la cunoştínţă/ şî... s-á î us î s-o ™a// (206: 9)
(g) îJ î fíne/ ™erá cam amăr‡t/ şi ™o ĉe zic „ha™ să-™ da©!”// (480: 2)

CONCLUZII
Variaţia poziţiei marcatorilor, în secvenţele de discurs pe care le au în
domeniu, nu este previzibilă (Heim 2019), mai ales în ceea ce priveşte legătura
dintre poziţia ocupată şi funcţia îndeplinită, din cauza gradelor diferite de implicare
şi de subiectificare a fiecărui locutor în raport cu contextul discursiv. Cu toate
acestea, în urma analizei celor şapte marcatori discursivi înregistraţi în corpusul

BDD-A31894 © 2020 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 34.231.244.12 (2022-05-28 16:45:37 UTC)

34

Marinela Bota

10

TDM III, se poate observa că fiecare dintre marcatorii selectaţi pentru analiză
operează în domeniul secvenţial al discursului, prin impactul pe care îl au asupra
structurării informaţiei transmise. Majoritatea ocurenţelor celor şapte marcatori se
află în periferia stângă a segmentelor discursive. Marcatorii păi, aşa, atunci şi în
fine preferă prima poziţie şi nu au fost întâlniţi în poziţii intermediare sau finale, pe
când marcatorii ce, cică şi acum ocupă toate cele trei poziţii.
Funcţia de topicalizare care se manifestă în domeniul secvenţial şi retoric este
îndeplinită de marcatorii păi, aşa, acum şi în fine. Atitudinile care reflectă acordul şi
dezacordul, care acţionează la nivelul interpersonal, apar la marcatorii păi, aşa şi cică.
Funcţiile temporale, conclusive, consecutive şi concesive, care se manifestă în toate
cele patru domenii, sunt actualizate de marcatorii acum, aşa, atunci şi în fine. Valoarea
citaţională de la nivelul secvenţial este specializată pentru marcatorii ce şi cică.
Atrage atenţia în mod special, frecvenţa ridicată cu care sunt utilizaţi
marcatorii păi şi ce. Păi este preferat pentru exprimarea atitudinilor la nivel
interpersonal, iar citaţional ce acţionează la nivelul secvenţial al discursului,
marcând secvenţele discursive asemenea unor semne de punctuaţie. Din punctul de
vedere al repartiţiei marcatorilor la nivelul graiurilor, singurul marcator specific
subdialectului muntean este ce, faţă de cică, păi, aşa, acum şi atunci, care aparţin
registrului popular, şi faţă de în fine, care este un marcator răspândit în vorbirea
populară, însă provine dintr-un împrumut cult.
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PRAGMATIC VALUES OF DISCOURSE MARKERS IN
TEXTE DIALECTALE MUNTENIA III
Abstract
The study analyzes seven discourse markers frequently used in the corpus TDM III: ce, cică,
păi, aşa, acum, atunci and în fine. The markers are described according to the functions and values
acquired in context and they are accompanied by relevant examples. Depending on the position of the
markers within a discourse segment, on their functions and the domains they activate in, some
patterns can be observed.
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