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INTRODUCERE

Încă în anii ’70 ai secolului trecut, G. Lakoff și  
M. Johnson [1, p. 73] au teoretizat metafora conceptu-
ală, menționând că o astfel de metaforă se bazează pe 
două domenii conceptuale, în care un domeniu este 
înțeles prin termenii altui domeniu. Domeniul con-
ceptual din care extragem expresiile metaforice este 
cunoscut ca domeniul-sursă, iar domeniul conceptu-
al care este interpretat metaforic este domeniul-țintă. 
Metafora constituie „instrumentul puternic care a fe-
cundat domeniul limbii și a creat lumea abstracţiior” 
[3, p. 102], fiind folosită în orice tip de comunicare. 
În această ordine de idei, metafora nu rămâne doar 
un privilegiu al poeticului, ci invadează tot mai multe 
„spații” discursive. 

Metafora conceptuală este utilizată și în sfera co-
municării politice. Desigur, discursul politic este mai 
puțin liber decât vorbirea cotidiană, dar aceasta nu-l 
împiedică să valorifice și el metafora conceptuală. 
Dimpotrivă, folosirea metaforei în vorbirea politică 
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permite lărgirea semnificativă a structurii sale seman-
tice, căci ea, metafora, „vine să dea corp unei impre-
sii greu de exprimat”. Altfel spus, după cum afirmă  
W. K. Wake, metafora este podul dintre ceea ce știm și 
ceea ce am vrea să știm [4].

Este cunoscut că, în funcție de intenția politică 
asumată, distingem două tipuri de mesaje politice: 
mesaje de informare, prin care agenții comunicării po-
litice își proclamă identitatea proprie, ceea ce îi dife-
rențiază față de ceilalți, subliniind poziția în mediul 
politic, valorile împărtășite, obiectivele vizate, intere-
sele promovate etc.; și mesaje vădit persuasive, altfel 
spus, mesajele care sunt folosite ca arme (legitime) ale 
luptei politice, pentru a câștiga și păstra noi membri 
de partid, noi segmente de electorat, respectiv pentru 
a submina pozițiile deținute de adversarii politici în 
cadrul societății. Metaforele sunt valorificate în ambe-
le tipuri de mesaje politice, deși în general utilizarea 
acestora în comunicarea politică este expresia unui 
limbaj care își propune intenționat mai degrabă să 
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convingă decât să descrie o realitate. Așa sau altfel, un 
lucru e cert: metafora joacă un rol important în con-
strucția realității sociale și politice.

În continuare, vom analiza utilizarea metaforelor 
provenite din domeniul-sursă al naturii, pentru a ex-
plica domeniul-țintă al discursului politic. 

METAFORE CONCEPTUALE INSPIRATE 
DIN CÂMPURILE SEMANTICE  
ALE TERMENULUI NATURĂ

Metafore conceptuale care au ca termen de plecare 
câmpuri semantice referitoare la termenul natură sunt 
atestate într-un număr destul de mare în discursurile 
politice. DEX-ul menționează mai multe sensuri ale 
acestui termen, Vom porni de la definirea termenului 
„natură” ca „lume fizică înconjurătoare, formată din 
vegetație, climă, forme de relief ” și vom încerca să sta-
bilim corelația dintre acest sens direct al termenului 
și sensurile metaforice obținute prin diferite tipuri de 
transfer.

În sintagma „natură politică”, termenul natură își 
pierde sensul direct și îl capătă pe cel de „caracter 
specific al unui lucru, însușire caracteristică”. Astfel, 
între sensul sintagmei „natură politică” și „caracter 
politic” am putea pune semnul echivalenței. Iată câ-
teva exemple de utilizare a metaforei conceptuale 
„natură politică”: „E vorba de o înțelegere de natură 
politică între partide” [5]; „Se propune semnarea de 
urgență a unui acord de natură politică între compo-
nentele majorității parlamentare” [6]; „Dați-mi mă-
car un singur argument de natură politică, juridică 
sau etică…” [7].

În componența metaforelor conceptuale din dis-
cursurile politice se regăsesc termeni care fac parte din 
câmpurile semantice ale elementelor primordiale ale 
naturii – apa și focul fiind cele mai productive.

Culturile din toate timpurile au acordat apei o 
semnificaţie simbolică, variind în funcţie de caracte-
risticile populaţiilor respective, accentul căzând, după 
caz, pe apa potabilă, pe apa necesară creșterii culturi-
lor, pe apa ca mediu ce asigură sursa de hrană sau ca 
eveniment catastrofic etc. Aparent, am putea distinge 
două ipostaze diferite ale elementului acvatic: apa be-
nefică (purificatoare, vindecătoare, hrănitoare) și apa 
malefică (furtuni, inundaţii culminând cu diluvii, ape 
rău mirositoare). 

Aceste semnificații se regăsesc și în metaforele po-
litice: „Încercăm să intrăm de două ori în aceeași apă 
sau ținem cont de fluxul vieții?” [8]. Aici sensul meta-
foric al termenului apă este de „eveniment”, „situație”. 
Același sens metaforic se păstrează și în exemplele: 
„Venirea (lui X) în funcție de președinte continuă să 

tulbure apele politice” [9]; „...vrea să tulbure apele în 
RM” [10], dar, de această dată, asupra metaforei con-
ceptuale „apele politice” se suprapune sensul figurat al 
expresiei „a tulbura apele”, dând naștere unei imagini 
și mai expresive cu sensul de „a încurca, a destabiliza 
situația”. 

Sensul de „situație” se păstrează și atunci când me-
tafora conceptuală axată pe termenul apa este alătura-
tă verbului „a limpezi”: „Vizitele a trei oficiali străini… 
ar putea limpezi apele tulburi din politica moldove-
nească” [11] sau „Apele au început să se limpezească 
în politica moldovenească” [12].

În construcția metaforelor poetice adesea întâl-
nim lexeme sinonimice termenului apă – râu, mare, 
lac, ocean etc., pe când în metaforele conceptuale po-
litice acestea se întâlnesc destul de rar:

 ▪ râu: „Vieți spulberate și un râu de sânge, asta ne-
au adus separatiștii proruși” [13];

 ▪ ocean: „La noi aici e o palmă de pământ, dar aco-
lo pierd ocean de pământ” [14], „(X) pentru ei este ca 
picătura de apă într-un ocean” [15]. Menționăm că 
acest din urmă exemplu conține și un alt lexem din 
sfera semantică a metaforei acvatice – picătură, bu-
năoară: „Manifestările blocului din «Ziua Victoriei» 
ne-au indignat. 9 mai a fost ultima picătură” [16], „pi-
cătura care va umple paharul pentru UE” [17], „nu pă-
tați până la ultima picătură numele Dvs” [18].

Discursurile politice conțin și alte metafore create 
în baza termenilor care fac parte din câmpul semantic 
al apei:

 ▪ val: „vom declanșa un val de proteste” [19]; „un 
nou val de criză politică a lovit Moldova după alegeri-
le parlamentare” [20], „acest val de neîncredere se va 
amplifica” [21], „s-au confruntat cu un val de critici” 
[22];

 ▪ vârtej: „orice vârtej politic se va transforma în-
tr-o tornadă pentru economie” [23], „am fost prinsă în 
mijlocul unui vârtej politic, juridic și mediatic” [24];

 ▪ izvor: „bugetul statului e un izvor de bunăstare 
pentru partide” [25];

 ▪ sursă: „diaspora este nu doar o sursă de dezvol-
tare economică, politică și socială a țării” [26],„banii 
trimiși au fost adesea singura sursă de venit în casă” 
[27], „ mă voi simți dator să elimin orice sursă de scin-
dare teritorială” [28];

 ▪ flux/reflux: „fluxul general al vieții politice” [29], 
„centenarul Unirii a intrat în reflux” [30], „Este posibil 
ca atât fluxurile de migrație, cât și fluxurile de capital 
pe care le conduce să cunoască un reflux” [31];

 ▪ șuvoi: „peste capetele noastre de acum se vărsau 
șuvoaie de noroi…” [32], „gură necurată, din care s-au 
scurs șuvoaie de murdării verbale, articulate în altă 
limbă” [33];
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 ▪ strop: „dacă ai avea măcar…un strop de bărbăție, 
ai accepta acest referendum” [34], „poate că…ne-ar 
mai da un strop de speranță” [35].

Termenii care denumesc precipitații atmosferice și 
fenomene climaterice legate de apă la fel se includ în 
formarea unor metafore conceptuale care sunt utiliza-
te în discursurile politice:

 ▪ ploaie/a ploua: „(acest partid) înseamnă miile de 
oameni… care au mers prin frig și ploaie și au convins 
oamenii să-l voteze” [36], „în RM plouă cu partide 
unioniste” [37];

 ▪ potop: „după alegeri – potopul!” [38]; „Insistenţa 
lor este o cârtiţă care săpă în digul AIE 2, dacă acesta 
se rupe, atunci va veni potopul politic” [39];

 ▪ avalanșă: „această avalanșă de articole are sco-
pul…de a scinda blocul ACUM” [40], „l-a ajutat să 
câștige alegerile prezidențiale, declanșând o avalanșă 
de fake-news-uri” [41];

 ▪ gheață: „unicii care au spart gheața sunt cei de la 
PSRM” [42], „Eu cred că gheața a crăpat, dar este pre-
matur să spunem că se va ajunge la un compromis” [43].

Sfera semantică a focului cuprinde unități ter-
minologice care reprezintă un limbaj mai violent în 
discursurile politice. Menționăm că lexemul foc face 
parte din câmpul semantic al metaforei războiului, 
metaforă violentă a priori, la care ne-am referit într-un 
alt articol [2]. 

Din discursurile politice am extras următoarele 
exemple de metafore conceptuale din domeniul natu-
rii, axate pe sfera semantică a focului: „Când ia foc o 
țară, atunci ia foc întreaga Europă” [44], „aceste in-
formații au creat o furtună de foc politic” [45], „focul 
asupra opoziției își atinge ținta” [45], „politicienii s-au 
aprins de la un simplu foc de paie” [46], „nu poți să îi 
lași pe ăștia să dea foc la țară” [47].

Ca situație aparte e de menționat fenomenul de 
polarizare semantică a termenului foc. Acesta are va-
lori opuse: foc înseamnă și entuziasm, pasiune, dar și 
chin, durere. Această din urmă valoare domină în dis-
cursurile politice.

Din sfera semantică a metaforei focului în discur-
surile politice mai depistăm:

 ▪ pârjol: „Atunci populația se afla în mijlocul pâr-
jolului Primului Război Mondial, astăzi ea se află în 
mijlocul unui război hibrid al Federației Ruse” [48];

 ▪ scânteie: „au ieșit scântei când am votat o decla-
rație…”[49], „ar trebui să se vadă o scânteie de spe-
ranță” [50];

 ▪ flacără: „Mica Unire, ca o flacără a demnității, tre-
buie să fie aprinsă în inimile și cugetele noastre” [51];

 ▪ jar: „aceasta ar trebui să pună pe jar orice guver-
nare a RM” [52], „aceste proteste au ținut pe jar politi-
ca moldovenească” [53];

 ▪ fum: „Mai e fum în vatră, dragi moldoveni?” 
[54], „există o perdea de fum care nu le permite să 
vadă adevărul” [55],  „celelalte 7 miliarde sunt doar un 
fum din offshore” [56].

Regnul animal și cel vegetal, care fac parte tot din 
domeniul naturii,  sunt și ele extrem de productive ca 
domenii-sursă în creaţia metaforică. 

Palierul zoologic este utilizat în special pentru 
desemnarea fiinţei umane, atât în mod direct, când 
specia animalieră devine sursă pentru om, cât și în 
mod indirect, când anumite acţiuni specifice animale-
lor, părţile corpului animal, aspectele fizice, organiza-
rea în grup sau locul de adăpost sunt proiectate asupra 
omului. 

Utilizarea metaforelor zoologice într-un discurs 
politic îl transformă în unul agresiv, instigator la ură. 
Astfel, în cadrul unei manifestații publice organizate 
de Partidul „ȘOR”, liderul acestuia se adresează mulți-
mii: „Vom strivi acești șoareci?”, „Sunt niște animale...”. 
Asocierea oponenților politici cu animalele și șoarecii 
îi dezumanizează. Într-o altă manifestație organizată 
de același partid vicepreședintele acestuia se adresează 
oponenților: „…plecați de aici, javrelor!”

Aceeași „retorică animalieră” este folosită și de alți 
politicieni: „Animalul de Plahotniuc…” (A. Năstase), 
„Porcul nu-l poți educa niciodată” (M. Ghimpu),  „…
javră care nici măcar nu ne-a învățat limba” (O. Țâcu).

În mod indirect, din sfera semantică zoologică fac 
parte și metaforele construite în baza termenilor care 
numesc atât locul de habitat al animalelor/ păsărilor:  

 ▪ ocol: „Fugiți din ocolul politic al lui P.” [57],
 ▪ cuib: „(Primăria) cuib al corupției” [58],

cât și părțile componente ale animalului/păsării:
 ▪ aripă: „Pe aripa dreaptă avem două partide” [59],
 ▪ gușă: „era cu gușă de curcan, acum e de pelican” 

[60],
 ▪ gheară: „să scoatem Basarabia din ghearele dic-

taturii” [61].
Și domeniul plantelor reprezintă un comparti-

ment bine delimitat, cu care omul interacţionează în 
permanenţă, cunoscând și intuind multe dimensiuni 
ale acestuia, precum: diversele specii, stadiile evoluţiei 
vegetale, aspectul, părţile componente sau modul în 
care se transformă, evoluează în funcţie de intervenţia 
umană. 

Diferitele proprietăţi ale plantelor se proiectează 
asupra omului, ideilor, sentimentelor sau relaţiei inte-
rumane, în vederea fructificării unor tipare imagistice 
bine conturate în acest domeniu vegetal: „Generația 
Unirii a fost secerată în închisori” [62], „într-un timp 
scurt mi-a încolţit ideea” [63], „corupția înflorește în 
toate instituțiile puterii de stat” [64], „nu au rădăcini 
adânci în solul politicii moldovenești” [65] etc.
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Cercetând structura metaforelor din grupul vege-
tal, se pot stabili serii care formează problematica fun-
damentală a limbajului figurat. De exemplu: rădăcină 
(„Sunteți rădăcinile partidului” [66], „destabilizarea 
va avea rădăcini politice interne” [67]) – tulpină („am 
vrut foarte mult să fie o coagulare cu trei tulpini libe-
rale – PLDM, PL, PNL” [68] ) – ramură („sunt ramuri 
strategice ale economiei moldovenești” [69]).

CONCLUZII

Metafora joacă un rol important în construcţia 
realităţii sociale și politice, deoarece sistemul nostru 
conceptual obișnuit, pe baza căruia gândim și acţio-
năm, are o natură fundamental metaforică. 

Discursurile politice au drept scop atât informarea 
publicului, cât și influențarea acestuia, din acest motiv, 
metafora devine o strategie discursivă constructivă, 
care permite referirea la o realitate prin termenii alteia, 
pentru a crea imagini vii, active. În acest context, do-
meniul-sursă al naturii este unul foarte productiv, ceea 
ce se datorează atât varietății aspectelor legate de natura 
vie (fenomenele naturii, flora, fauna etc.), cât și bogăției 
câmpurilor semantice ale fiecărui termen în parte.
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