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ABORDAREA PSIHOLINGVISTICĂ ŞI SOCIOLINGVISTICĂ
A CONCEPTULUI EMOŢIE
Viorica LIFARI
Universitatea de Stat din Moldova
În ultimul timp categoria conceptuală a emoţiilor este cercetată în contextul studiilor interdisciplinare şi al celor
interculturale. Atât în domeniul psihologiei, cât şi în cel al lingvisticii savanţii se împart în mai multe şcoli, bunăoară:
reprezentanţii teoriei despre universalitatea emoţiilor şi cei care accentuează impactul sociocultural al dezvoltării şi cultivării categoriilor conceptuale ale emoţiilor în cadrul unei etnii sau culturi.
În articolul de faţă autorul pune în discuţie opiniile savanţilor antropologi şi lingvişti cu privire la modelarea conceptului de emoţie în cadrul unei culturi şi posibilitatea de a analiza acest concept prin prisma ambelor teorii: atât a celei de
universalitate a conceptului de emoţie, cât şi a teoriei despre individualitatea acestuia.
Cuvinte-cheie: abordare cognitivă, abordare socioconstructivistă, categorie conceptuală, emoţie, teoria schemei
imagistice.
THE PSYCHO-LINGUISTIC AND SOCIO-LINGUISTIC APPROACH
TO THE CONCEPT OF EMOTION
The conceptual category of emotions has recently more often been studied on the cross-cultural level. This type of
research has been done among both psychologists and linguists who are further representing different schools or ideas,
as for example the adherents of the theory of universal emotions and those that emphasize the socio-cultural impact of
the development of the concept of emotion within a certain ethnic community or culture.
The article under discussion offers the reader the ideas and points of view of researchers in the field of psychology,
anthropology and linguistics concerning the concept of emotions within a certain culture and the possibility to analyse
the given concept through the prism of both theories: that of the universality of emotions on the one hand and that of the
cultural specificity of emotion on the other one.
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