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METAFORE ALE CRIZEI – O REFLECTARE
A SITUA IEI FINANCIARE GLOBALE

Cristina, Chifane*

Rezumat:
Acest articol se axeaz pe conceptualizarea metaforelor crizei eviden iind atât varietatea metaforelor

conven ionale, cât i acelor creative i urm rind apari ia lor în articolele economice publicate în
s pt mânalul englezesc The Economist pe o perioad de cinci ani (2007-2011), acoperindu-se astfel
recesiunea american din august 2007 pân în iunie 2009 i criza din zona euro început la sfâr itul lui
2009. Inten ia noastr este s dovedim c metaforele crizei au puterea s reflecte i s influen eze situa ia
financiar global . În analiza noastr vom folosi instrumentele lingvisticii cognitive portretizând domeniul-
int al crizei în funnc ie de diverse domenii-surs fie c acestea sunt recurente ca în cazul metaforelor

medicale, militare, ale lichidit ii sau ale dezastrelor naturale, fie c sunt nea teptate, cum se întâmpla în
a a-numita categorie a metaforelor mixte ale crizei. Apelând la o metod de cercetare calitativ , acest
articol este menit s ofere o perspectiv de anasamblu asupra problemei metaforelor crizei prin identificarea
celor mai importante domenii-surs cu observa ia c specificitatea cultural i inten iile vorbitorilor las loc
pentru elabor ri metaforice ulterioare. Nu în ultimul rând, inte ion m s deschidem calea spre viitoare studii
comparative în domeniul lingvisticii cognitive cu scopul de a a eza în paralel corpusuri lingvistice engleze ti
i române ti pentru a sublinia asem n rile i deosebirile dintre acestea.

Cuvinte-cheie: metafore conceptuale, cris financiar , domeniu-surs , domeniu- int

Clasificarea JEL: G01, Z00, Z19

1. Introducere
Datorit faptului c a generat dezbateri i controverse multiple, crizei financiare

globale i s-au atribuit în mod inerent sensuri metaforice variate. În paginile urm toare vom
aborda problema conceptualiz rii metaforelor crizei eviden iind diversitatea i recuren a
acestora în s pt mânalul englezesc The Economist. Consider m c o astfel de analiz este
reprezentativ atât pentru interesul pe care atât oamenii obi nui i cât i speciali tii în
economie l-au ar tat în ceea ce prive te apari ia i dezvoltarea crizei financiare. În plus,
vom încerca s dovedim c în multe cazuri conceptele financiare legate de criz sunt
structurate metaforic.

Apari ia a numeroase metafore ale crizei este în concordan cu teoria lui Lakoff i
Johnson potrivit c reia „Cele mai importante valori dintr-o cultur vor fi în rela ie cu
structura metaforic a conceptelor fundamentale dintr-o cultur ” (1980: 128). Diferen a
este c nu poate fi vorba de o valoare fundamental în cazul crizei, ci de o reflectare a
situa iei financiare globale nefericite.Totu i, principiul r mâne acela i în sensul c
metaforele crizei au o structur dependent de cele mai importante concepte din cultura
respectiv . Din aceast perspectiv , articolul de fa ar putea fi cu u urin extins într-o
încercare de a demonstra c metaforele crizei din culturi diferite se refer la acelea i
concepte de baz valabile în toat lumea. Ba mai mult, metaforele privitoare la criz nu
sunt doar metafore conven ionale, adic metafore pe care te-ai a tepta s le întâlne ti într-
un asemenea context, ci i metafore imaginative i creative ad ugând sensuri noi i
interesante unui fenomen global. De vreme ce „metaforele noi […] pot avea puterea de a
defini realitatea” (ibid.: 133), reac iile oamenilor fa de criza financiar devin o consecin
a percep iei ei metaforice.
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2. Aspecte teoretice
În analiza pe care o întreprindem asupra metaforelor crizei vom adopta defini ia

metaforei a lui Lakoff conform c reia aceasta „a ajuns s desemneze o cartografiere
încruci at în sistemul conceptual” (1993: 2). De asemenea, vom detalia metaforele crizei
sub forma DOMENIU- INT ESTE DOMENIU-SURS sau DOMENIU- INT CA
DOMENIU-SURS . Cartografierile care rezult includ un set de coresponden e ontologice
care caracterizeaz domeniile surs i int i proiecteaz modelele celor dintâi asupra
celorlalte. Unele dintre acestea sunt universale în timp ce altele sunt r spândite i unele par
s fie specifice din punct de vedere cultural.

Mergând chiar mai departe, Fauconnier i Turner consider c pe lâng domeniile surs
i int „toate proiec iile conceptuale implic spa ii de mijloc care sunt loca ii indispensabile

pentru lucr ri centrale mentale i lingvistice (1994: 4). De aceea, ace tia au trasat un model
spa ial cvadruplu ar tând c cele mai abstracte domenii de mijloc sunt cele GENERICE ce
reflect „rolurile, încadrarea i schemele comune spa iilor surs i int ” (ibid.: 5) în timp ce
spa iile MIXTE „combin ceea ce este specific din domeniile surs i int , oferind impresia
unei structuri mai bogate i adesea contrare realit ii sau chiar imposibile” (ibid.). Spre
deosebire de modelul dual, modelul spa ial multiplu dezv luie un num r mare de aspecte
care altfel ar fi fost omise i ne ajut s în elegem complexitatea factorilor care conduc la i
explic apari ia metaforelor. În aceast privin , le suntem îndatora i lui Fauconnier i Turner
care au regândit metaforele conceptuale descriindu-le drept „construc ii mentale care implic
multe spa ii i multe cartografieri în re ele integratoare elaborate construite prin intermediul
unor principii generale ierarhizante” (2008: 2).

Un alt studiu interesant pe care l-am luat în considerare când am tratat structura
metaforelor crizei a fost studiul cognitiv al lui Koller Metaphor and Gender in Business
Media Discourse (2004) care se bazeaz pe efectele agresive i pe o atmosfer de lucru
diferen iat în func ie de gen cauzate de predominan a metaforelor pornind de la r zboi i
de la lupta evolu ionar în textele jurnalistice de afaceri. Din punctul ei de vedere, metafora
r zboiului „contribuie la masculinizarea discursului mediatic de afaceri i a practicilor
sociale adiacente” (5) perpetuând ideea c afacerile reprezint un domeniu de activitatea al
b rba ilor. Aceea i idee î i p streaz validitatea în cazul specific al metaforelor crizei în
special de vreme ce g sirea unei solu ii este posibil doar dup o lupt îndelungat cu
câ tiguri i pierderi ale tuturor p r ilor implicate în acest proces.

Inestigând structura metaforelor crizei suntem de asemenea interesa i s vedem dac
exist „anumite restric ii în func ie de care domeniile surs pot servi domenii int particulare i
dac exist constrângeri asupra substraturilor metaforice care se pot aplica anumitor domenii
int ” (Evans and Green, 2006: 301). Contrar a ceea ce crede Lakoff (1993), noi consider m c

Principiul Invarian ei care prevede care substraturi metaforice sunt incompatibile cu domeniul-
int poate fi uneori trecut cu vederea dând na tere unor metafore nea teptate. Faptul c vom

identifica domenii-surs variate pentru domeniul- int al crizei financiare doevde te c teoria
metaforelor conceptuale se bazeaz pe ac iuni consecutive de „ascundere i eviden iere”
(Evans and Green, 2006: 303) a anumitor aspecte ale domeniului-surs .

Dup cum ne avertizeaz Cameron (1999), teoria metaforelo conceptuale nu ar trebui
s lase deoparte alte aspecte importante cum ar fi cele lingvistice, discursive, contextuale i
pragmatice, de aici pledoaria lui pentru „teoria i cercetarea lingvistic aplicat a metaforei
care s aib în vedere partea lingvistic combinat cu cea social i cognitiv ” (4). De
asemenea, abordarea lui Charteris-Black (2004) bazat pe corpusuri lingvistice i aplicat
analizei critice a metaforei este relevant pentru investigarea metaforelor crizei deoarece
reu e te s combine semantica tradi ional i cognitiv cu o abordare pragmatic pentru a
reliefa importan a metaforei în limbajul persuasuv datorit influen ei asupra opiniilor i
judec ilor de valoare.
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Nu în ultimul rând, îi suntem recunosc tori lui Tomoni pentru studiul s u Conceptual
Metaphors in Financial Discourse: The ‘Romanian Way’ of Thinking, Speaking and Writing
Finances (2012) bazat pe o analiz metaforic a discursului financiar-bancar românesc cu scopul
declarat de a descoperi „nu doar tipurile de metafore conceptuale ( i echivalentele lor
lingvistice), ci i motiva iile care stau la baza selec iei metaforelor precum i efectele urm rite”
(148). Analiza sa cantitativ i calitativ bazat pe corpusuri lingvistice reprezint un instrument
folositor care ne ajut s compar m metafore financiale din sisteme culturale diferite în special
de vreme ce în studii viitoare inten ia noastr este s compar m folosirea, structura i frecven a
metaforelor crizei atât în texte jurnalistice economice engleze ti cât i române ti.

3. Metodologia cercet rii
În acest articol ne propunem s investig m metaforele folosite pentru

conceptualizarea crizei financiare globale. Datele necesare pentru o analiz calitativ au
fost culese atât din edi iile tip rite cât i din cele online ale s pt mânalului englezesc The
Economist pe o perioad de cinci ani din 2007 pân în 2011 acoperind recesiunea
american din august 2007 pân în iunie 2009 i criza din zona euro început la sfâr itul
anului 2009. Corpusul englezesc de exemple acoper izbucnirea crizei financiare i primii
ani ai revenirii economice în Statele Unite precum i similitudinile cu izbucnirea crizei din
zona euro eviden iind evolu ia discursului metaforic legat de criz .

De vreme ce analiza noastr nu este una cantitativ , suntem în principal interesa i de
identificarea celor mai importante domenii- int care au fost asociate cu criza financiar
global stabilindu-le func ia în modelarea unei imagini comune în leg tur cu cauzele,
dezvoltarea i efectele unei crize economice. Urmându-i pe Rohrer i Vignone (2012), am
întreprins o analiz detaliat a textelor jurnalistice economica pentru a le în elege, a
identifica tipurile de metafore c utate, a stabili domeniile-surs i cartografierile acestora i
a în elege logica i coeren a unei anumite metafore.

4. Analiza rezultatelor
Studierea metaforelor crizei în s pt mânalul englezesc The Economist arat c acest

fenomen financiar a dat na tere unor domenii-surs variate. Cele mai importante metafore asupra
c rora ne vom opri sunt acelea corespunz toare domeniilor medical, militar, al lichidit ii i al
dezastrelor naturale. În afar de aceste domenii-surs , alte cartografieri interesante au în vedere
criza financiar în eleas ca un animal (mai specific, ca un animal de prad ), ca degradare i chiar
ca moarte sau ca o invazie extraterestr , ca o ma in rie, un joc, un film sau o pies de teatru.
Toate aceste cartografieri mixte vor fi tratate separat i sunt menite s dovedeasc bog ia
asocierilor metaforice cu referire la criza financiar global ca un subiect care i-a preocupat pe
speciali tii în economie i i-a îndemnat pe jurnali ti s scrie numeroase articole.

În plus, men ion m faptul c prin depistarea metaforelor crizei atât în perioada recesiunii
americane cât i în perioada apari iei crizei din zona euro suntem în stare s identific m unele
modele recurente în folosirea discursului metaforic legat de izbucnirea i dezvoltarea crizei
financiare cu amendamentul c metafore inovatoare nea teptate pot ap rea în orice moment.

4.1. Metafore medicale ale crizei
Pentru Sila ki and Durovi , doi cercet tori de la Universitatea din Belgrad,

„metafora conceptual predominant în limbajul economic i de afaceri” este „metafora
ECONOMIA ESTE O PERSOAN ” (2010: 131). Studiul lor contrastiv asupra
conceptualiz rii crizei financiare globale în englez i sârb se bazeaz pe percep ia
metaforei ECONOMIA ESTE O PERSOAN BOLNAV „care are nevoie de un remediu
urgent pentru boli i suferin e variate” (ibid.: 129). Analiza noastr eviden iaz folosirea
frecvent a aceleia i metafore cu diferen a c noi credem c o conceptualizare mai
adecvat ar fi aceea a metaforei CRIZA ESTE O BOAL cu cartografieri adiacente în
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primul rând privitoare la simptomele acesteia i ulterior la un tratament i la o posibil
recuperare a pacien ilor care sufer de boala respectiv .

La începutul crizei financiare globale, jurnali tii scriu despre un diagnostic stabilind
faptul c aceasta ar trebui în eleas ca o boal creând astfel cel pu in iluzia c un tratament
viitor este posibil: „teama de o form i mai alarmant de contagiune iese la suprafa ” (E, 18
– 25 Aug 2007); „Maladia peie ei imobiliare se adânce te cu totul.” (E, 22 – 29 Sept 2007);
„Adev rata surs a durerii este cre terea costurilor împrumuturilor atât în America cât i în
Europa” (ibid.); „În cele din urm , infec ia se r spânde te de la fondurile b ncilor la registrele
acestora.” (E, 19 – 26 Oct 2007). Magnitudinea problemei este descris metaforic prin
intermediul unor termini puternic expresivi cum ar fi maladie sau contagiune i pe m sur ce
criza se dezvolt treptat textile jurnalistice economice apeleaz la aceea i terminologie
medical : „Pe m sur ce durerea economic se intensific , va trebui pl tit un pre politic” (E,
19 – 26 Jul 2008); „sl biciunea economic se va r spândi” (E, 24 – 30 Jan 2009); toat lumea
este martor la o „sl biciune economic persistent ” (E, 13-19 Jun 2009).

De-a lungul anilor crizei, manifest rile acesteia au fost descrise în detaliu în func ie
de simptomele care au afectat pacien ii, economiile în general, institu iile financiare sau
pre urile: „profiturile retailerilor ar suferi” (E, 18 – 25 Aug 2007); „Simptomele din
aceas s pt mân au fost o sc dere pe 12 ani a autoriza iilor de construc ie i o dublare a
prescrip iilor într-un an” (E, 22-29 Sept 2007); jurnali tii scriu despre „b nci bolnave” sau
„o economie bolnav ” (E, 24 -30 Jan 2009); „investi iile au fost anemice” (ibid.); criza „a
schilodit b ncile” (ibid.); „Rubla, un simbol al puterii Kremlinului, pare bolnav ” (E, 7 -
13 Febr 2009); „Pe m sur ce pre ul petrolului scade, rubla se va îmboln vi în mod
natural” (ibid.); textele jurnalistice se refer de asemenea la „pre uri deprimate” (E, 14 -20
Febr 2009), „gigan i bolnavi – Citygroup i Banca Americii” (ibid.), „active tulburate”
(E, 18-24 Apr 2009), „un sistem bancar care este contaminat de fragmentare i
profitabilitate sc zut ” (E, 9-15 May 2009), „b nci str ine nervoase” (E, 13 – 19 Jun
2009) sau “reforme dureroase” (ibid.).

Cu speran a c criza financiar global se va sfâr i, limbajul metaforc se învârte în
jurul unui posibil tratament i a unei viitoare recuper ri: „mai devreme sau mai târziu se
pare c mai multe opera ii chirurgicale vor fi inevitabile” (E, 19 -26 Oct 2007); suntem
martorii „semnelor recuper rii economice” (E, 29 Aug – 4 Sept 2009) de i „Mul i
bancheri importan i se temeau c recuperarea va fi ezitant i fragil ” (ibid.); de vreme
ce „Exist un consens aproape unanim pentru un set de remedii” (E, 3 – 9 Oct 2009)
„B ncile mari ale Americii se vindec ” (E, 24 – 30 Oct 2009) i începutul lui 2009 a fost
martorul „unor încerc ri de vindecare a pie elor de credit” (E, 7 – 13 Febr 2009), „a
înzdr venirii pie ei obliga iunilor” (ibid.) i “a semnelor de îns n to ire” (E, 14 -20 Febr
2009); pân în martie 2009 „a fost mai u or pentru b nci s se îns n to easc ” (E, 28
Febr - 6 Mar 2009) i s g seasc „remedii substan iale pentru pr bu irea global ” (E, 11
– 17 Apr 2009), dar „în ciuda semnelor de îns n to ire, economia are înc nevoie de
terapie intensiv ” (E, 16 – 22 May 2009) i de „o perioad prelungit de convalescen
care este cel mai bun lucru pe care cineva îl putea a tepta” (ibid.).

4.2. Metafore militare ale crizei
Sistemul conceptual de gândire al oamenilor a f cut mereu referire la partea

competitiv i combativ a omenirii i de aici conceptualizarea metaforei CRIZA ESTE
R ZBOI, larg r spândit în numerele s pt mânale ale revistei The Economist în intervalul
2001-2011. Tomoni (2012: 150) recunoa te caracterul prolific al acestei metafore în
discursul financiar în special în acele documente elaborate în mijlocul anilor de criz . În
afar de motiva iile i scopurile ideologice, asemenea metafore pot fi utilizate pentru a
induce u sentiment de solidaritate atât în rândul angaja ilor cât i în cel al clien ilor.
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În ceea ce prive te r zboiul i lupta în general, variate cartografieri i sub-metafore
pot fi folosite cu u urin . De la începutul crizei financiare, investitorii i b ncile au fost
portretiza i ca oponen i sau combatan i într-un r zboi în care au dat vina unii pe ceilal i
f r a fi preg ti i s - i asume responsabilitatea: „investitorii omoar b ncile de in toare
de garan ii prin renun area la ac iuni i b ncile îi omoar pe cei care le-au vândut
hârtiile de valoare prin stabilirea unor garan ii suplimentare pentru împrumuturi” (E, 16 –
23 Aug 2007). De vreme ce în timpul oric rei deflagra ii sunt a teptate pierderi, este
probabil s apar metafore mai mult sau mai pu in conven ionale care descriu acest proces,
ca în exemplele „Fondurile conven ionale au fost puternic lovite” (ibid.) sau un paragraf
în care jurnalistul se refer la „dou dintre cele mai mari pierderi bancare ale carnagiului
de pe pia a ipotecar american ” (E, 15 – 22 Dec 2007). B t lia îns i este dscris în
detaliu cu „b nci centrale care se lupt pentru a preveni devalorizarea pie elor monetare”
(E, 18 – 25 Aug 2007). În aceste condi ii, elurile financiare devin obiective militare: „Mai
mult de 20 de b nci centrale au inte explicite ale imfla iei” (E, 19 – 26 Oct 2007).

Pentru a- i atinge obiectivele, combatan ii trebuie s foloseasc arme, de aceea i
folosirea limbajului metaforic: „Epuizându- i muni ia obi nuit , b ncile centrale mari ale
lumii înc mai încearc s - i redreseze economiile cu politici neconven ionale” (E, 22 – 28
Aug 2009). Acela i lucru se va întâmpla mai târziu în cazul crizei din zona euro: „Zona
euro are putere de foc pentru a rezolva aceast criz ” (E, 1 -7 Oct 2011). În plus,
strategiile folosite pe câmpul de lupt nu sunt întotdeauna cinstite: „Cel pu in b ncile nu
vor lua ostatic întreaga ar ” (E, 7 – 13 Febr 2009) i „S la i moneda de schimb s se
devalorizeze poate conduce la un lin aj masiv” (ibid.). Aatacul i ap rarea sunt prezentate
consecutiv: „Regulile de contabilitate sunt sub asediu. Cei care stabilesc standardele ar
trebui s le apere. Politicienii i b ncile ar trebui s se retrag .” (E, 11 – 17 Apr 2009). În
cele din urm , situa ia de pe câmpul de lupt devine atât de complicat încât ajungi în
ipostaza s nu î i mai recuno ti du manul: „Defla ia a devenit un du man mai periculos
decât infla ia” (E, 25 Apr – 1 May 2009).

4.3. Metafore ale lichidit ii
Instabilitatea de obicei asociat cu elementul acvatic este probabil motivul din spatele

folosirii a numeroase metafore ale lichidit ii în descrierea crizei financiare globale, ca în
exemplele urm toare: „Banca Japoniei (BJ) a redus rata dobânzilor inundând economia cu
numerar mai ieftin.” (E, 15 – 22 Dec 2007); „în Statele Unite, b ncile au împrumutat
împotriva fluxului de numerar” (ibid.); „economiile europene se scufud ” (E, 24 – 30 Jan
2009); „economia global nu se mai scufund ” (E, 4 -10 Jul 2009).

Metafore similare ale lichidit ii sunt folosite pentru a se face referire la criza din zona
euro: „zona euro încearc s se remodeleze chiar când se scufund ” (E, 1 – 7 Oct 2011). Înc o
dat , asem narea dovede te frecven a i reapari ia metaforelor lichidit ii în descrierea
instabilit ii financiare. Chiar faptul c sistemele economice au nevoie de lichidit i pentru a
supravie ui este un exemplu în pluspentru importan a metaforelor acvatice în discursul financiar.

4.4. Metafore ale dezastrelor naturale
Identificate i investigate de Rohrer and Vignone (2012: 18), metaforele conceptuale

PROBLEMELE ECONOMICE SUNT DEZASTRE NATURALE includ mai multe sub-
domenii specifice cum ar fi uraganele, cutremurele, accidentele nucleare, etc. Ceea ce ne
intereseaz pe noi aici este asocierea general care conduce la metafora conceptual
CRIZA ESTE UN DEZASTRU NATURAL cu conota ia c aceasta nu ar fi putut fi
evitat . Sub-domeniile variaz de la cele mai generale pân la cele mai specifice: „acest
trio de americani a salvat economia lumii de la calamitate” (E, 11 – 17 Oct 2008);
„sarcina urgent este s prevenim o criz bancar interna ional grav s devin o
catastrof economic global ” (ibid.); „aceast criz financiar a avariat grav finan ele
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publice” (E, 13 -19 Jun 2009); „B ncile centrale au fost surprinse de furtun când aceasta
a izbucnit” (E, 19 – 25 Oct 2007). Se men ioneaz de asemenea „turbulen e economice”
(E, 14 -20 Febr 2009) sau „catastrofe bancare” (E, 13 – 19 Jun 2009).

Ca i în cazul echivalentelor lor americane, în 2011 companiile europene sunt
descrise în timpul preg tirilor pentru tot ceea ce putea fi mai r u prin remarci de tipul
urm tor: „Aceasta nu este o calamitate pentru care este u or s te preg te ti.” (E, 8 -14
Oct 2011) sau „O pr bu ire a zonei euro ar fi un eveniment catastrofal” (ibid.).

4.5. Metafore mixte ale crizei
Abunden a metaforelor crizei nu le face u or de încadrat într-o categorie de aceea ne

sim im obliga i s eviden iem complexitatea conceptualiz rii acestor metafore referindu-ne
la unele dintre cele mai interesante exemple pe care le-am întâlnit în timpul cercet rii.

În leg tur strâns cu metaforele medicale ale crizei, am identificat metaforele conceptuale
CRIZA ESTE DEGRADARE sau CRIZA ESTE NEBUNIE i CRIZA ESTE RENA TERE.
Exemplele pot fi cu u urin a ezate în paralel: „Finan ele publice se deterioreaz de asemenea
rapid pe m sur ce unele costuri ale salv rii recente a b ncilor au devenit cifre oficiale” (E, 24 -
30 Jan 2009) – „Întrebarea este dac [b ncile centrale] pot opri nebunia pie elor de active” (E,
19 – 26 Oct 2009) – „Economia d noi semne de via ” (E, 3 – 10 Apr 2008).

În rela ie cu metaforele militare ale crizei, jurnali tii au recurs la metafora conceptual
CRIZA ESTE UN JOC în care nu mai avem oponen ii sau combatan ii de pe câmpul de lupt ,
ci juc tori angaja i într-un joc competitivi chiar dac „niciunul dintre juc tori nu tie cât de
mult a pierdut” (E, 16 – 23 Aug 2007) i „Î i va lua mult timp s î i dai seama cine a câ tigat i
cine a pierdut în aceast rund ” (ibid.). Pe aceea i linie, institu iile financiare se pot
transforma în actori care î i joac rolul în vederea realiz rii metaforei conceptuale CRIZA
ESTE UN FILM/O PIES DE TEATRU: „B ncile centrale au jucat un rol principal” (E,
19 – 26 Oct 2007) sau „B ncile comerciale se preg tesc, cu reticen , s joace rolul
principal” (E, 30 Aug – 5 Spt 2008). O referin similar apare în descrierea crizei din zona
euro: „Guvernul Greciei î i joac pu inele c r i r mase” (E, 28 May – 3 Jun 2011).

Un alt exemplu interesant de metafor conceptual legat de acest subiect este
metafora CRIZA ESTE UN ANIMAL (cel mai probabil un animal de prad sau un animal
s lbatic), metafor care face referire la efectul n valnic al crizei: „Când cre terea este
stabil , credin a c ciclul de afaceri poate fi îmblânzit este cu siguran crescut ” (E, 22 –
29 Sept 2007) sau „recesiunea mu c tare” (E, 14 -20 Febr 2009).

Unele dintre cele mai nea teptate exemple completeaz lista metaforelor conceptuale
ale crizei dup cum putem observa din exemplele urm toare: CRIZA ESTE MOARTE de
vreme ce putem vorbi de „pie e moarte” (E, 11 – 17 Apr 2009), CRIZA ESTE O TOXIN
datorit „activelor bancare toxice” i a „activelor nocive” (E, 14 -20 Febr 2009) sau
CRIZA ESTE O INVAZIE EXTRATERESTR deoarece „b ncile erau pe o alt
planet ” (ibid.). Redundan a poate chiar s dea na tere metaforei conceptuale CRIZA
ESTE MOD de vreme ce citim c „obliga iunile garantate de debit (OGD) i
obliga iunile garantate de credit (OGC) erau la mod ” (E, 16 – 23 Aug 2007) i jurnali tii
scriu despre „extravagan a B ncii Centrale Europene” (ibid.).

5. Concluzii
Metaforele crizei au fost în general alese de jurnali tii care lucreaz pentru s pt mânalul

englezesc The Economist pentru a reflecta situa ia financiar global ar tând astfel preocuparea
i interesul oamenilor pentru dezvoltarea sau poate subdezvoltarea economiilor. Chiar faptul c

o astfel de criz este descris prin intermediul unor domenii-surs specifice poate influen a mai
departe percep ia oamenilor asupra instabilit ii economice.
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De i în multe situa ii jurnali tii au folosit metafore conven ionale ale crizei, exist
de asemenea exemple interesante de metafore creative noi care adaug savoare i
frumuse e limbajului.

Scopul articolului de fa a fost s ofere o perspectiv general asupra principalelor
tipuri de metafore ale crizei dup cum au fost acestea identificate în articolele scrise pentru
revista The Economist. Departe de a fi exhaustiv , cercetarea noastr a configurat unele
domenii-surs majore pentru domeniul- int al crizei cu inten ia viitoare de explora
problema în detaliu. Adoptând o analiz calitativ ca metod de cercetare, am oferit
exemple interesante de metafore ale crizei frecvent utilizate cum ar fi metaforele medicale,
militare, ale lichidit ii sau ale dezastrelor naturale. Faptul c am fost în stare s
identific m o categorie mixt de metafore ale crizei care nu corespunde niciuneia dintre
categoriile men ionate mai sus, dovede te ideea c metaforele merit s fie analizate dintr-
o varietate de unghiuri inclusiv din punct de vedere socio-cultural i pragmatic.

Nu în ultimul rând, am ajuns la concluzia c atunci când se stabile te un anumit
domeniu-surs pentru un domeniu- int se pot ascunde unele aspecte ale sale i în acela i
timp se pot eviden ia altele. În realitate, elementele comune ca i elementele diferite ale
domeniilor-surs i int genereaz apari ia metaforelor a c ror analiz mai detaliat în
func ie de spa iile generice i mixte ar dezv lui complexitatea mecanismului metaforic.
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