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Abstract:The assertion from which we start our study is that in the last decades the 

anaphor has been defined relatively homogeneously from one researcher to another, from 

two perspectives: a. The syntactical-semantic perspective; and b. The rhetorical 

perspective - in the linguistics of the text, cultivated in pragmatics, in cognitive sciences, 

etc. We approach the anaphor in our research, from a syntactical-semantic perspective, 

as a semantic relation between two linguistic elements, in which the element with 

subsequent occurrence in the speech does not have a stand-alone meaning, being 

interpreted by reference to the antecedent. The objective of the research is to analyze the 

anaphora in the medical discourse. The descriptive-linguistic, analytical and contrastive 

methods are used in the research. One of the main conclusions is that in the medical 

discourse, the typology, the ways of accomplishing the anaphora, according to the 

criterion of referential continuity, are particularly complex. 
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0. Premise teoretice 

În ultimele decenii, anafora a fost definită relativ omogen, de la un 

cercetător la altul. Două sunt  perspectivele de abordare teoretică: a. perspectiva  

sintactico-semantică și b. perspectiva retorică – în lingvistica textului, cultivată în 

pragmatică, în științele cognitive etc. Din perspectivă retorică, anafora este o 

figură sintactică realizată ”prin repetarea unui cuvânt/ grup de cuvinte la începutul 

unor fragmente succesive de enunț, ”(DSL 2005 : 46) 

Sub aspect semantico-sintactic, anafora  este definită ca fiind un ”fenomen 

constând în reluarea printr-un substitut (sau anaforic) a unui termen plin 

referențial, exprimat anterior, numit antecedent”(DSL 2005 : 45). Anafora ”este 

relația dintre două elemente lingvistice, în care cel care apare ulterior în discurs 

(numit anaforic) nu are un sens de sine stătător, ci este interpretat semantico-

referențial prin raportare la elementul deja apărut (antecedent sau sursă) ; 

anaforicul preia (parțial sau total) valoarea referențială sau sensul contextual al 
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antecedentului” (Rodica Zafiu 2005 : 656). Rodica Zafiu menționa faptul 

că ”Anafora poate fi descrisă ca o relație semantică între două elemente 

lingvistice, în care elementul cu apariție ulterioară în discurs (numit anaforic) nu 

are un sens de sine stătător, ci este interpretat prin raportare la cel deja apărut 

(antecedent sau sursă)”(Rodica Zafiu, 2004 : 239). Jean-Claude Milner (1982) 

observa faptul că trăsătura fundamentală a anaforei este lipsa de autonoimie 

referențială. Lingvistul francez  realizează diferența necesară dintre ”referința 

actuală” (desemnează referentul termenului) și ”referința virtuală”(desemnează 

semnificația lexicală ). În concepția lui Jacques Moeschler & Anne Reboul, 

termenii utilizați pentru referința anaforică se caracterizează prin ”capacitatea de 

a fi slab saturați semantic” (Jacques Moeschler & Anne Reboul 199: 329), 

saturarea semantică fiind caracteristică doar ”referinței virtuale”. Suplimentul de 

informație al anaforei este întotdeauna asigurat de antecedentul dintr-un context 

lingvistic. Referința anaforică este de natură lingvistică. 

Sub aspect sintactico-semantic, anafora este considerată: 1. clasă de cuvinte care 

nu au o referință proprie  - dintre care pronumele și adverbele pronominale ; 2. 

termen specializat prin care sunt desemnate construcții nominale ”care își procură 

referința prin legare” de un nominal (antecedent), adică printr-un fenomen de 

coreferențialitate cu antecedentul. 

Cercetarea noastră propune un studiu aplicativ al anaforei ca fenomen sintactico-

semantic, în discursul medical. 

1.Continuitate referențială în discursul medical 

 Una dintre modalitățile de realizare a continuității unei proiecții semantice 

discursive este raportul de coreferențialitate. Orice relație anaforică implică 

existența unui antecedent (sau sursă semantică)- un element ”plin referențial”- și 

a unui anaforic – un substitut, prin intermediul căruia locutorul reia antecedentul. 

În enunțul ”Prima descriere….se datorează lui Charles Etienne și lui Ettiene de la 

Riviere, care au publicat…”,  anafora este legată, strict determinată sintactic, 

aflată în raporturi de subordonare în frază.  Pronumele relativ (care) este incapabil 

să își determine prin el însuși, ”referința actuală”,  fiind constrâns la nivel 

funcțional, de reguli gramaticale de coreferențialitate, așa cum se poate deduce și 

din alte exemple: 

”Medicamentele care cresc pH-ul gastric cresc și riscul pneumoniei 

nosocomiale…”(Manual…2015 :188). Contextul lingvistic oferă suplimentul de 

informație (Jacques Moeschler, Anne Reboul 1999) sub forma antecedentului 

(”medicamentele”), un termen referențial autonom, legat de anaforic printr-o 

dublă relație -  de coreferință și reluare. Antecedentul împrumută referința sa 

virtuală elementului anaforic, anafora dobândind astfel, o ”referință actuală” 

(Milner 1989). În enunțul dat, coreferențialitatea se stabilește în mod non-ambiguu 

cu nominalul (”medicamentele”) care precedă relativa, fiind complinit de aceasta. 
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 Așa cum se poate deduce din exemplele date, reluarea este fundamentală 

în realizarea anaforei, chiar dacă între antecedent (un termen cu autonomie 

referențială) și expresia anaforică (un termen lipsit de autonomie referențială) se 

stabilește o ”relație de asimetrie”. Analizată din perspectiva lingvisticii generative, 

reluarea este un tip de relație sintactică – chiar dacă unii cercetători nu susțin acest 

punct de vedere (v. Jacques Moeschler, Anne Reboul 1999). În majoritatea 

exemplelor luate spre analiză, antecedentul și expresia anaforică aparțin aceleași 

fraze. 

Și problema coreferinței pare să ridice numeroase dificultăți dintre care 

Moeschler, Anne Reboul (idem) semnalează: ”deși coreferința actuală se 

realizează frecvent în relația anaforică,totuși ea nu este esențială; rolul principal 

revine coreferinței virtuale din cauza dependenței termenului neautonom 

referential, față de termenul autonom din punct de vedere referențial, care îi 

asigură, indirect, posesia unei referințe actuale. De aceea suntem tentați să spunem 

că, în definitiv, ceea ce caracterizează anafora  este pur și simplu relația de 

coreferință virtuală.”(Jacques Moeschler, Anne Reboul 1999: 335) 

2.  Anaforă și antecedent  

În discursul medical din ramura chirurgie, anafora este de natură referențială, 

trimițând de regulă, la un referent bine individualizat. Este asigurată astfel, 

continuitatea și coerența discursului.  Relații anaforice pot apărea între: entități 

abstracte (hexaclorofenul, antisepsia, ),instrumente (foarfece, pensetă, ace), indici 

spațiali (autoclav, bloc operator), modalitatea (ambulator), afecțiuni care necesită 

intervenții chirurgicale  (panariții, lipom), procese chirurgicale etc   

Antecedentul poate desemna ”metode și tehnici” medicale (anestezie, incizie, 

excizie, ablație ): ”Hemostaza este amintită începând cu literatura chineză 

străveche și scrierile antice europene ale erei lui Hippocrate.Ea este realizată 

rareori prin ligatură … ” (Lucrări 2015 : 191). Persoanei a treia – ea – i-a fost 

atribuit un referent în baza antecedentului ”hemostaza”. Substantivul comun 

”hemostaza” articulat cu articolul hotărât  -a reprezintă un referent unic,indivizibil 

sub aspect conceptual (referent unic rămâne și în descrierile realizate cu 

respectarea liniei timpului: hemostaza în China antică, hemostaza în Grecia, 

hemostaza în secolul XX etc.) 

În prezentarea istoriei medicinii, a rolului medicilor din Antichitatea 

greacă, descrierile din anafore pun accentual pe relațiile enciclopedice: 

”Herophilus care a trăit în timpul domniei lui Ptolemeu în Alexandria a fost primul 

practician autorizat (….). El a descris meticulous arterele principale (…).Și el 

credea că sângele este conținut în vene…”(Lucrări 2015: 198). Relația pe care 

anafora o stabilește cu antecedentul în acest context are o realizare mixtă - prin 

pronumele relativ și pronumele personal (Herophilus….a fost. Herophilus(el) a 

descris…. ).  
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Legile prin care este stabilită coreferențialitatea anaforică la nivelul discursului 

medical sunt variabile și deosebit de complexe. Pot exista lanțuri anaforice 

dezvoltate pe parcursul unui capitol, subcapitol, text : ”Pansamentele spumă sunt 

manufacturate…acestea blochează o cantitate de lichid ; unele blochează….altele 

îl transformă…Ele sunt disponibile….Pansamentelespumă indică….”În exemplul 

dat, anafora discursivă este realizată pe întinderea unui text, prin pronume 

demonstrative, nehotărâte, pronume personale etc. Spre deosebire de alte tipuri de 

discurs (narativ, colocvial, de exemplu), discursul medical evită ambiguitatea în 

construirea anaforei discursive. Univocitatea referentului este marcată pur 

gramatical, prin concordanța (acordul) categoriilor gramaticale de gen și număr, 

deopotrivă la antecedent (nume de inanimat) și la expresia anaforică 

(pansamentele spumă, acesatea, unele, altele, ele mențin constant genul feminin, 

plural).Pentru referenții animați (v. Rodica Zafiu 2004), acordul este de natură 

semantică. 

Din punctul de vedere al structurii antecedentului anaforei referențiale, literatura 

de specialitate (GALR II 20056: 658) propune câteva tipuri pe care le identificăm 

în discursul medical:  

a. un grup nominal:”…sunt manufacturate sub forma unei spume 

poliuretanice sau siliconicece absoarbe exudatul din plagă.”  

b. două sau mai multe  grupuri nominale în serie// lanțuri anaforice : 

”…rezultați în urmaamestecului a doi componenți lichizi ce formează o 

spumă moale, expandatăce se mulează pe plagă.” ; 

c. un grup prepozițional sau adverbial cu valoare circumstanțială: În secolul 

XXI când interesul pentru pregătirea preoperatorie și îngrijirea 

postoperatorie a devenit major, s-au pus bazele (….)” ; ”Sistemul de 

clasificare este dezvoltat în Societatea Americană de Anesteziologie unde 

accentul cade pe statusul…”; 

d. un grup verbal : ”Multe medicamente modifică mecanismele de apărare ale 

organismului, ceea ce duce la o susceptibilitate crescută la infecții.”. 

Antecedentul anaforei referențiale poate fi un întreg enunț : ”În faza precoce 

postoperatorie pot apărea tulburări respiratorii grave. Comisia de specialitate 

cunoaște acest aspect.” 

Tipologia anaforei, în funcție de criteriul continuității referențiale, este deosebit 

de complexă- așa cum se poate deduce din exemplele excerptate. 

Anafora identității referențiale 

Ne vom opri doar asupra anaforei identității referențiale. Este tipul de 

anaforă care, având ca trăsătură reluarea integrală a referentului (specific 

antecedentului) devine un procedeu constant în discursul medical din ramura 

chirurgie: ”Antiinflamatoarele nesteroidiene, deși sunt considerate mai sigure, 

prezintă și ele complicații specifice. Efectele acestora… ”.  
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Din perspectivă textuală, referentul– ca obiect al cunoașterii - este în 

permanență modificat, în măsura în care informația și evaluarea se acumulează, în 

evolutia enunțurilor. ”Pacient”, ”bolnav chirurgical”, ”medicamente”-  sunt  doar 

câteva dintre exemplele de continuitate referențială oferite de discursul medical. 

Sunt referenți  ai anaforei evolutive, a căror modificare produsă pe parcursul 

discursului este de natură eminamente cognitivă. Rolul fundamental în cercetarea 

anaforei revine indicilor anaforici. Cu toate acestea, este necesar să amintim faptul 

că sunt numeroase situațiile în care  elementul nominal intră cu antecedenții în 

relații de  repetiție, de sinonimie, de hiponimie/ hiperonimie etc : pacient este 

sinonim cu bolnav chirurgical, cu  bolnav etc. Pacient poate fi hiperonim pentru 

pacient stabil, pacient instabil, pacient diabetic etc. La fel, fișă intră în relații de 

sinonimie cu foaie, foaie de observație etc. Palpare este hiperonim pentru palpare 

superficială, palpare profundă. În cazul termenilor sunet sonor, sunet mat, sunet 

submat relația este de hiponimie etc. 

Mijloacele de expresie ale anaforei identității referențiale sunt de natură 

gramaticală și lexicală. Expresiile nominale, grupurile nominale cu funcție de 

anaforă conțin indici anaforici variați. Repetarea nominalului :”La pacient instabil 

hemodinamic se recomandă tromboliză… ; …Totuși tromboliza are…” ;// 

”Cateterele pot fi asociate cu o serie de 

complicații…Complicațiile….”(Lucrări..2015 : 187). Anafora se realizează prin 

reluare în sinonimie :”Lezarea vaselor parietale (…).Aceste accidente 

necesită…”, prin reluare în hiponim etc.  Așa cum se poate vedea din exemplele 

date, din punctul de vedere strict grammatical al expresiilor referențiale, în  

discursul medical sunt identificate numeroase expresii definite. În acest caz, 

referința se realizează prin intermediul unui articol hotărât însoțit sau nu de un 

modificator:”Prima disecție oficială pe care au făcut-o a fost la Universitatea din 

Bologna.”; ”Descoperirea lui William Harvey a revoluționat anatomia”. Există 

expresii demonstrative: ”Herophilus acesta..”; ”Primul fir sintectic absorbabil, cel 

care a fost bazat (…….) s-a utilizat (…)”în construcții care conțin un pronume sau 

un adjectiv pronominal demonstrativ. Fie și numai în treacăt spus, anaforele  

pronominale pot funcționa ca înlocuitori  absoluți ai expresiei referențiale : 

”Indiferent de locul în care se face sutura și indiferent de materialul de sutură 

trebuie respectate (….)” ; ”Sunt suturi efectuate cu fire care se înnoadă și se 

secționează după fiecare trecere prin țesuturi.” Raportul dintre pronumele relative 

(în care, care) și antecedenți este unul de subordonare, o dependență unilaterală 

direcționată spre antecedent (locul, suturi). Anaforele nu funcționează ca 

substitute absolute ale expresiei antecedentului, înlocuirea acestora ducând la 

apariția unor construcții cel puțin ilogice (Indiferent de locul în locul (pentru în 

care )//Sunt suturi efectuate cu fire firele (pentru care) se înnoadă etc ).  
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O primă concluzie care se desprinde este că în discursul medical, tipologia, 

modalitățile de realizare ale anaforei, în funcție de criteriul continuității 

referențiale sunt deosebit de complexe, necesitând studii aprofundate.  
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