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DEIXIS IN ROUMANIAN LANGUAGE – CONTEXTUALISATION IN THE PRIMARY
SCHOOL CURRICULUM
Angelica Hobjilă, Assoc. Prof. PhD, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi,
Abstract: The communication situation involves, through its many variables, a permanent adjustment
of the speaker and interlocutor to the contextual data of the communicative act. One way of adapting
to the communicative context is the use of the deixis. Reporting the communicative act on the "I – here
– now" axis is a prerequisite for achieving optimal communication that requires practice, namely the
use of deixis from the earliest age. This is, in fact, the premise of this paper – to propose an analysis of
deixis’ representation in Romanian language: on the one hand, in the primary school curriculum of
the discipline Communication in Romanian (school preparation class, 1th grade and 2th grade) /
Romanian language and literature (3th grade and 4th grade) and, on the other hand, in alternative
textbooks in use in Romania for the same discipline.
The study will focus on the five effective programs and on 13 of the alternative textbooks in use in
Romania, for the subject mentioned; I will analyse oral communication situations in programs and
textbooks and the theoretical and practical place that deixis occupy in the examples proposed by the
authors. The deixis in Romanian language will be, thus, contextualized by analysing the way in which
this subject is approached in primary school.
Keywords: deixis, communication, contextualisation, curriculum, primary school

Introducere
Orice act comunicativ implică, în vederea optimizării sale, o adaptare permanentă a
locutorului şi a interlocutorului la datele contextuale ale situaţiei de comunicare; de altfel,
subiectivitatea, intersubiectivitatea şi contextualizarea se constituie în premise generale ale
relaţionării interumane şi, în cazul de faţă, ale celei de tip comunicativ.
Mijloacele de care dispun locutorul şi interlocutorul pentru a-şi eficientiza demersul
comunicativ sunt multiple, plasându-se atât la nivelul verbalului, nonverbalului şi al
paraverbalului, cât şi în sfera reperelor spaţiale, temporale, cauzale, instrumentale etc. care
caracterizează un act comunicativ (de exemplu, unde, când, de ce, cu ce scop, cu ce auxiliare,
în ce condiţii de tip relaţionaletc. se poartă o anumită discuţie). Dintre acestea, deixis-ul se
particularizează prin „universalitatea” sa, în sensul valorificării diferitelor sale forme în
contexte dintre cele mai diverse, cu acelaşi principal rol de ancorare a mesajului în acel „eu –
aici – acum” al oricărei situaţii de comunicare.
Având în vedere importanţa utilizării corecte a deixis-ului în cadrul actului
comunicativ, lucrarea de faţă propune analiza acestei problematici prin raportare la un context
particular: atunci când locutorul şi/sau interlocutorul/interlocutorii sunt de vârstă şcolară mică.
Având ca premisă întrebarea „Cât este teorie şi cât este practică în abordarea deixis-ului în
ciclul primar?”, demersul analitic vizează ilustrarea măsurii şi a manierei în care deixis-ul din
limba română este reprezentat, pe de o parte, în curriculum-ul (în vigoare) pentru ciclul
primar al disciplinei Comunicare în limba română (clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a IIa)/Limba şi literatura română (clasa a III-a şi clasa a IV-a) şi, pe de altă parte, în 13 dintre
manualele alternative în uz, în România, la această disciplină.
Deixis-ul în limba română – delimitări teoretice
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Deixis-ul este prezentat, în literatura de specialitate, din multiple perspective care
nuanţează şi redimensionează, de la un studiu la altul, pe de o parte, valenţele sale definitorii
(în plan semantic, gramatical, pragmatic etc.) şi, pe de altă parte, concretizările sale în diferite
tipuri de discurs, în varii contexte comunicative.
Având în vedere specificul lucrării de faţă, voi ilustra în continuare doar cadrul
teoretic minimal de analiză a deixis-ului din limba română, cadru care se constituie, pe de o
parte, ca rezultat al propriilor demersuri investigative anterioare în domeniu şi al necesarelor
aduceri la zi prin raportare la publicaţiile mai recente şi, pe de altă parte, ca punct de reper în
realizarea actualului studiu analitic, ancorat în realitatea comunicativă contextualizată la
nivelul învăţământului primar din România.
1.1. Deixis-ul – „sens”, forme şi utilizare
Ca element al sistemului unei limbi actualizat în diferite situaţii de comunicare,
trimiţând către referenţi diferiţi, în acte comunicative diferite, deixis-ul pare pus – în vorbire –
sub semnul „diversităţii”: practic, unul şi acelaşi element verbal poate individualiza, în
contextele comunicative C1, C2, ..., Cn, referenţii R1, R2, ..., Rn; de exemplu, pronumele
personal de persoana întâi singular eu trimite către referenţi locutoriali diferiţi în situaţii de
comunicare diferite: într-o discuţie dintre doi colegi, Ioana şi Gabriel, deicticul eu trimite, în
replici diferite, atât către Ioana („eu am văzut cartea în librărie”), cât şi către Gabriel („şi eu
am văzut-o, dar nu am cumpărat-o”).
Multitudinea contextelor (şi a formelor: verbală, nonverbală, paraverbală)
comunicative implică, însă, o serie de redimensionări ale definiţiei simple a deixis-ului,
prezentate supra. Astfel, în literatura de specialitate se subliniază, în plus, o serie de
coordonate ale definirii deixis-ului, dintre care se remarcă (în contextul utilităţii lor pentru
tipul demersului propus în lucrarea de faţă):
(a) raportarea deixis-ului la aşa-numitul „centru deictic” (Levinson, 1983, p. 64), la
axa eu – aici – acum sau, particularizând, la diferite date contextuale ale situaţiei
comunicative: date personale, interpersonale/relaţionale, spaţiale, temporale etc. (Diessel,
2012, p. 2407; Ghiţă, 2011, p. 34; Academia, 2005, p. 636; Hobjilă, 2003, p. 36 etc.);
(b) realizarea deixis-ului prin aşa-numitul „sens integrativ” (Hobjilă, 2003, p. 32-33),
înţeles ca rezultat al coroborării, în măsură variabilă, a „sensului lexical” (acceptat sau nu ca
propriu deicticelor – Benveniste, 1966, p. 254; Kerbrat-Orecchioni, 1980, p. 36-37), al
„sensului gramatical” şi al „sensului instrucţional/procedural” (Kleiber, 1994, p. 17; Reboul,
Moeschler, 1998, p. 32-33);
(c) concretizarea deixis-ului în elemente verbale, nonverbale şi/sau paraverbale (vezi
şi tipologia de mai jos) cu rol, pe de o parte, în individualizarea anumitor referenţi la care se
face referire în diferite acte comunicative şi, pe de altă parte, în dezambiguizarea, atunci când
este cazul, a unui mesaj sau a unei/unor componente a/ale mesajului, astfel încât acesta să
poată fi decodat de către interlocutor în conformitate cu intenţia comunicativă a locutorului
(Hobjilă, 2003, p. 36); de exemplu, pentru situaţia de comunicare schiţată mai sus, în
contextul omonimiei am văzut (eu) – am văzut (noi), actualizarea pronumelui personal de
persoana întâi singular nu doar că individualizează referentul (Ioana), ci şi dezambiguizează
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mesajul, pentru interlocutor, în condiţiile în care acesta s-ar fi putut gândi că „Ioana a văzut
cartea” sau „Ioana şi mama ei/alţi colegi au văzut cartea” etc.
1.2. Tipologia deicticelor din limba română
Multitudinea coordonatelor analitice şi a nuanţelor interpretative din teoria deixis-ului
implică, la nivelul tipologiei acestuia, în general, şi în limba română, în special, numeroase
direcţii de clasificare. Dintre acestea, le voi prezenta mai jos cu precădere pe cele care-şi
găsesc corespondenţă – în contextul lucrării de faţă – în situaţii de comunicare orală
(reperabile sau (re)create în ciclul primar, implicând (şi) locutori şi interlocutori de vârstă
şcolară mică).
(a) În funcţie de datele contextuale către care face trimitere într-o anumită situaţie de
comunicare, se realizează, în literatura de specialitate, distincţia între: deixisul personal versus
deixisul spaţial versus deixisul temporal versus deixisul discursiv (textual) versus deixisul
social/relaţional/interpersonal (Fonseca, 1994, p. 61-62; Fillmore, 1997, p. 61; Hanks, 2011,
p. 315 etc.) versus deixisul „descriptiv” (Academia,2005, p. 645).
(b) După formele comunicative în care se concretizează elementele cu rol de deictic,
se diferenţiază (Hobjilă, 2003, p. 38; Cruse, 2000, p. 324-325): deixis-ul verbal (cuvinte şi
flective)versus deixis-ul nonverbal (gesturi indicative, direcţia privirii) versus deixis-ul
paraverbal (de exemplu, accentul şi intonaţia care diferenţiază formele verbale de indicativ
prezent, indicativ perfect simplu, respectiv imperativ).
(c) Prin raportare la uşurinţa/dificultatea identificării referentului într-un anumit act
comunicativ (cf. Matras, Bolkestein, 2006, p. 215), se disting: deixis-ul de gradul I versus
deixis-ul de gradul II versus deixis-ul de gradul III versus deixis-ul de gradul n(Hobjilă 2003:
78-79; Ghiţă, 2011) etc., în condiţiile în care deixis-ul de gradul I este „decodabil” la prima
actualizare, referentul acestuia fiind identificat imediat în situaţia de comunicare respectivă, în
timp ce deixis-ul de gradul II presupune – pentru reperarea referentului – raportarea la un alt
element al mesajului (de exemplu, am fost şi eu acolo – verbul auxiliar am este deictic de
gradul II, necesitând dezambiguizare prin deicticul de gradul I eu).
(d) În funcţie de variabilele gramaticale ale elementelor verbale în care se
concretizează deixis-ul, se diferenţiază: deixis-ul pronominal versus deixis-ul adverbial versus
deixis-ul substantival versus deixis-ul adjectival versus deixis-ul numeral versus deixis-ul
verbal versus deixis-ul articol versus deixis-ul interjecţional versus deixis-ul prepoziţional
(Hobjilă, 2003, p. 62-64; Fonseca, 1996, p. 440; Academia, 2005, p. 640-655 etc.) versus
deixis-ul flectiv, căruia i se subsumează deixis-ul desinenţial (cu precădere, desinenţele pentru
persoana I şi a II-a) şi deixis-ul sufixal (cu precădere, sufixele temporale).
Contextualizări curriculare şi instrumentale ale deixis-ului românesc
Realitate a limbii şi a practicii comunicative, deixis-ul (aici, românesc) este abordat în
ciclul primar mai degrabă implicit decât explicit, prin „exersarea” utilizării lui corecte în
diferite situaţii de comunicare orală şi, sporadic (fără terminologia de specialitate), în
teoretizarea unora dintre clasele semantico-gramaticale/părţile de vorbire care-l implică (cu
precădere, pronumele şi verbul).
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Contextualizarea curriculară – pentru ciclul primar – a deixis-ului din limba română va
fi realizată prin raportarela programele de Comunicare în limba română/Limba şi literatura
română în vigoare (Programa 2013, clasele pregătitoare, I şi a II-a; Programa 2004, clasa a
III-a; Programa 2005, clasa a IV-a), iar cea instrumentală – prin analiza a 13 dintre manualele
alternative, în uzla disciplina menţionată supra: cinci manuale tip „carte uriaşă” pentru clasa
pregătitoare (CP, Stoicescu, Stănică; CP, Dorobanţu; CP, ***; CP, Stănică, Dorobanţu; CP,
Belişu, Stoicescu, Zagaradniuc), două manuale pentru clasa I (I, Peneş; I, Piţilă, Mihăilescu),
trei manuale pentru clasa a II-a (II, Peneş; II, Piţilă, Mihăilescu; II, Surdu, Dănilă), un manual
pentru clasa a III-a (III, Peneş) şi două manuale pentru clasa a IV-a (IV, Peneş; IV, Mihăescu,
Dulman, Platcu).
2.1.Reprezentarea deixis-ului în curriculum-ul pentru ciclul primar al disciplinei
Comunicare în limba română/Limba şi literatura română
Programele în vigoare, în ciclul primar, la disciplina Comunicare în limba
română/Limba şi literatura română conţin două mari direcţii de studiu: comunicarea orală şi
comunicarea scrisă, reperabile atât la nivelul competenţelor generale şi specifice/al
obiectivelor cadru şi de referinţă, cât şi în planul conţinuturilor şi al activităţilor de învăţare
sugerate/exemplificate.
În contextul în care deixis-ul este analizat, în lucrarea de faţă, cu precădere ca apanaj
al comunicării orale, exemplele de mai jos vor urma această direcţie de studiu. De altfel, două
dintre competenţele generale/obiectivele cadru ale disciplinei Comunicare în limba
română/Limba şi literatura română pun accentul pe receptarea mesajului oral şi pe
exprimarea orală (Programa CP, I, II, 2013, p. 3; Programa III, 2004, p. 3; Programa IV,
2005, p. 3), aspecte care implică, printre altele, şi decodarea, respectiv utilizarea corectă, în
context, a deicticelor.
Competenţele specifice/obiectivele de referinţă care conţin, implicit, trimiteri către
utilizarea deixis-ului din limba română sunt, în programele analizate:
(a) „1.2. identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj [...]/text audiat”
(Programa CP, I, II, 2013, p. 4) – competenţă căreia i se asociază activităţi de învăţare
precum: „oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii: «Cine? Ce? Unde?
Cum? / De ce / Cu ce scop?»” (Programa CP, I, 2013, p. 4, Programa II, 2013, p. 5),
„precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat” (Programa II, 2013, p.
4), presupunând, în principiu, actualizarea deixis-ului verbal de diferite tipuri: personal,
spaţial, temporal etc.;
(b) „1.4. exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de
comunicare cunoscute” (Programa CP, I, II, 2013, p. 6) – competenţă
realizabilă
prin
activităţi precum: „participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor – ascultător, folosind păpuşi
[...], măşti etc.” (Programa CP, 2013, p. 6; similar, şi în Programa I, II, 2013, p. 6) – asumarea
unui rol presupunând folosirea adecvată a deixis-ului personal (şi interpersonal/relaţional),
precum şi a celorlalte tipuri de deixis (temporal, spaţial etc.); „activităţi de tipul «ştirile zilei»
/ («Ce am făcut ieri»)” (Programa CP, I, 2013, p. 6) – vezi, cu precădere, actualizarea deixisului temporal; conversaţii, discuţii pe diferite teme (Programa CP, I, II, 2013, p. 6-7),
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implicând utilizarea tuturor tipurilor de deixis, raportate la coordonatele situaţiilor de
comunicare respective;
(c) „2.1. pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple/formularea
unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare” (Programa CP, I, II, 2013, p. 7)/„să
construiască texte orale scurte [...]” (Programa III, 2004, p. 5) – competenţe/obiective pentru
care sunt exemplificate, în programe, activităţi de învăţare de tipul:„jocuri de rol”,
„dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate” (Programa CP, 2013, p. 8;
similar, şi în Programa I, II, 2013, p. 7) – emblematice pentru folosirea deixis-ului personal şi
interpersonal/relaţional; „sesizarea utilizării formulelor specifice în situaţii concrete
[...]”/„conştientizarea existenţei unor reguli simple de desfăşurare a schimburilor verbale [...]
care pot determina reuşita comunicării” (Programa CP, I, 2013, p. 8), „utilizarea formulelor
specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie, urare [...] etc.”, „oferirea unor informaţii
despre sine, despre familie, colegi [...] etc.” (Programa I, II, 2013, p. 7), „exersarea unor
formule [...] adaptate interlocutorului; relatarea unor evenimente semnificative [...];
enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei […];dialoguri în pereche sau în grupuri
mici” (Programa I, 2013, p. 7), „exerciţii de povestire orală a unor fapte, întâmplări reale [...]
sau fictive” (Programa III, 2004, p. 5) – toate acestea presupunând, de asemenea, actualizarea
deicticelor pronominale personale propriu-zise (eu, tu, noi etc.) şi de politeţe (dvs., dumnealui
etc.), a anumitor forme deictice verbale (de prezent, trecut etc.) şi adverbiale (de timp, de loc
etc.) etc.;
(d) „2.2. transmiterea unor informaţii...” (Programa CP, I, II, 2013, p. 8) – competenţă
realizabilă prin: „formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă), despre familie,
colegi[...] etc.” (Programa CP, 2013, p. 8; similar, şi în Programa I, II, 2013, p. 8) – vezi
folosirea deixis-ului personal de persoana întâi, singular; „exprimarea propriei păreri”
(Programa I, 2013, p. 8; similar şi în Programa CP, 2013, p. 8) – activitate reprezentativă, de
asemenea pentru folosirea deixis-ului locutorial; „completarea unor enunţuri care solicită
realizarea acordului gramatical, menţinerea timpului verbului” (Programa I, 2013, p. 8;
similar, şi în Programa II, 2013, p. 9) – în condiţiile în care realizarea acordului presupune, cel
mai frecvent, raportarea la date contextuale din situaţia de comunicare şi folosirea deixis-ului
verbal (propriu-zis şi, mai ales, flectiv – desinenţial şi sufixal); discuţii, prezentări de proiecte
individuale sau de grup (Programa I, II, 2013, p. 8-9) – cu nuanţări, asumate de poziţia
locutorială, ale folosirii deicticelor („proiectul meu” versus „proiectul nostru”);
(e) „2.3. participarea cu interes la dialoguri [scurte/simple], în diferite contexte de
comunicare” (Programa CP, I, II, 2013, p. 9) – competenţă a cărei realizare presupune
activităţi precum: jocuri de rol, conversaţii pe diferite teme, discuţii în perechi/în grup etc., în
toate acestea folosirea corectă a deixis-ului de diferite tipuri având o importanţă deosebită;
(f) „2.4. exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute [...]/exprimarea propriilor
idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine/exprimarea
expresivă a ideilor” (Programa CP, I, II, 2013, p. 10) – competenţă care, prin ea însăşi, trimite
către folosirea deixis-ului personal locutorial; în plus, activităţi precum conversaţiile în grup
implică şi deixis-ul relaţional/social, iar „utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi
susţine afirmaţiile” (Programa II,2013, p.10) trimite către folosirea deixis-ului nonverbal;
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(g) „1.2. să deducă sensul unui cuvânt necunoscut prin raportare la mesajul audiat”
(Programa III, 2004, p. 4) – obiectiv de referinţă care, inclusiv în asociere cu „exerciţii de
determinare a sensului unor cuvinte în contexte date”, trimite către însăşi definirea deixis-ului;
(h) „1.4. să sesizeze mijloacele nonverbale (gesturi, mimică) folosite în comunicare”
(Programa III, 2004, p. 4)/„să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile comunicării”
(Programa IV, 2005, p. 4) – obiective de referinţă care implică şi decodarea deixis-ului
nonverbal din diferite acte comunicative (în asociere sau nu cu deixis-ul verbal reperabil în
acelaşi act comunicativ);
(i) „1.5. să manifeste atenţie faţă de interlocutor în diferite situaţii de comunicare”
(Programa III, 2004, p. 4; similar, şi în Programa IV, 2005, p. 4) – obiectiv de referinţă
realizabil prin „simularea unor situaţii de comunicare diverse; exerciţii de dialog [...]; jocuri
de rol, de tipul vorbitor-ascultător [...]; discuţii libere pe teme date etc.” (Programa III, 2004,
p. 4) – activităţi presupunând şi decodarea, de către interlocutorul de vârstăşcolară mică, a
deixis-ului verbal, nonverbal şi paraverbal;
(j) „2.4. să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare în funcţie de
partenerul de dialog” (Programa III, 2004, p. 5; similar, şi în Programa IV, 2005, p. 5) şi „2.6.
să manifeste cooperare [/independenţă] în diferite situaţii de comunicare” (Programa III,
2004, p. 6; Programa IV, 2005, p. 6) – obiective de referinţă a căror realizare – prin activităţi
de tipul: jocuri de rol, conversaţii pe anumite teme, simularea unor situaţii de comunicare/acte
comunicative cu diferiţi interlocutori etc. – implică folosirea tuturor tipurilor de deixis, cu
precădere, a deixis-ului personal şi a celui relaţional;
(k) „2.5. să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de construcţie a
comunicării studiate” (Programa III, 2004, p. 6;similar, şi în Programa IV, 2005, p. 5) –
obiectiv de referinţă care implică – prin exerciţii de realizare a acordului gramatical –
folosirea deicticelor de diferite tipuri (propriu-zise şi flective) în asociere cu teoria părţilor de
vorbire în care se concretizează.
Dintre conţinuturile prevăzute în ciclul primar la disciplina Comunicare în limba
română/Limba şi literatura română, de disting – pe linia actualizării şi, mai puţin, a
teoretizării deixis-ului din limba română – două mari clase:
(a) comunicarea orală – vezi: „acte de vorbire”, „dialogul”, „forme ale discursului
oral” (Programa CP, I, II, 2013, p. 17), „reguli de vorbire eficientă” (Programa I, II, 2013, p.
17), „reguli ale discursului oral” (Programa II, 2013, p. 17), „adaptarea la particularităţile
interlocutorului”, „construirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare”, „elemente de
comunicare nonverbală (gesturi, mimică)”(Programa III, 2004, p. 9; similar, şi în Programa
IV, 2005, p.10), „povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate” (Programa IV, 2005,
p. 10) – toate acestea, optimizate de actualizarea formelor deixis-ului verbal, nonverbal şi
paraverbal şi ale deixis-ului de diferite grade;
(b) elementele de construcţie a comunicării – vezi: pronumele personal propriu-zis/de
politeţe, verbul, substantivul, adjectivul, numeralul; acordul (Programa III, p. 10; Programa
IV, p. 11) – conţinuturi presupunând şi prezentarea teoretică, în etapa gramaticală, a unora
dintre tipurile de deictice propriu-zise/flective (pronumele personale propriu-zise/politeţe,
substantive de tipul mama, tata etc., anumite forme verbale, adjective de tipul trecut, următor
etc., numerale folosite contextual).
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Se remarcă, în exemplele prezentate supra, ponderea mare a abordării implicite a
deixis-ului în ciclul primar (prin folosirea deicticelor în diferite contexte comunicative), în
condiţiile în care teoretizarea – sporadică şi fără invocarea terminologiei de specialitate – a
unora dintre elementele deictice verbale se realizează doar în clasele a III-a şi a IV-a, în
lecţiile consacrate părţilor de vorbire care se studiază la acest nivel de şcolaritate.
2.2. Teorie şi practică în abordarea deixis-ului în manualele alternative pentru
ciclul primar
Manualele alternative în uz la disciplina Comunicare în limba română/Limba şi
literatura română reflectă aceleaşi două mari direcţii în abordarea deixis-ului ca şi
curriculum-ul: pe de o parte, ancorat în realitatea vorbirii/a comunicării orale (cu precădere, în
etapa pregramaticală – clasele pregătitoare, I şi a II-a, fără a exclude, însă, celelalte clase ale
ciclului primar) şi, pe de altă parte – subsumat caracteristicilor teoretice ale anumitor clase
semantico-gramaticale (în etapa gramaticală – clasele a III-a şi a IV-a).
Prima coordonată presupune actualizarea deixis-ului atât în situaţii de comunicare
orală implicate de însuşi demersul instructiv-educativ, cât şi în situaţii (re)create, valorificate
ca mijloace în abordarea diferitelor conţinuturi prevăzute în curriculum-ul pentru ciclul
primar. Am identificat, în acest sens, în manualele analizate, prezenţa deixis-ului în:
(a) jocuri didactice care presupun relaţionarea directă, în plan comunicativ, între
minimum două persoane; de altfel, mărcile deictice ale locutorului şi ale interlocutorului sunt
prezente încă din titlu: „Spune ce ţi-am arătat!”, „Desenează ce ai văzut” (I, Mihăilescu,
Piţilă, p. 4), „Ce poţi spune despre...” (I, Peneş, p. 4), „Grupaţi câte doi, întrebaţi-vă: Ce este
acesta/aceasta?” – deictic reciproc (I, Peneş, p. 5), „Grupaţi câte doi, adresaţi-vă, pe rând,
întrebări.” (II, Peneş, p. 55), „Joc în pereche. Eu spun o propoziţie. Tu descoperi cuvântul...”
(IV, Peneş, p. 9); cele mai frecvente sunt, în exemplele excerptate, desinenţele, verbele
auxiliare şi pronumele personale de persoana întâi şi a doua singular, ca forme ale deixis-ului
personal verbal, propriu-zis (concretizat în cuvinte) şi flectiv; se remarcă, de asemenea,
deicticele pronominale demonstrative (acesta, aceasta) şi mărcile unui tip particular de deixis,
care ar putea fi numit deixis reciproc (în „întrebaţi-vă”, „adresaţi-vă”), implicând adresarea
locutorului către un interlocutor colectiv în situaţia de comunicare 1 (profesor – elevi) şi, în
acelaşi timp, relaţia locutor – interlocutor din situaţia de comunicare 2 (elevul 1 – elevul 2);
(b) jocuri de rol, condiţionate de recrearea unor situaţii de comunicare – prin raportare
la indicaţii mai mult sau mai puţin precise: „Realizaţi dialogul dintre doi copii. Spuneţi ce
părere aveţivoi despre cei care rup crengile.” (I, Peneş, p. 11), „Lucrăm împreună” (I, Peneş,
p. 35), „La bibliotecă” (II, Peneş, p. 69); deixis-ul este sau nu, în acest caz, prezent în chiar
formularea sarcinii, însă cu siguranţă va fi actualizat în actele comunicative realizate de către
elevi;
(c) sarcini de lucru generice, formulate la persoana întâi sau a doua, singular sau
plural: „copiază cuvintele” (I, Mihăilescu, Piţilă, p. 55), „completaţi...” (I, Peneş, p. 97), „să
ne amintim!” (II, Surdu, Dănilă, p. 7; II, Peneş, p. 6), „vreţi să exersaţi?” (II, Surdu, Dănilă, p.
12), „Gândeşte-te la tot ce ai învăţat...” (II, Peneş, p. 110), „Tu citeşti, eu observ.”, „ce părere
ai...” (II, Piţilă, Mihăilescu, p. 5), „formaţi perechi” (IV, Mihăescu, Dulman, Platcu, p. 5) –
diferitele tipuri de deixis personal (locutorial colectiv, interlocutorial individual/colectiv)
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diferenţiază, de fapt, formele activităţii solicitate: activitate individuală vs. pe grupe/în perechi
vs. frontală;
(d) sarcini de lucru raportate la textele studiate: „Voi ce nume de alint aveţi?” (II,
Peneş, p. 20);„Ştiţi voi care?” (CP, Belişu, Stoicescu, Zagaradniuc, p. 1) – aici, fals deictic
interlocutorial colectiv; în realitate, fiecare potenţial interlocutor îşi va spune propriul nume
de alint/propria opinie;
(e) coloanele de cuvinte – scrise sau nu despărţite în silabe – din lecţii consacrate unor
sunete/litere sau din probe de evaluare: „mama” (I, Mihăilescu, Piţilă, p. 31; I, Peneş, p. 2627), „am, ai” (I, Mihăilescu, Piţilă, p. 38), „eu, ei” (I, Mihăilescu, Piţilă, p. 42), „a-ca-să” (I,
Mihăilescu, Piţilă, p. 60), „a-ici” (I, Mihăilescu, Piţilă, p. 70) – cu precădere, deixis personal
şi spaţial;
(f) texte create pentru abordarea unor sunete/litere: „Ce credeţi că a spus regina
albinelor?” (I, Mihăilescu, Piţilă, p. 98), „Familia ta din cine este formată?” (I, Peneş, p. 87) –
deixis-ul având rolul de a deschide comunicarea cu cititorul/cititorii de clasa I;
(g)replici din benzi desenate asociate unor:
 lecţii pe tema comunicării orale: „Astăzi a început...”, „[vorbitorul către ascultător] Îmi plac
imaginile...” (II, Peneş, p. 9, Despre comunicarea orală), „[doi colegi] Am avut o vacanţă
minunată! / Şi eu la fel...” (II, Piţilă, Mihăilescu, p. 16, Comunicarea orală), „[profesoara către
elevi] Sâmbătăvom merge la circ.” (II, Piţilă, Mihăilescu, p. 20, Mesajul oral), „Euvă rog sămi recomandaţidumneavoastră o carte [...] Tu ce vrei, Doru? [...] Poftiţi cărţile.” (III, Peneş, p.
17, Comunicarea orală cu dialog), „Ce adresă ai scris pe plic, Maria?” (IV, Mihăescu,
Dulman, Platcu, p. 41, Comunicarea dialogată) – se remarcă, în exemplele identificate,
multitudinea tipurilor de deictice: aici, adverbiale, pronominale propriu-zise şi de politeţe,
interjecţionale, flective;
 lecţii centrate pe elemente de construcţie a comunicării: [băieţelul, alături de fetiţă, către o
doamnă] „Vă rugăm să ne arătaţi un trenuleţ şi un ursuleţ. [doamna către copii] Vă mai aştept!
[băieţelul către doamnă] Vă mulţumim!” (II, Peneş, p. 25, Semnul exclamării) – unde
deiciticulvă, de exemplu, este folosit cu trimitere către un referent individual + grad de
politeţe, respectiv către doi referenţi/referent colectiv (băieţelul şi fetiţa); „Aceasta este
planşa...” (II, Piţilă, Mihăilescu, p. 81, Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele), „[fetiţa către
bunic] Dumneataai scris o carte despre Unire, bunicule? [bunicul, către fetiţă, arătând-o pe
bunica] Da, am scris. M-a ajutat şi dumneaei.” (III, Peneş, p. 58, Pronumele personal de
politeţe; similar, şi în IV, Mihăescu, Dulman, Platcu, p. 46) – se adaugă, exemplelor
anterioare, deicticele substantivale şi cele pronominale de persoana a treia;
 lecţii de abordare a unui text literar: „Voi sunteţi băieţi de zahăr...!” (II, Surdu, Dănilă, p.
17, Învăţătorul copiilor, după N. Dabija), „De ce nu m-am nimerit eu la vremea aceea?...”
(III, Peneş, p. 5, Bucurie de toamnă, după Mihail Sadoveanu) – analiza deixis-ului poate fi
folosită, aici, ca premisă pentru interpretarea textului;
 exerciţii din probele de evaluare: „Cătălina, citeşte-mi, te rog, povestea cu Făt-Frumos!”
(II, Surdu, Dănilă, p. 108), „Mă interesează mult povestirile despre necuvântătoare.” (II,
Peneş, p. 18 – elevii trebuie să noteze care este vorbitorul, respectiv ascultătorul);
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(h)exerciţii de limba română: conjugarea verbului „eu merg, tu mergi” (I, Mihăilescu,
Piţilă, p. 99), „euam citit, tu ai citit” (IV, Mihăescu, Dulman, Platcu, p. 22), asocierea verbelor
copulative şi a numelor predicative „eu sunt...sănătos, noi suntem... sănătoşi” (I, Peneş, p. 65);
(i) texte care „transcriu” comunicarea curentă, familiară sau oficială, texte valorificate
în cadrul unor exerciţii: „- Sărut mâna, mamă! / - Unde ai fost, Andrei?” (II, Surdu, Dănilă, p.
27), „Nu erai ieri la bunica ta?” (III, Peneş, p. 77), respectiv în cărţile uriaşe realizate pentru a
aborda, în clasa pregătitoare, diferite teme: „- Bună dimineaţa, mami! / - Bună dimineaţa,
Horia! / - Ce faciacolo? / - Pregătesc micul dejun. Uite [...] În cinci minute mâncăm.
Astăzivom petrece mai mult timp împreună. E ziua noastră liberă.” (CP, Stoicescu, Stănică, p.
1);
(j)exemple de texte funcţionale: biletul cu greşeli „Te rog să pregăteşti pentru prânz
nişte clătite. Pune ghemul meu preferat. Ghiţă (I, Mihăilescu, Piţilă, p. 115), scrisoarea
„Buşteni, 5 iulie 2007 [...] Mâinevom pleca în drumeţie.”, „Buşteni [...] Mi-ar fi plăcut să fim
împreună aici.” (IV, Mihăescu, Dulman, Platcu, p. 97) – cu precizarea că aici decodarea
deixis-ul presupune raportare la alte componente ale mesajului (meu – Ghiţă, 5 iulie – mâine,
Buşteni – aici);
(k)enunţuri scrise pe liniatura specială din josul paginii abecedarului: „Toma e cu
tata?” (I, Peneş, p. 57), „Eu citesc un basm.” (I, Peneş, p. 68), „Această carte îmi place.” (I,
Peneş, p. 73) – deicticele implicând raportări la situaţii de comunicare recreate;
Cea de-a doua coordonată – preponderent teoretică – a deixis-ului este reflectată în
lecţiile consacrate, în clasele a III-a şi a IV-a (etapa gramaticală), pronumelui personal (III,
Peneş, p. 56-57; IV, Mihăescu, Dulman, Platcu, p. 43-45; IV, Peneş, p. 44-45), pronumelui
personal de politeţe (III, Peneş, p. 58; IV, Mihăescu, Dulman, Platcu, p. 46; IV, Peneş, p. 47),
respectivpersoanei, numărului şi timpurilor verbului (III, Peneş, p. 77; IV, Mihăescu, Dulman,
Platcu, p. 21-22; IV, Peneş, p. 21-22). Deşi se folosesc, în limba română, şi deictice
substantivale, adjectivale, numerale, nu am identificat, în paginile consacrate în manuale
acestor părţi de vorbire, exemple reprezentative pentru problematica deixis-ului (aspect
motivat şi de ponderea mult mai mare, în comunicare, a deicticelor pronominale şi a celor
flective).
Concluzii
Având în vedere elementele de specificitate pe care le implică deixis-ul ca fenomen
lingvistic şi pragmatic, demersul de faţă confirmă latura preponderent practic-aplicativă a
abordării acestuia în ciclul primar.
Atât programele în vigoare pentru disciplina Comunicare în limba română/Limba şi
literatura română, cât şi manualele alternative analizate reflectă utilizarea deixis-ului de
diverse tipuri (vezi 1.2.) în situaţii de comunicare reale (subsumate demersului instructiveducativ) sau (re)create în vederea abordării unor categorii diferite de conţinuturi (din planul
comunicării orale, al textului literar sau al elementelor de construcţie a
comunicării).Perspectiva teoretică asupra deixis-ului este reperabilă doar în componentele
curriculare şi instrumentale asociate studierii raportului vorbitor – ascultător, respectiv
pronumelui şi verbului în etapa gramaticală (clasele a III-a şi a IV-a).
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Aşadar, la întrebarea „Cât este teorie şi cât este practică în abordarea deixis-ului în
ciclul primar?”, răspunsul nu poate fi decât în avantajul practicii – un răspuns firesc, având ca
premisă particularităţile (inter)locutorilor de vârstă şcolară mică şi, de fapt, însăşi realitatea
comunicativă.
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