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1. Cu un statut gramatical ambiguu, interjecția se diferențiază de celelalte clase 

lexico-gramaticale prin faptul că nu denumește un referent cu ajutorul unui concept, 

deci nu este un „semn”, ci mai degrabă un „semnal” lingvistic „care nu denotă, ci 

exprimă diverse senzații, sentimente, impulsuri voliționale sau imită (ori sugerează) 

diverse sunete și zgomote” (GALR I 2005, p. 657 s.a.). Având în vedere distincția 

dintre interjecție și onomatopee, Anca Ulivi (1995, p. 93) consideră că marca de 

afectivitate este mai sporită în cazul interjecțiilor, care „sunt cuvinte prin care se ex-

teriorizează senzații și sentimente, manifestări de voință, stări psihice emoționale sau 

voliționale, pe când onomatopeele reprezintă tentative de reproducere a sunetelor și a 

zgomotelor din natură”. După Mioara Avram (1997, p. 291), „interjecția este singura 

parte de vorbire caracterizată prin apartenența la un anumit aspect al limbii, fiind spe-

cifică limbii vorbite și, de obicei, stilului familiar”. Semnificația interjecției, raportată 

la sursa referențială, se conturează cu ajutorul contextului situațional sau lingvistic, al 

intonației sau, uneori, al unor mijloace de comunicare nonverbale (mimică, gesturi). 

Din punct de vedere sintactic, interjecția, clasă eterogenă, este o „frază non-prototi-

pică” (Gonçalves 2000, p. 4) și poate fi parțial echivalată funcțional și semantic cu 

verbe, substantive, adjective sau adverbe. Din punct de vedere pragmatic, interjecția, 

având o semnificație vagă, interacționează cu formațiuni precum exclamații, vocative 

și imperative în performarea unor acte lingvistice, putând avea deci diverse valori 

comunicative (emotive, fatice, injonctive, prezentative etc.).  

Aparținând unui inventar deja existent, interjecțiile pot fi clasificate, după 

GALR I 2005, astfel1: 1) în funcție de sursa referențială și de natura semnificației 

lor, pot fi interjecții propriu-zise (care exprimă stări psihice, impulsuri voliționale 

etc., deci având o sursă referențială internă locutorului) și 2) interjecții onomato-

peice (care imită sunete, zgomote ori sugerează mișcări, având o sursă referențială 

externă locutorului). Din perspectivă pragmatică, interjecțiile propriu-zise sunt ori-

entate asupra participanților la actul de comunicare, iar cele onomatopeice, asupra 

mesajului. După modul de constituire, interjecțiile pot fi considerate: 1) interjecții 

primare (a căror valoare inițială este cea de interjecții) și 2) interjecții secundare 

sau improprii (provenite din alte părți de vorbire, din sintagme sau propoziții).  

                                                      
* Această lucrare a fost elaborată în cadrul Grantului de cercetare realizat cu sprijin financiar din 

Fondul Recurent al Donatorilor, aflat la dispoziţia Academiei Române şi gestionat prin Fundaţia 

„PATRIMONIU” GAR-UM-2019-I-1.6-4: „Accesibilizarea fondului documentar ALRT II (ACCES 

‒ALRT II)”, contract numărul 364C din 15.10.2019. 
1 Clasificarea respectivă este întâlnită și la Ulivi 1995, p. 93. 
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Spre deosebire de varianta scrisă, varianta orală a limbii române standard este 

privită, datorită specificului realizării funcției comunicative, drept un ansamblu 

eterogen și mai puțin stabil, ea prezentând elemente și preferințe necunoscute va-

riantei scrise a limbii. În comunicarea orală, care este empatică și participativă, in-

terlocutorii se află „față în față”, într-un cadru comun de comunicare, iar discursul 

oral, bazat pe spontaneitate, este influențat de elemente de natură cognitivă, psiho-

logică și socială, de unde și o anumită „dezordine” sintactică (cf. și GALR I 2005, 

p. 828 ș.u.). Prin urmare, acestui tip de comunicare îi sunt specifice numeroase 

„mărci emoționale” regăsite în enunțurile orale, printre care și interjecțiile, alături de 

hipocoristice, repetiții, enunțuri interogative sau exclamative etc. (ibidem, p. 833).  

Caracterul spontan al comunicării, specific aspectului vorbit al limbii, se reflectă, 

prin trăsăturile enumerate mai sus, și în textele dialectale aparținând corpusurilor  pu-

blicate, pe care le-am utilizat ca surse în elaborarea lucrării noastre, de la ALRT II, la 

corpusuri mai recente (vezi Surse). Precizăm că am avut în vedere mai mult inter-

jecțiile propriu-zise, care sunt orientate spre participanții la actul de comunicare, și 

mai puțin pe cele onomatopeice, orientate spre mesaj. Multe dintre aceste interjecții 

se regăsesc și în răspunsurile obținute pentru ancheta ALR II, material nepublicat, 

aflat în arhiva Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al 

Academiei Române, din Cluj-Napoca. Este vorba despre răspunsurile la următoarele 

chestiuni: [3252] Cum se exprimă repulsiunea?, [3253] Cum se exprimă neîncre-

derea?, [3254] Cum se exprimă resemnarea?, [3256] Cum se exprimă admirația, 

surpriza, mirarea? și [3257] Cum se exprimă bucuria?. 

 

2. Abundența interjecțiilor în comunicarea orală se datorează spontaneității aces-

teia și unei mai mari implicări afective, interjecția exprimând, potrivit DȘL (2005, 

p. 270), „o reacție afectivă intensă” (uimire, indignare, surpriză, satisfacție, încântare, 

dezaprobare, neîncredere, compasiune etc.). După David P. Wilkins (1992, p. 124),  

„interjections are purely «emotive»”, iar Anna Wierzbicka (1992, p. 164) consideră 

că interjecția, din punct de vedere pragmatic, este un semn lingvistic „care se referă 

la starea mentală curentă sau acțiunea mentală curentă a vorbitorului”, autoarea vor-

bind despre interjecții: a) emotive: cele care au în sensul lor componenta „simt ceva”; 

b) volitive: cele care au în sensul lor componenta „vreau ceva”; c) cognitive: cele care 

au în sensul lor componenta „cred ceva”.  De asemenea, Margareta Manu Magda 

(2003, p. 98) apreciază că, în limba română vorbită,  interjecțiile, alături de hipoco-

ristice, reprezintă „suporturi lingvistice semnificative pentru exprimarea unor atitu-

dini emoționale, definitorii pentru anumite graiuri”. Este deci un fapt indiscutabil că 

interjecția se constituie într-o evidentă marcă de oralitate, cu rol de intensificare, 

prin toate posibilele ei funcții pragmatice: expresiv-afectivă, conativă sau injonc-

tivă, fatică, deictică sau de marcare discursivă.  

2.1. De nenumărate ori, interjecțiile pot să cumuleze mai multe funcții în același 

context, dar funcția comunicativă prototipică pentru interjecție este cea emotivă sau 

expresivă. Interjecțiile cu funcție emotivă / expresivă sunt printre cele mai ambigue 

și exprimă senzații fizice, emoții sau stări mentale. Dependente de context și de 



Rozalia  Colciar,  Adelina Emilia Mihali 

 

 

92 

intonație, ele au cel puțin două semnificații, mesajul fiind orientat, în cazul lor, spre 

locutor: 

(1) Pt/fui, să nu te diochi! (ALRT II, p. 3)2; 

(2) Cine-a grăi mai întie oară / Pfui, pfui. (ALRT II, p. 145); 

(3) Pfii / aista / ce lucru i-aista? (GS, p. 95); 

(4) Apăi șezi pe geamantane // pfu! / că-n legea dumitale cu furatu. (Teiuș 1980, 

p. 138). 

În exemplele de mai sus, interjecția pfui, inițial onomatopee, dar devenită inter-

jecție cu valoare emotivă, exprimă fie admirația (1), fie disprețul (2), ca  și interjec-

ția pfu (4), iar interjecția pfii (3) exprimă uimirea. 

Această interjecție, cu diferitele ei variante, este întâlnită și în răspunsurile pentru 

ancheta ALR II, exprimând: repulsia (chest. [3252]) – pfui (3653), ptui (2, 27, 833), 

ptu (872), pfi (414), pfi ha (260), pu hi (551), tfu (531, 769), tpfu (514) sau admirația, 

surpriza, mirarea (chest. [3256]): pfi (182), phuăi (141), phi ha (172). 

Interjecțiile interacționează semantic și pragmatic cu restul enunțului în care 

sunt inserate ca secvențe incidente, cu enunțul precedent (orientare retrospectivă) 

ori cu enunțul care le urmează (orientare prospectivă). Ele reprezintă astfel o com-

pletare afectivă, emotivă a contextului lingvistic. De exemplu, interjecțiile cu ori-

entare prospectivă marchează afectiv/expresiv enunțurile pe care le prefațează, co-

municând stările emoționale sau diversele reacții ale locutorului: 

(1) A! ice [= zice], i-oite-o-i spartă! (TDO, p. 156); 

(2) Ă / o frecam / bine zici / vezi că dumneata știi / o [!] măi bine. (GS, p. 122); 

(3) E! pui și pelin / mai demult nu se punea pelin. (TDM II, p. 237); 

(4) [Da nu ți-i greu fără mamă?] Ee, ba da, da ne-am învățat așa. (Guia 2014, p. 363); 

(5) Ē / da amu on dărbăb, [k] știi / apăi ce s-o tâmplat? (GS, p. 95); 

(6) – O, dragu mamii, nu nu te mai duce, că nu-i mai vini altu ! (ALRT II, p. 160); 

(7) – Ū, Leană, zic, tu ești, zic, tu ce faci? (TDO, p. 101). 

Făcând parte din categoria interjecțiilor primare (cf. Ulivi 1995, GALR I 2005), 

interjecțiile monosilabice vocalice din exemplele de mai sus prefațează afectiv 

enunțurile pe care le preced, în diferite nuanțe: surprindere/uimire (1 și 7), surpri-

ză/satisfacție (2), întărire/adeziune (3 și 5), regret/nostalgie (4), regret/duioșie (6). 

Aceste interjecții sunt consemnate și în ancheta ALR II, cu nuanțe asemănătoare 

celor întâlnite în textele dialectale: ā – neîncrederea (chest. 3253/192), admirația, 

surpriza, mirarea (chest. 3256/836) sau bucuria (chest. 3257/886); e – neîncrederea 

(chest. 3253/886), ee – repulsia (3252/235); i – admirația, surpriza, mirarea 

                                                      
2 Pentru o mai bună receptare, exemplele de text dialectal nu sunt date în transcriere fonetică, așa 

cum au fost notate, ci în formă literarizată. 
3 Cifrele dintre paranteze reprezintă numărul localității anchetate; în exemplele redate în continu-

are, vom utiliza și prescurtarea număr de chestiune, despărțit prin bară oblică de numărul punctului de 

anchetă. Precizăm de asemenea că, și în acest caz, am redat formele interjecțiilor în variantă 

literarizată. 



Valori semantico-pragmatice ale interjecției 

 

 

93 

(3256/876); o – admirația, surpriza, mirarea (3256/316, 334) sau ō – bucuria 

(3257/316 – ō, bine-mi pare!); u – repulsia (3252/876). 

Prin caracterul lor vag, imposibil de decodat în lipsa contextului explicativ, 

aceste interjecții cu mai multe semnificații semnalează alocutorului o reacție afec-

tivă intensă a cărei decodare se realizează nu numai prin sensul global al enunțului, 

ci și cu ajutorul mijloacelor paraverbale (intonație, accent, ritm, pauze, ezitare, 

oftat etc.) și nonverbale (de tipul gest, mimică), specifice oralității. De pildă, lungi-

rea vocalei, precum în exemplul (5) supra, reprezintă, după Sextil Pușcariu (1959, 

p. 59), un semn al marcării „momentului afectiv în limbă”, iar după Andrei Avram 

(1990, p. 372), „sporul de durată” este un mijloc de realizare a unei funcții stilis-

tice. Utilizarea interjecțiilor în comunicarea orală, respectiv în situația de interlo-

cuție, definitorie pentru aceste mijloace lingvistice, le transformă în „mărci interac-

tive” (Merlan 2002, p. 92), lungirea sunetelor, de exemplu, în cazul interjecțiilor 

monosilabice, putând funcționa și ca „marcă a ezitării”, ele înlocuind un fragment 

de discurs (Avram A. 1970, p. 272). 

Se remarcă de asemenea faptul că, în textele dialectale, predomină utilizarea 

interjecțională a vocalei e și a diftongului ei atât cu rol narativ, marcând un răgaz 

înainte de începerea povestirii, cât și ca mărci dialogale (în special interjecția ei!, și 

cu varianta ehei!) ce marchează adeziunea la cele spuse prin întărirea unei 

afirmații, a unei negații sau a unei interogații (Ulivi 1995, p. 96): 

(1) Ē / nevastă / astăzi io mă duc dă diminea, [k] încep la coasă pă livezi. (TDM II, 

p. 205); 

(2) – Ē, moșule – c-așa zicea – zice: mergem acuma s-lom și ardei de murători și ne-am 

asigurat pentru iarnă. (TDO, p. 363); 

(3) E, bătrânii fac, da acu oaminii, femeile nu prea mai umple borș. (Guia 2014, 

p. 381); 

(4) E! apu / …că… bătea un păr acolo și / mai punea omu oarece lemne. (GS, p. 171); 

(5) Ei! prima dată punem și facem…î…leșie…asta. (NALR Mold. Bucov. TD I/1, 

p. 43); 

(6) Ei / păi o fost pin țarini-aicea / la noi / o vinit și ne-o, o omorât vro…câtea oi. (GPF 

I, p. 51); 

(7) [Cum o făceai?] Ehei! Cum o făceam ? O puneam pe-o scândură / și cu cuțitu… 

(NALR Mold. Bucov. TD I/1, p. 143). 

După cum s-a putut constata și din exemplele de până acum, o interjecție poate 

exprima un amalgam de stări emoționale, dificil de decodificat cu exactitate. Expri-

marea orală abundă în interjecții care funcționează ca „modalizatori/nuanțatori” 

(Merlan 2002, p. 92), mărci ale implicării afective a locutorului și ale atitudinii 

subiective a acestuia. Astfel, aceste reacții se manifestă și prin alte interjecții și 

locuțiuni interjecționale precum: 

 aoleu (aoleo), văleu (văleo), cu diferite variante ale lor: 

(1) Zice „mi se pare că e morți”// 

 „āoleo!” / zic ”cine-a spus ?” (TDM II, p. 125) –  durere, spaimă; 
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(2) „da! aoleo!” ice / „da” ice / „ce-a [k] ce cură aicea?” (Teiuș 1980, p. 137) – 

teamă; 

(3) – Iuleleo, ce, veniși și tu-n București, arătaio [!] (TDO, p. 103) – surprindere, 

spaimă, regret; 

(4) – Auliu, ce, ala-i moroi, mănâncă lumea, zice. (ibidem, p. 116) – spaimă; 

(5) – Ce „Haide fă să ne jucăm !” // 

 Zic „Văleu!” zic „mama mi-o zis să fac curat” zic „să fac treabă…” (NALR Mold. 

Bucov. TD I/1, p. 217) – teamă; 

(6) Da baba de colo/ „văleo ! iote, Săftică, ce mi-o făcut fata ta !” (ibidem, p. 218) – 

durere, spaimă. 

În răspunsurile pentru ALR II, sunt întâlnite interjecțiile: aoleo (3256/762 – 

Aoleo, da ce-i ăsta?, 769, 791, 928), aoileu (3256/199) – admirația, surpriza, mira-

rea, auliu (3256/784) – exprimând nuanțele amintite deja sau bucuria (3257/784 – 

Auliu, da bucurie!); văleu (3256/605) – admirația, surpriza, mirarea și vălio 

(3252/605) – repulsia. 

vai și locuțiunea vai de mine,  interjecție tipică prin care se exprimă de obi-

cei supărarea, teama, amenințarea, indignarea, regretul, compasiunea, mirarea și 

chiar admirația, fiind întâlnită pe întreg teritoriul dacoromân: 

(1) – Vai, băiete, da cum ai putut răbda ? (Rusu, Bidian 1971, p. 295) – mirare, 

compasiune, admirație; 

(2) – Vai, dragă bunico, dar ce ochi mari ai! (TDO, p. 215) – mirarea; 

(3) Ei se sfădeau cu mine // io „vai! / da nu vă sfădiți cu mine” zic / c-amu vă lăs aci / 

că nu-mi trebe nicio kilă / da să-mi dați pace. (Teiuș 1980 , p. 138) – amenințare, 

indignare, supărare; 

(4) – Vai, scoborî-mă de-aici! (ALRT II, p. 161) – teama; 

(5) Avea laița ceea, ce o are mătușa Nastasia naintea ușii colo afară, lungă, masa și cu 

lăiți pe margină și eram tăți pe-o parte și pe alta și ne punea miere, vai de mine, că 

nu uit până mor. (Guia 2014, p. 188) – regret; 

(6) Și un profesor din Răpciune de-acolo / îl întreabă: zice „vai de mine / da ce facem 

amu ? Ce faceți ? Domnu șef, unde-apuci ?” (Teiuș 1980, p. 149) – îngrijorare, 

mirare, supărare. 

Și în răspunsurile pentru ALR II sunt întâlnite: vai (3256/64, 219; 3257/64), vai 

de mine (3256/353, 362; 3257/192), vai de mine și de mine (3256/365, 531), și cu 

variantele ai de mine (3256/346, 3257/353), ai de mine și de mine (3257/260), 

exprimând admirația, surpriza, mirarea, bucuria.  

Tot cu valoare emotiv-expresivă apar și următoarele interjecții monosilabice sau 

bisilabice: 

 îu, diftong înregistrat în graiuri din Oltenia:  

(1) – Mă, Ionele, mă, ce-ai? Îu, Doamne, ce-ai, mă? (TDO, p. 331) – spaimă, durere; 

(2) Îu, ce, las-că vine el la mine desară. Vedeți ce-i fac. (ibidem) – indignare, amenințare. 

 au, interjecție specifică tot graiurilor din sudul teritoriului dacoromân: 
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(1) Au, Petre, Petre, ce-mi făcuși, îmi tăiași fetele. (TDO, p. 248) – regret, durere; 

(2) – Au, zic, doi se băgară-n tufa aia acoló la vale. (ibidem, p. 156) – teamă. 

În ALR II, această interjecție este întâlnită pentru exprimarea admirației, a sur-
prizei, a mirării (3256/29, 704 – Au, n-am mai văzut așa minune!) sau a bucuriei, 
în varianta lungă aū (3257/704).  

 ău!: Avea un cuțit atâta […] „ăuū! ce să fac, frati-miu ?” acu stam ca prostu 
și mă gândeam / și m-aș fi dus / și nu m-aș fi dus. (Teiuș 1980, p. 152–153) – spaimă, 
nehotărâre, lungirea vocalei finale marcând intensitatea afectivă; în ALR II, 
interjecția apare ca exprimând admirația, surpriza, mirarea (3256/105); 

 [Äă], variantă fonetică a interjecției o, întâlnită în graiurile din Transilvania și 
în subdialectul crișan: 

(1) [Äă], bată-te soarele, Iacobe, da tu ești? (Rusu, Bidian 1971, p. 300) - mirarea; 
(2) [Și dumnealui nu venea acasă?] [Äă],  doamnă, vinit-o și pe jos c-o mărs… o mărs 

și… n-o avut ce lucra. (GS, p. 123) – durere, compasiune. 

În răspunsurile pentru ALR II, interjecția apare atât pentru exprimarea repulsiei 
(3252/228), cât și a admirației, a surprizei, a mirării (3256/279: 

[Äă], Doamne, ferește!)  

sau a bucuriei (3257/279:  

[Äă], Doamne, bine-i!). 

În exemplul (1) supra aparținând textelor dialectale, diftongul este însoțit și de 
sintagma exclamativă bată-te soarele!, iar în exemplele din punctele aparținând 
ALR II, în sintagme cu Doamne, ferește și Doamne, expresii fără conținut seman-
tic, instrumente stilistice care marchează spontaneitatea stării afective; 

 [ħ▲ħ], [o ħ▲ħ], interjecție consemnată în graiuri din Transilvania, exprimând în 
special mirarea sau admirația: 

[o ħ▲ħ], cum să fie, tu copilă. Era greu. (Guia 2014, p. 167); 
cf. și ALR II, [ħ▲ħ] (3256/325 – [ħ▲ħ], Doamne, Doamne!) și [ħo ħ▲ħ] (3256/235); 

 tulai4, interjecție specifică graiurilor din Transilvania, Crișana și Maramureș, 
exprimând frica, dar și mirarea, admirația; 

Tulai! Bălosu-i pruncu aista, tătu-i plin de bele, cură bele din gură di la el. (Teaha 
1961, p. 181) – mirarea. 

Asemenea altor interjecții amintite deja, și această interjecție poate fi întâlnită în 
sintagme precum în exemplul următor: 

[Ai surori sau frați, nană?] [n▲], tulai, Doamne, cum să n-am? Am o soră. (Guia 2014, 
p. 168) 

                                                      
4 După Anca Ulivi (1995, p. 105), tulai face parte din categoria interjecțiilor onomatopeice, 

autoarea definind cuvântul, în conformitate cu DEX, ca „ajutor, strigăt de disperare” și făcând trimi-

tere la magh. tolvaj „tâlhar”. 
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Structurile de tipul amintit mai sus reprezintă interjecții secundare, „create pe 

terenul limbii române din alte părți de vorbire sau din diverse sintagme ori propoziții 

care, în urma unei întrebuințări frecvente și prin accentuarea valorii afective, au 

căpătat statut de interjecții” (GALR I 2005, p. 658). Aceste sintagme sunt forme in-

variabile, independente de restul contextului, având o puternică încărcătură afectivă, 

simple instrumente stilistice sau „expresii spontane ale stării sufletești”, fără conținut 

semantic în momentul întrebuințării (Pușcariu 1931, p. 496): 

(1) Ce dracu-i ăla proțap? (TDO, p. 42)5 – indignare; 

(2) – Mă-l luași? 

– Luai, pă dracu!6 (ibidem, p. 43) – mânie, indignare; 

(3) Văleu, mânca-l-ar, Doamne iartă-mă! (Guia 2014, p. 231) – indignare; 

(4) Vai! Călcatu-ne-o nevoia / da ce facem? / da cum îl ducem? (Teiuș 1980, p. 137) – 

îngrijorare, supărare; 

(5) Se rupse […] / curaua de la geamantan // „o! Bătutu-te-o Dumnezo!” zic // „amu 

ce mă fac?” (ibidem, p. 138) – indignare, mânie, îngrijorare; 

(6) „Hai, Terezie,” zice ”tu / c-o murit tătuca!” 

”[n▲], măi / nu mai spune /mă!” (GS, p. 92) – uimire; 

(7) Și pă când o vinit napoi / deja numa „hă” face „hă” // „ce Dumnezou / poate fi?” 

(ibidem, p. 93) – uimire, îngrijorare; 

(8) Ce-amirosu-i, Doamne, de-amiroase penele astea așa frumos? (Teaha 1961, 

p. 190)7 –  mirare. 

2.2. Folosite cu valoare deictică sau discursivă, interjecțiile prezentative/ostensive 

reprezintă „principalul mijloc gramaticalizat pentru realizarea operației de prezentare 

în limba română” (Manu Magda 2009, p. 189 s.a.). Fiind indici de alocutivitate, ele 

se definesc ca mărci lingvistice ale funcției conative (de apel) și ale funcției fatice (de 

menținere a contactului între interlocutori). Sunt „mărci ale certitudinii” (ibidem, 

p. 192) și rolul lor este acela de a atrage atenția alocutorului asupra informației trans-

mise, vizând chiar implicarea afectivă a acestuia: 

(1) Face popa cătă mine: - D-apoi acuma să începem și școala că... Da ia n-avem 

dascăl, nu ne vine dascăl... (Rusu, Bidian 1971, p. 296); 

(2) „Uite” / zic… „nu mă poci scoborî” zic „că nu se duc lupii de-aci” (GS, p. 131);  

(3) – Na-ți perișorii mei iești tri și-i zvîri pe botu cânilor tăi, să nu mă muște! (ALRT II, 

p. 161); 

(4) „Nu știu nimic” / iac-atâta le-am povestit și lor cum vă povestii și dumneavoastră 

pân-aici. (GPF I, p. 49); 

(5) Cea „uite, țațo Leano / lupu!” 

Zic „unde / bre?” / 

                                                      
5 După Laurenția Dascălu-Jinga (1979, p. 529–532), ce, în enunțuri exclamative, este „interjecție”.  
6 Sextil Pușcariu (1931, p. 492) consideră cuvântul dracu, în acest context, un substantiv excla-

mativ, respectiv „un cuvânt modal exprimând, după împrejurări, mirare, nerăbdare, ciudă, necaz, con-

trarietate sau regret”.  
7 Ca interjecție secundară lexicalizată, Doamne este considerată de către Margareta Manu Magda 

(2017, p. 9) o „interjecție emotivă” cu funcție prototipică de intensificare, un alocutiv pragmatizat 

devenit marcă comunicativă. 
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Ce „ioite-l!”. (TDM II, p. 94); 

(6) „Tată, uite ce / vezi matale-acolo mie mi se pare / că cam demult iese fum.” (NALR 

Mold. Bucov. TD I/1, p. 30); 

(7) „mă, ce-i cu tine ?” 

„d-apoi uite, mă duc jindarii / că uite-s… dezertor de patru luni.” (Teiuș 1980, p. 144); 

(8) „Ia uite că mi-am pierdut și boii mei, că sânt sărac și se duc dracu și ăștia.” (TDO, 

p. 309)8. 

În materialul ALR II, la chest. 3256/284, care urmărește exprimarea admirației, a 

surprizei sau a mirării, apare notată forma scurtă ui (< uite), însoțită de apelativul mă. 

După cum se poate constata și din exemplele citate supra, interjecția uite, cu va-

riantele ei, adaugă o nuanță dinamică ce vizează implicarea afectivă a alocutorului și 

funcționează ca „marcă a cunoașterii perceptuale” cu funcție de identificare (Manu 

Magda 2009, p. 199) sau „marcă de reliefare a problemei în discuție” (Ionescu-

Ruxăndoiu 1995, p. 62)9. Ea are ca element pereche, cu efect demobilizator, forma 

verbală lasă, „marcă a actului lingvistic de consolare” (Manu Magda 2003, p. 145): 

(1) Las-c-o-ncepem noi, zice, la noi în sat! (TDO, p. 390); 

(2) Stai-aici.../ lasă, că...merge bine până-n vale! (NALR Mold. Bucov. TD I/1, p. 167); 

(3) „Lasă-i, fa, că mă duc io!” (TDM II, p. 12); 

(4) „Lasă / stăi / răbdare / că vine peștii!” (GPF I, p. 33). 

2.3. Interjecțiile injonctive / persuasive (denumite și hortative) „exprimă un 

ordin sau un îndemn” (GALR I 2005, p. 667), având o nuanță imperativă ce vizea-

ză voința de realizare a intenției locutorului. Din această categorie, cele mai întâl-

nite interjecții în discursul oral specific textului dialectal sunt formele alocutive 

hai, haide, cu variantele lor, fiind considerate interjecțiile prototipice ale interacțiu-

nii lingvistice (cf. și Manu Magda 2017, p. 13): 

(1) „Ano, haide iut pân-la mine / că moșoiu-i mort” (GPF I, p. 16); 

(2) „Hai, mă / îmbracă-te și hai să mergem” (TDM II, p. 27); 

(3) – Am, tată, doo berde acia de făcut și io, zâc, nu le poci face. 

– Hai, că să le facem amândoi. (TDO, p. 103); 

(4) Zice „hai să ne jucăm cu mingea // 

Zic „hai să ne jucăm!” / zic / „da n-am minge” (NALR Mold. Bucov. TD I/1, p. 217). 

Dacă interjecțiile de acest tip îndeplinesc o funcție de mobilizare, în textele dia-

lectale poate fi întâlnit și elementul pereche, cu funcție „demobilizatoare, tempe-

rantă” (Colciar 2018, p. 97), reprezentat de imperativul cu valoare interjecțională 

stai, prezent mai ales în graiurile dacoromâne de tip sudic, graiuri caracterizate, după 

Manu Magda (2003, p. 138), printr-un „comportament verbal politicos ofensiv”:  

(1) – Păi, stăi, ce [= zice], să sămănăm și ovăzu. (TDO, p. 250); 

(2) – Lasă / stăi / răbdare / că vine peștii / că dacă dă Dumnezău” (GPF I, p. 33); 

                                                      
8 După Ulivi, op. cit., uite și ia uite sunt interjecții secundare sau improprii, provenite din verbe la 

imperativ; în aceeași categorie sunt incluse și interjecțiile cu valoare predicativă hai, haide. 
9 Cf. și Colciar 2018, p. 99. 
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(3) „Stați, mă, puțin” // ce „tu nu-l știi pă tata că” ce „tata are nervi și el nu poate să 

sufere la treburi d-astea?” (TDM II, p. 32). 

Din exemplele expuse, se poate remarca faptul că, pe lângă funcția emotivă, inter-

jecțiile, ca mărci interactive utilizate în situația de interlocuție, contribuie și la înde-

plinirea funcției conative și fatice. Dacă textele ce reflectă graiurile românești sudice 

abundă de interjecții și exclamații ce exprimă o încărcătură afectivă specifică unor 

vorbitori caracterizați printr-o „autoafirmare emoțională neinhibată” (Manu Magda 

2003, p. 98), în graiurile de tip nordic, interjecțiile exprimă un „comportament verbal 

politicos defensiv” (ibidem, p. 138). Ca mărci discursive sau dialogale, particulele 

cu funcție interjecțională din aceste texte au o funcție de temporizare și nu de acce-

lerare în progresia dialogală. Bazate pe implicit, ele imprimă mesajului o notă de 

ambiguitate, fiind orientate spre o politețe negativă (menită să protejeze fața negativă 

a locutorului sau a interlocutorului, prin respectarea reciprocă și menținerea distan-

țelor), spre deosebire de interjecțiile din graiurile de tip sudic, orientate spre o politețe 

pozitivă, bazată pe explicit și pe emfază. Specifice acestui subtip pragmatic nordic10 

sunt particulele interjecționale de tipul [n▲], apăi, păi: 

(1) [n▲], când s-o apropiat să se gate bucata aia, vinerea sara, tata zice... (Guia 2014, 

p. 168); 

(2) [n▲], așa că am mers și am început ș-am învățat io glasurile, mai di la părintele 

care-o fost, bătrân. (Rusu, Bidian 1971, p. 296); 

(3) [n▲], zice tata: „Ioane, [n▲], hai cu mine!” (Ibidem); 

(4)– [n▲], ce-i cu voi? (Teaha 1961, p. 191). 

Fie că este utilizată într-un enunț afirmativ (1–3), imperativ (3) sau interogativ 

(4), interjecția [n▲] are rol de întărire a sensului transmis și de temporizare a dialo-

gului, mai ales când este particulă inițială, caz în care este considerată o „formulă-

tip” de început al unei povestiri (Ulivi 1995, p. 106) într-un discurs narativ, fiind si-

nonimă cu „ei (bine)!”. În răspunsurile pentru ALR II, această interjecție este con-

semnată la chestiunea 3253/64, pentru exprimarea neîncrederii și la chestiunea 

3256/219, 228, referitoare la exprimarea admirației, a surprizei sau a mirării. 

Aceeași funcție de temporizare o au și interjecțiile păi și (d-)apăi, plasate, ca 

mărci dialogale, la începutul replicilor și strecurând chiar o notă de dubiu sau de 

scepticism în privința mesajului (cf. Manu Magda 2003, p.102): 

(1) – Păi bine, părinte, io-i face, da zic nu... nu prea știu glasurile...  (Rusu, Bidian 

1971, p. 296); 

(2) – D-apoi acuma să începem și școala că... (ibidem); 

(3) D-apo c-amu mere și cere fata / c-atuncea era avere... (GS, p. 138); 

(4) Ē! Apâi c-amu cum zic / că grinzeluțele le-am pus… (ibidem, p. 177). 

                                                      
10 Manu Magda (2003) vorbește despre trei subtipuri pragmatice în graiurile dacoromâne: 1) un 

subtip sudic, 2) un subtip nordic și 3) un subtip estic. Dacă pe primele două le-am amintit deja în 

lucrarea noastră, subtipul estic este cel caracterizat prin trăsături aparținând primelor două, fiind 

orientat către implicit, ca și cel nordic, însă structurarea emoțiilor se realizează prin diminutive și 

hipocoristice și prin unele formule întâlnite în subtipul sudic.  
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În răspunsurile pentru ALR II, aceste interjecții sunt consemnate în răspunsurile 

la chestiunea [3254], care urmărește exprimarea resemnării, notate singure: d-apoi 

(260) sau însoțite de interjecția de, dă, care, singură, este folosită pe o arie mare cu 

această valoare: păi de (130, 784), apu dă (405). 

2.4. Considerate de către Sextil Pușcariu (1959, p. 140) „interjecții onomatopei-

ce de adresare”, orientate spre alocutor și îndeplinind în primul rând funcția conati-

vă (asemenea interjecțiilor prezentative și injonctive), interjecțiile adresative / 

apelative sunt utilizate ca expresii ale mobilizării verbale (funcție inițiatoare de 

conversație) și, ca mărci dialogale, plasate la începutul replicilor, ele au funcția de 

semnal demarcativ al unității dialogale. Utilizate singure sau alături de substantive 

în cazul vocativ, a căror valoare adresativă o întăresc, aceste interjecții sunt întâlni-

te mai ales în graiurile românești de tip sudic, deschise spre politețe pozitivă: 

(1) – Mă, păi nu pot acu să merg, că mă duc la Plopi la... (TDO, p. 250); 

(2) „Măi, fârtate / un-te duci?” (GPF, p. 36); 

(3) Ce „Fă! Ține tu boii de lanț / să mănânc și io” (TDM II, p. 341); 

(4) – Bă, zic, iote o căprioară, Gheorghiță! (TDO, p. 218); 

(5) „Ce mai vreți, fă / și voi?” 

Ce „Haide, fă, să ne jucăm!” (NALR Mold. Bucov. TD I/1, p. 217); 

(6) A: Îi pericol, bre! (Guia 2014, p. 231). 

În răspunsurile pentru ALR II, interjecția măi este notată pentru chestiunea 

3253/551 (Măi, n-ar să fi adevărat!), care urmărește exprimarea neîncrederii, pre-

cum și pentru chestiunea 3256/414, în varianta măi, măi, exprimând admirația, sur-

priza, mirarea; tot pentru chestiunea 3256/886 apare și interjecția bre.  

Se poate remarca, prin examinarea exemplelor de mai sus, că interjecțiile adre-

sative sunt elemente nu doar cu funcție emotivă și conativă, ci și fatică (utilizate 

pentru stabilirea și menținerea contactului comunicativ), fie că au rolul de a stimula 

declanșarea comunicării  (1–4), fie că sunt menite a atrage atenția interlocutorului 

asupra informației transmise  (5 și 6). Frecvența mare a acestui tip de interjecții în 

graiurile dacoromâne de tip sudic conferă comunicării un caracter accelerat și 

ofensiv.  

 

3. Concluzii. Din punct de vedere pragmatic, interjecția reprezintă un suport lin-

gvistic definitoriu pentru exprimarea unor atitudini emoționale. După cum reiese din 

analiza corpusurilor de texte dialectale consultate, dar și a materialului dialectal ne-

publicat, elementele lingvistice aparținând categoriei indicilor interjecționali sunt 

frecvente în uzul românei vorbite regional, punând în evidență preferința limbii 

române pentru modalitatea alocutivă de comunicare (în care funcția conativă și cea 

fatică ocupă poziții dominante). 

În limba română vorbită, specifică discursului dialectal, manifestarea lingvistică a 

acestor atitudini emoționale se realizează diferit, în funcție de comunitatea și de zona 

căreia îi aparține vorbitorul. Astfel, în graiurile românești de tip sudic, caracterizate 
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printr-o încărcătură afectivă mai mare, se constată o utilizare mai abundentă a inter-

jecțiilor, acestea fiind purtătoare de funcții pragmatice expresive, conative și fatice și 

reflectând un comportament politicos ofensiv. Spre deosebire de aceste graiuri, în 

aria nordică a dacoromânei, interjecțiile, în special cele inițiatoare de conversație, au 

o funcție diferită în comunicare, respectiv aceea de temporizare a progresiei dialo-

gale, și nu de accelerare a ei, reflectând un comportament politicos defensiv. În gra-

iurile românești de tip estic (moldovenești), în care comportamentul lingvistic este 

situat la interferența celor două tipuri amintite mai sus, încărcătura afectivă este ma-

nifestată lingvistic în primul rând prin intermediul diminutivului (completat de su-

portul prozodic al intonației), și nu atât prin interjecție. 

Se poate afirma că, din perspectivă semantico-pragmatică, interjecția reprezintă 

un suport lingvistic caracterizat printr-un semantism vag și conferă mesajului o 

notă de ambiguitate, alocutorul fiind cel care are menirea de a decodifica sensul de-

mersului comunicativ. Elementele lingvistice interjecționale au un statut polivalent, 

putând îndeplini în comunicare, pe lângă funcția lor prototipică, și alte funcții se-

cundare, derivate contextual; prin utilizare repetată, ele tind să se pragmatizeze, de-

venind mărci comunicative.  
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SEMANTIC-PRAGMATIC VALUES OF INTERJECTION 

IN DIALECTAL TEXT 

(Abstract) 

 
The article follows the semantic and pragmatic values of interjection in dialectal text, based on a 

collection of published dialectal texts. The interjection (expressive, presentative, injunctive, and 

appellative) is frequently encountered in the spoken Romanian language as it represents an essential 

linguistic support for expressing certain emotional attitudes. In the southern dialects of the Daco-

Romanian dialect, it contributes to the expression of a polite verbal behaviour of offensive type, 

whereas in the Nordic dialects, it has a role of timing, within a defensive type of behaviour. The 
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interjection has a vague semantic content, and it fulfils not only the known pragmatic functions 

(expressive, conative, and phatic), but also functions derived from the communicative context.  

 
Cuvinte-cheie: interjecție, text dialectal, valoare semantico-pragmatică, mărci comunicative. 

Keywords: interjection, dialectal text, semantic-pragmatic value, communicative marks. 
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