Elemente de discursivitate în presa românească şi britanică din
1980 până în 2000

I.

Introducere

Acest segment al cercetării noastre din cadrul tezei de doctorat Reportajul şi interviul în
presa românească şi în cea britanică. Studiu comparativ. îşi propune să evidenţieze o serie de
elemente de discursivitate surprinse în presa românească şi cea britanică pe un corpus constituit
pentru perioada 1980 - 2000.
Cercetarea noastră are ca obiectiv urmărirea dinamicii unor procedee discursive utilizate în
anumite genuri jurnalistice – reportaj şi interviu – aparţinând textelor media din România, în
perioada ultimului deceniu de comunism şi respectiv primii zece ani din perioada postrevoluţionară
precum şi contrastiv procedee discursive utilizate în aceleaşi genuri jurnalistice aparţinând textelor
media din Marea Britanie.
Studiul nostru se doreşte a fi parte a demersurilor ştiinţifice, actuale, care au ca scop
studierea chestiunilor legate de dinamica textelor de presă şi, de asemenea, identifcarea unor
posibile interferenţe la nivelul discursurilor media din cele două spaţii culturale: românesc şi
britanic, cu atât mai mult cu cât una dintre competenţele de bază necesare oricărui individ care
trăieşte în această lume a globalizării o reprezintă competenţa interculturală.

I.1. Obiectivul studiului
Lucrarea noastră Elemente de discursivitate în presa româneasca şi britanică din 1980 până
în 2000 are ca obiectiv să urmărească dinamica unor tehnici discursive specifice anumitor genuri de
presă – reportaj şi interviu - caracteristice textelor media publicate în România în perioada
ultimului deceniu de comunism şi, respectiv în perioada postrevoluţionară şi având ca element de
comparaţie texte media din Marea Britanie, din aceeaşi perioadă.
Având caracter contrastiv, cercetarea noastră, care vizează elemente de discursivitate atât în
presa românească cât şi în cea britanică, se încadrează în categoria cercetărilor de actualitate care
investighează, folosindu-se de limbajul de presă, raporturile existente între diverse comunităţi
lingvistice.
Textele de presă investigate, constituite în corpusul specific, contribuie, după părerea
noastră, la crearea unei imagini sintetizatoare asupra temei abordate, repezentând, totodată, un
element de bază pentru studiile viitoare cu privire la „mecanismul şi formele concrete de
comunicare” (Ionescu-Ruxăndoiu 1991: 7), mai ales pentru comunicarea de presă.
De asemenea, considerăm că rezultatele studiului nostru se vor putea constitui în elemente
de reper pentru analiza rezultatelor obţinute în studii similare pentru crearea unei imagini
cuprinzătoare cu privire la tema de cercetare aleasă.
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I.2. Metodologia cercetării
Metodologia de cercetare este cu preponderenţă descriptivă, dar, totodată, prin abordarea
contrastivă româno-britanică aduce o serie de elemente de noutate pe subiectul ales.
Studiul Mariei Cvasnîi Cătănescu, 2006, Retorica publicistică. De la paratext la text1 ne-a
servit ca element de referinţă atât în ceea ce priveşte orientarea teoretică cât şi în ceea ce priveşte
metodologia de abordare şi analiză a materialului. În susţinerea ideilor noastre ne-am bazat, de
asemenea, pe consultarea unei bogate bibliografii de specialitate.
Având în vedere că studiul nostru îşi propune analiza elementelor de discursivitate din presa
scrisă, ne-am îndreptat atenţia asupra conceptului de discurs, de discurs mediatic şi am considerat
ca fiind reprezentativă linia teoretică de analiză a discursului, elaborată de şcoala franceză. În acest
sens, cercetarea noastră se bazează pe concepţia despre discurs a cercetătorilor D. Maingueneau
(1987, 1996, 1998)2 şi P. Charaudeau (1983, 1997, 2002, 2005)3. În concepţia lui Maingueneau
analiza discursului presupune studiul contextului social-politic al instanţei de enunţare şi al
atitudinii acesteia faţă de interlocutorul său, al caracterului interactiv şi al orientării discursului
acestuia. P. Charaudeau, în schimb, a elaborat conceptul de contract de comunicare mediatică,
concept definitoriu pentru ilustrarea relaţiei de comunicare dintre jurnalist şi cititor şi mai ales de
transmitere a informaţiei.
Concret, cercetarea noastră, are în vedere titrarea considerată ca fiind unul dintre procedeele
discursive ce poate fi identificat în absolut toate tipurile de text jurnalistic şi care înlesneşte
contactul publicului cu textul în sine, pentru că, de cele mai multe ori continuarea lecturii depinde
strict de titlul.
Între procedeele generale utilizate în analiza retorico-discursivă a textului jurnalistic scris
(situate pe mai multe planuri de investigaţie posibile) enumerăm următoarele, încadrabile în două
mari categorii:
A. în plan paratextual:
- la nivelul titrării
- la nivel iconic (ilustraţia şi legenda)
B. în plan textual:
- la nivelul modului de expunere a faptelor (descrierea, naraţiunea, dialogul)
- la nivelul elocuţiei (exprimarea ideilor cu ajutorul figurilor de stil)
- la nivelul strategiilor argumentative (argumentarea deductivă, argumentarea inductivă) - la
nivelul strategiilor a ambiguităţii (omonimia, polisemia, ambiguitatea referenţială)
- la nivelul strategiilor intertextualităţii (citarea, parodia, pastişa, pastişa parodică).
I.3.

Metodologia de constituire a corpusului

Cercetarea înlesneşte, pe baza unor studii contrastive, definirea specificului comunicării
interculturale în cadrul comunităţilor în discuţie, pe coordonata investigată (limbajul de presă).
Deoarece aceasta reprezintă o investigaţie efectuată pe un corpus specific (texte de presă),
studiul îşi propune, de asemenea, să aducă o contribuţie la dezvoltarea lingvisticii corpusului,
constituind un exerciţiu util în vederea îmbunătăţirii viziunii teoretice şi metodologice asupra
problemei contactului lingvistic în context actual, cu precădere pentru comunicarea de presă.
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Având în vedere că obiectul de cercetare al lucrării îl constituie limbajul jurnalistic
materialul exemplificator îl constituie textele media scrise.
Date despre material:
- texte media cuprinse în cotidianul România Liberă (cotidian prerevoluţie 1989) precum şi
cele cuprinse în continuatorul postrevoluţionar al acestuia, având aceeaşi denumire.
- texte cuprinse în cotidianul de limbă română Scînteia (cotidian, Bucureşti, anul I: 1931) şi
în continuatorul acestuia, Adevărul (cotidian, Bucureşti, anul I: 1990).
- texte media cuprinse în cotidianul Zori noi (organ al Comitetului Judeţean Suceava al
Partidului Comunist Român şi al Consiliului Popular Judeţean Suceava) şi continuatorul acestuia,
cotidianul Crai nou (cotidian independent, 1990)
- texte media cuprinse în cotidianul britanic The Guardian (ziar din Marea Britanie deţinut
de compania Guardian Media Group)
- texte media cuprinse în cotidianul britanic Morning Star (un tabloid britanic, de stânga, cu
apariţie zilnică, ale cărui articole şi comentarii sunt realizate din perspectiva celor cu viziuni
socialiste, social-democratice, ecologiste şi chiar religioase)

II. Presa românească şi presa britanică în perioada 1980 - 2000
Presa românească s-a născut timid, romantic, oricum târziu - la distanţă de peste 200 de ani
faţă de primul ziar din lume, apărut în Strasbourg la începutul secolului al XVII-lea.
„Curier Românesc", întâia publicaţie editată în limba română, a văzut lumina tiparului abia
la 8 aprilie 1829, în Muntenia, sub patronajul lui Ion Heliade Rădulescu. Exemplul lui Heliade
Rădulescu a fost urmat imediat de Gheorghe Asachi şi, mai târziu, de Gheorghe Bariţiu.
Publicaţiile luptau pentru „deşteptare", pentru conştiinţa naţională, drepturile sociale, politice şi
culturale
Adevărata ascensiune a presei scrise româneşti a fost însă în perioada interbelică.
Istoria presei româneşti a avut un drum ascendent însă puţin peste un secol, din 1829, până în 1938,
când începe seria suprimării publicaţiilor de către regimul autoritar al Regelui Carol al II-lea.
Ziarele libere încep atunci să moară, iar revitalizarea de după 23 august 1944 nu durează prea mult
timp.
Discursul din presa scrisă românească a fost neîntârziat transformat după instaurarea
comunismului. În ziare n-a mai fost reflectată preocuparea lor imanentă pentru relevarea adevărului,
ci a fost promovată continuu o realitate paralelă, construită în jurul realizărilor „de Partid şi de stat".
Adevăraţii jurnalişti au plecat, fie au fost condamnaţi la închisoare, ori au îmbrăcat haina roşie,
obedientă, a gazetăriei comuniste, presa pierzându-şi utilitatea.
Societăţile socialiste au apelat la o serie de mecanisme funcţionale şi instituţionale în
procesul de construcţie a unei noi ordini sociale şi de legitimare a regimului politic. Publicaţiile
tipărite de informare au avut partea lor de contribuţie la instalarea şi consolidarea regimului
comunist în România, fiind integrate în complexul şi sofisticatul sistem de propagandă a statului şi
partidului unic. Acest fapt a fost consecinţa demersurilor realizate de liderii politici în acţiunile lor
de influenţare a opiniei publice prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, scopul acestora
fiind de a-şi asigura stabilitatea, continuitatea şi dominarea absolută. Totuşi, adepţii ideologiei
comuniste nu s-au limitat doar la obţinerea puterii politice, scopul subsecvent al acestora fiind
implementarea ideologiei comuniste la nivelul maselor şi consolidarea dogmatismului populaţiei,
presa având un rol determinant în realizarea acestui deziderat.
Interacţiunea dintre putere şi presă implică procese dintre cele mai diverse, de natură
socială, economică sau politică, pe baza cărora se dezvoltă o relaţie de interdependenţă între cele
două entităţi. Mijloacele de comunicare au fost de timpuriu plasate sub controlul conducerii
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partidului, cel care şi-a pus amprenta pe evoluţia publicaţiilor pe întreg parcursul perioadei
comuniste în România.
Cei mai importanţi lideri comunişti au marcat decisiv traiectoria ziarelor şi s-au implicat
direct şi personal în politica editorială a gazetelor, apogeul fiind atins de Nicolae Ceauşescu, cel
care stabilea înfiinţarea sau desfiinţarea de publicaţii, tirajul acestora sau cotele de hârtie destinate
fiecărui ziar sau revistă, dar şi politica legislativă a sistemului mass-media comunist. În privinţa
evoluţiei presei în perioada comunistă, putem concluziona că parcursul industriei mass-media a fost
marcat de ingerinţa politică directă a Partidul Comunist Român şi, în special, a lui Nicolae
Ceauşescu, după venirea acestuia la putere.
Consolidarea influenţei factorului politic în raport cu publicaţiile tipărite a fost marcată de
adoptarea modelului sovietic de presă, a cărui principală caracteristică era dată de faptul că
publicaţiile erau obligate să contribuie la succesul şi perpetuarea sistemului comunist. Principiile şi
metodele de lucru ale modelului sovietic al presei, care erau axate, în special, pe mesajul transmis
populaţiei, au fost păstrate, însă cazul României socialiste se poate vorbi despre un model comunist
de presă dezvoltat şi adaptat sub auspiciile influenţelor comunismului de tip naţionalist promovat în
special după venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu.
În intervalul care corespunde „Epocii de Aur”, Republica Socialistă România a fost una
dintre cele mai subinformate ţări din Europa şi din fostul bloc sovietic, iar presa, unul dintre cele
mai supravegheate şi controlate sisteme naţionale de informare în masă. Rolul informativ al massmedia fusese înlocuit de rolul educativ, centrat pe instruirea politică, ideologică, profesională sau
morală a populaţiei. Astfel, presa comunica idei şi nu informaţii, concepţia partidului despre lume şi
nu evenimente, activitatea ideologică a partidului şi nu realitatea imediată. Nivelul informaţiilor
care putea fi publicat a scăzut progresiv pe măsură ce statul socialist a devenit tot mai puternic, iar
dictatura lui Nicolae Ceauşescu s-a consolidat.
Studierea mecanismelor prin care s-a realizat controlul economic a relevat o ipostază inedită
a modalităţii de subordonare financiară a presei. Presa comunistă a fost împărţită în trei mari
categorii, în funcţie de proprietarul publicaţiilor: (1) presa de partid; (2) presa guvernamentală şi (3)
presa organizaţiilor publice. Presa de partid, diviziune în care erau incluse toate publicaţiile
denumite „organe” ale unor organisme centrale sau locale de partid, a fost inclusă în structura
bugetară a Partidului Comunist Român, contribuind astfel la realizarea veniturilor financiare ale
grupării politice. Proiectele anuale de venituri şi cheltuieli erau stabilite de conducerea partidului,
care stabilea şi cotele anuale de hârtie alocate unei publicaţii, dar tirajul şi preţul fiecărui ziar sau a
fiecărei reviste în parte.
Ultimii ani ai presei scrise din România au fost, poate, cei mai agitaţi şi schimbători. După
decembrie 1989, ziarele comuniste s-au reciclat peste noapte, chiar dacă şi-au păstrat în redacţii
aceiaşi oameni - de unde alţii? -, şi s-au metamorfozat în moştenitorii publicaţiilor cu istorie din
perioada interbelică. Setea de libertate a românilor, bucuria aceea pe care o poate da doar cuvântul
independent şi frenezia consumului de presă inflamau tipografiile în 1990 şi ridicau, aproape
nerealist, tirajul ziarelor.
Câteva cifre din anul 1990: „România liberă" şi „Adevărul" tipăreau peste 1,5 milioane de
exemplare fiecare, „Tineretul liber", „Dimineaţa", „Universul", „Dreptatea", „Azi" - aveau tiraje de
până la 700.000, iar săptămânalele „Expres" şi „Zig-Zag" ajungeau la 600.000. În România existau
1.444 de publicaţii, dintre care 65 - cotidiene, număr care, până în 1992, a crescut la 102!
Dacă, la începutul democraţiei, majoritatea gazetelor publicau, pe prima pagină, informaţiile
politice, văzute, desigur, din unghiul subiectiv al redacţiei care-şi revendica apartenenţa la o
anumită ideologie politică, în timp, ziariştii au descoperit faptul divers, mai apropiat de oamenii
dezinteresaţi de politică şi scandaluri.
Aceştia sunt primii paşi ai tabloidului românesc, un tabloid totuşi serios, reţinut, care îmbină
destul de bine şi actualitatea politică şi frivolităţile celebrităţilor şi întâmplările fabuloase trăite de
oamenii simpli din toată ţara.
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De cealaltă parte, istoria presei britanice este mai veche chiar de 300 de ani, adică undeva
prin anul 1690, atunci când a apărut primul jurnal, în Worchester şi care a fost publicat cu
regularitate până în anul 1709.
Secolul al XX-lea a reprezentat o nouă şi importantă eră pentru publicaţiile britanice. Foarte,
foarte multe ziare au apărut pe întreg teritoriul Marii Britanii. Majoritatea oraşelor aveau propriile
publicaţii, private, care apăreau săptămânal, dar existau, de asemenea, o serie de publicaţii ce
apăreau zilnic. Spre exemplu, unul dintre cele mai renumite The Guardian, care fusese înainte The
Manchester Guardian. De asemenea The Times.
Există, de altfel, numeroase ziare care combină ştirile şi articolele serioase, cu secţiuni
destul de ample dedicate celebrităţilor. Un exempu în acest sens este cotidianul The Daily Mail,
care este încă foarte popular.
The Morning Star a fost fondat în 1930, ca organ al Partidului Comunist din Marea Britanie.
Publicaţie de stânga, acesta s-a axat întotdeauna pe relatarea, prezentarea problemelor cu caracter
social şi a chestiunilor ce interesează în principal sindicatele.
Începând cu prima publicaţie apărută în secolul al XVII-lea, continuând cu presa radicală a
secolului al XIX-lea, ajungând la publicaţiile secolului al XX-lea şi culminând cu presa de tip
tabloid precum şi cu publicaţiile online specifice secolului XXI, putem afirma că presa a avut un rol
extrem de însemnat în evoluţia societăţii britanice. Funcţie de schimbările sociale, politice,
economice şi culturale, presa a fost şi ea într-un continuu proces de transformare, cu precădere în
ceea ce priveşte calitatea discursului mediatic.

III.

Perspective discursive teoretice

III.1. Opoziţia dintre discurs şi text
Aşa cum îl definea D. Maingueneau, discursul este o „asociere între textul şi contextul său”,
deci nu putem spune că un text este un discurs, deoarece scos din context acesta îşi pierde din
semnificaţii.
Textul se bucură de numeroase caracterizări. Brown4 şi Yule5 spuneau despre text că este
„înregistrarea verbală a unui act de comunicare”. Însă, această definiţie ne creează probleme atunci
când discutăm despre textul scris pe un suport, în timp ce pentru cel oral apare dificultatea
transcrierii lui corecte. În lumina celor spuse de cei doi lingvişti, textul unui manuscris sau cel care
este imprimat pe un afiş publicitar, încetează a mai fi texte, deşi ele aparţin unui gen discursiv
analizat de către lingvistica textuală ce are ca obiect de studiu felul în care frazele formează un text.
Totodată trebuie reţinut că textul este plurisemantic, şi dacă în vorbire apar elemente de
nonverbal (gestică, mimică) şi paraverbal (intonaţie, pauze), în cazul scrisului intervin tot felul de
scheme şi imagini care-l însoţesc. Astăzi ne aflăm tot mai mult sub influenţa a ceea ce se numeşte
iconotext sau faptul de a „asocia unui text o imagine”.
Referindu-se numai la formele verbale ale textualităţii, R-A. De Beaugrande6 şi W.U.
Dressler7 au definit textul ca pe o „ întîmplare comunicaţională care satisface următoarele criterii
interdependente: de coeziune şi de coerenţă. Acestea două sunt pe larg analizate de către lingvistica
textuală ce are ca obiect de studiu felul în care frazele formează un text.
III.2. Tipologizarea discursului
Tipologizarea discursului, care are ca efect omogenizarea corpusului discursiv, constituie
însă o condiţie obligatorie a analizei discursului.
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Discursul a devenit în ultimele decenii ale secolului trecut o noţiune-cheie a lingvisticii, aflînduse la graniţa lingvisticii cu sociologia, teoria comunicării şi psihologia. Venind din orizonturi teoretice
diferite, definiţiile termenului de discurs sunt numeroase, complementare şi chiar contradictorii, însă
cele mai multe sunt realizate prin raportare la ceea ce nu este un discurs.
În literatura de specialitate, se pot distinge mai multe direcţii în tipologizarea discursului. În
prezenta lucrare, este abordat discursul mediatic.
Discursul mediatic este un tip de discurs difuzat prin intermediul unui canal mass-media
(ziar, program de radio, program de televiziune), care implică un emiţător (profesionişti ai
comunicării), furnizând informaţii despre realitatea socială şi un destinatar (un ansamblu de indivizi
nedeterminaţi, dispersaţi geografic, cu un anumit profil socio-psiho-cultural).
Discursul mediatic cunoaşte o mare varietate de reprezentări, în care prezintă realitatea
socială, apelând la modalităţi discursive specifice.
În ceea ce priveşte comunicarea de presă, putem spune că aceasta este o comunicare de tip
special, realizată prin intermediul discursului mediatic.
Procedeele sau practicile discursive în comunicarea de presă sunt modalităţi discursive
specifice textelor mediatice. Între procedeele generale utilizate în analiza retorico-discursivă a
textului jurnalistic scris (situate pe mai multe planuri de investigaţie posibile) enumerăm
următoarele, încadrabile în două mari categorii:
A. în plan paratextual:
- la nivelul titrării
- la nivel iconic (ilustraţia şi legenda)
B. în plan textual:
- la nivelul modului de expunere a faptelor (descrierea, naraţiunea, dialogul)
- la nivelul elocuţiei (exprimarea ideilor cu ajutorul figurilor de stil)
- la nivelul strategiilor argumentative (argumentarea deductivă, argumentarea inductivă) - la
nivelul strategiilor ambiguităţii (omonimia, polisemia, ambiguitatea referenţială)
- la nivelul strategiilor intertextualităţii (citarea, parodia, pastişa, pastişa parodică).

III.3. Practici şi / sau strategii discursive la nivelul peritextului verbal: titrarea
Practici şi / sau strategii discursive la nivelul peritextului verbal: titrarea se referă, pe
scurt, la elementele peritextului verbal, ca o componentă a paratextului (ansamblu de structuri
format din titlu - subtitlu - supratitlu, titlu-subtitlu, titlu-supratitlu, eventual şapou şi intertitlu(ri), cu
un important rol în continuarea lecturii şi în înţelegerea textului.
Indiferent de temă, structură sau destinaţie, orice text reprezintă materializarea unui act de
comunicare şi, prin urmare, se caracterizează prin intenţionalitate. Varianta scrisă a presei – fie ea
literară sau nonliterară – se distinge printr-un sistem închegat de tehnici şi elemente paratextuale
utilizate cu rol de cimentare şi consolidare a textului, având şi funcţia de a media
interrelaţionalitatea autor-text-cititor.
Peritextul auctorial, înţeles ca ansamblu de producţii paratextuale realizate direct de autor şi
ataşate textului propriu-zis în perimetrul aceleiaşi publicaţii, se restrânge în jurnalism la următoarele
forme de manifestare discursivă: numele jurnalistului, supratitlu, titlu, subtitlu, intertitlu şi şapou.
Numele jurnalistului pune în relaţie textul jurnalistic cu autorul textului, marcând
apartenenţa compoziţiei jurnalistice la producătorul ei. Această formă de peritext ocupă un loc
însemnat în aria paratextuală a ziarului, deoarece produce efect asupra cititorului, determinându-l pe
acesta să se oprească la un anumit ziar şi să selecteze din acesta textele care aparţin autorului
respectiv.
Ansamblul de elemente supratitlu, titlu, subtitlu, intertitlu şi şapou, actualizat integral sau
parţial în zona paratextuală, alcătuieşte o unitate secvenţială solidă, bine conturată sub aspect
semantic şi autonomă sau subordonată unui element regent din interiorul ansamblului din punct de
vedere sintactic.
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Conceptului de titlu îi sunt ataşate mai multe accepţiuni. Astfel DEX 1998, sv. precizează că
titlul este un „cuvânt sau text pus în fruntea unei lucrări sau a unei părţi distincte a ei, indicând
rezumativ sau sugestiv cuprinsul acestuia; p. generalizare orice lucrare editată”.
Se acceptă, în general, ideea că între un text şi titlul acestuia există o legătură fundamentală
de interdependenţă: orice titlu are un sens, dar el nu are încă semnificaţie decât prin confruntare cu
conţinutul textului titrat şi, totodată, titlul oferă posibilitatea înţelegerii adecvate a mesajului
textului respectiv.
Relevante pentru construcţia titlului jurnalistic sunt tiparele sintactice şi clasele lexicosemantice, acestea având un rol esenţial în procesul de coordonare, influenţare şi incitare la lectură
a publicului cititor.
Menţionăm că înţelegem prin peritext auctorial nivelul secvenţelor verbale care însoţesc
textul jurnalistic (auctorial) mediind relaţia „autor-text-cititor”, asigurând „etapa de dirijare şi de
influenţare a cititorului, fază premergătoare lecturii propriu-zise.”
În cadrul titrării pot fi identificate mai multe tipuri de procedee discursive, clasificate pe
mai multe niveluri: 1. gramatica titlului 2. componenta lexico-semantică 3. forme de
intertextualitate 4. mărci ale oralităţii 5. procedeele stilistice.
- gramatica titlului - titlul-cuvânt, titlul-sintagmă (nominală, prepoziţională), titlul-enunţ;
- componenta lexico-semantică - termeni generici, acumulări de nume proprii (nume de persoană,
denumiri de instituţii, firme, partide, organizaţii), termeni şi expresii colocviale sau argotice,
cuvinte recent formate în limbă, împrumuturi neologice, sigle şi acumulări de sigle, elemente de
evaluare cantitativă -axate pe indicarea cu precizie a cifrelor şi procentelor, exploatarea
preferenţială a anumitor câmpuri semantice);
- forme de intertextualitate (citarea, parodia)
- mărci ale oralităţii (la nivel pragmatic discursiv, la nivel gramatical, la nivel lexical);
- limbajul figurativ (figuri de stil - enumerarea - paralelismul sintactic, mai ales în variantă
antonimică,- comparaţia, - jocul de cuvinte, - metafora).
Titlul-cuvânt nu a fost nicidecum întâlnit în presa comunistă deoarece era aproape imposibil
ca un singur cuvânt să reuşească să transmită exact mesajul pe care îl doreau cei ce se ocupau cu
cenzura presei.
Majoritatea titlurilor din publicaţiile analizate şi selectate să constituie corpusul cercetării
noastre se încadrează în categoria titlu-enunţ întrucât se constituiau în structuri lingvistice mai
complexe, care se pliau mult mai bine pe ideea că presa trebuia să aibă un rol educativ, centrat pe
instruirea politică, ideologică profesională şi morală a maselor. În cotidianul Zori noi8 titlul Elevii
pe ogoarele toamnei – Lucrări de nota zece – constă din construcţii lingvistice care nu conţin verbe,
Totuşi acesta induce o imagine prin care cantitatea este în raport de directă proporţionalitate cu
calitatea. O modificare de discurs la nivelul titrării şi a fost foarte simplu transmisă ideea că aşa ar
trebui să facă toată lumea, nu informaţia că de fapt se făcea agricultură cu nişte copii. Nu a fost
relatat un eveniment, ci a fost comunicată concepţia partidului despre un anumit fapt, nu a primat
realitatea imediată, ci s-a dorit evidenţierea activităţii ideologice a partidului.
În aceeaşi categorie se încadrează şi titlul Lawson sparks reshuffle – (trad.) Lawson scânteia
remanierii (The Guardian, 27 octombrie 1989). De altfel, majoritatea titlurilor din presa britanică a
anilor 80 sunt fie sub forma titlu-enunţ, fie titlu-sintagmă, dorindu-se a avea mai ales caracter
informativ, dar şi incitant, stimulând dorinţa cititorului de a lectura întregul articol. Subtitlurile,
constituite din succesiuni de propoziţii care aduc informaţii suplimentare pentru cititor sunt la fel de
bine constituite, Chancellor quits after telling Thatcher that Downing Street economic guru must go
- (trad.) Cancelarul a demisionat după ce i-a impus premierului Thatcher ca guru-ul economic de
pe Downing Street să fie dat afară (The Guardian, 27 octombrie 1989), cu scopul de a stârni
curiozitatea cititorului şi de a crea o legătură între autor şi cititor.
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Un alt titlu-enunţ de referinţă pentru cercetarea noastră, se regăseşte tot în publicaţia
cotidiană Zori noi9 : Specialiştii, angrenaţi (cu sarcini concrete) în promovarea progresului tehnic
dovedeşte că manipularea maselor se putea realiza cu destul de multă uşurinţă.
Sub raport lexico-semantic, titlul comunică receptorilor realitatea adevărată – specialiştii sau ficţională – angrenaţi - şi prin apelul la forme lingvistice cu valenţe denotative şi conotative,
care anunţă tema principală a textului de presă, dezvăluie atitudinea jurnalistului faţă de conţinutul
de idei al mesajului şi arată gradul de inovaţie privind formularea titlului.
Titlul-enunţ este, însă, adeseori folosit şi în articolele de presă din perioada
postrevoluţionară: Semn ceresc la Pârteştii de Jos. Crucea din pământ (Crai nou 1998)10, aceste
construcţii lingvistice având menirea să stârnească curiozitatea cititorilor şi să determine lectura
integrală a textului.
Totuşi, bine ales şi urmat, sau nu, de un semn de punctuaţie titlul-cuvânt se poate constitui
într-un cuvânt extrem de elocvent necesar funcţionării actului de comunicare. Acesta se impune
prin faptul că realizează o surpriză lexicală cu impact asupra cititorului şi marchează exprimarea
punctului de vedere personal al jurnalistului, de obicei o atitudine negativă faţă de situaţia
prezentată. Relevant în acest sens este titlul Bunăstare? ce apare în cotidianul Crai nou11, la scurt
timp după evenimentele din decembrie 1989. Folosindu-se de acest cuvânt interogaţie, autorul
Dumitru Teodorescu reuşeşte să transmită destul de simplu mesajul său dezaprobator cu privire la o
anumită situaţie.
Pentru toate ziarele investigate se remarcă preferinţa pentru utilizarea titlurilor- enunţ sau a
titlurilor- sintagmă. Fie ele publicaţii din perioada comunistă sau postcomunistă acestea folosesc
acest gen de titluri din motive total diferite, dar care dau rezultate. Dacă în primul caz, cel al presei
comuniste, acest gen de titluri era folosit în acţiunile de influenţare a opiniei publice prin
intermediul mijloacelor de comunicare în masă: Prestigioasa participare a României la târguri şi
expoziţii internaţionale (România liberă, 1984)12; Constructorii braşoveni în pragul unui jubileu:
tractorul cu seria 100000 (România liberă, 1984)13; Mamă şi gospodină, stimată şi preţuită de
obştea satului (Scînteia, 1983)14; Cercetarea ştiinţifică studenţească, factor activ în valorificarea
potenţialului energetic al ţării (Scînteia, 1983)15, Creşterea competenţei profesionale a lucrătorilor
din comerţ (Zori noi, 1986)16; În întîmpinarea marii sărbători naţionale. Succese ale unui puternic
detaşament muncitoresc (Zori noi, 1986)17, în cazul presei postrevouţionare libertatea şi bucuria
adusă de cuvântul independent dar şi frenezia consumului de presă au fost cele care au determinat
acest fapt: Tinereţea veşnică a pădurilor Bucovinei (Crai nou, 1990)18; „Lucrurile se precipită”
(Crai nou, 1998)19; La Filipeştii de Pădure – Cuptoarele de ars var au înnegrit ogoarele şi casele
oamenilor (Adevărul, 1998)20; Minerii la ei acasă (România liberă, 1991)21; Cooperări cu firme
germane de răsunet şi de suflet (România liberă, 1991)22.
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Utilizarea de termeni generici (apartenenţa la o anumită regiune, categorie profesională,
funcţii politice şi administrative) se face în aproape toate titlurle articolelor constituite în corpusul
cercetării noastre. Termenii generici apar cu valori diferite:
- Valoare generalizantă, apropiată de sinecdocă (varianta „în întâmpinarea marii sărbători
naţionale”)
- Valoare denotativă - este vorba de termeni generici folosiţi în sens propriu, de obicei la formă de
singular şi asociaţi cu adjective calificative pozitive sau negative („puternic detaşament
muncitoresc”, „firme germane de răsunet şi de suflet”, „factor activ”, „prestigioasă participare”).
 Valoare metaforică - Se remarcă termenii generici cu valoare metaforică, dar puternic clişeizaţi.
Aceste metafore clişeu se impun cititorului prin caracterul lor virulent şi acid (Cercetarea ştiinţifică
studenţească, factor activ în valorificarea potenţialului energetic al ţării;, Constructorii braşoveni
în pragul unui jubileu: tractorul cu seria 100000. Conjugarea acestor termeni sarcastici cu diverse
compliniri atributive, lipsite de variaţie conferă titlului calitatea de marcă esenţială a paratextului,
fiind un element - cheie propagator de idei menit să determine modificarea spaţiului cognitiv al
cititorului în sensul dorit de regim.
Şi în cazul publicaţiilor britanice utilizarea termenilor generici este destul de frecventă.
Astfel, termeni generici cu valoare metaforică se regăsesc atât în titlurile publicaţiilor aşa zis
independente, cât şi în cele aparţinând unei anumite formaţiuni politice. Lawson sparks reshuffle(trad.) Lawson scânteia remanierii; The night George Harrison thought he was dying (trad.)
Noaptea în care George Harrison a crezut că va muri (The Guardian, 15 noiembrie 2000).
Presa posttotalitară activează de asemenea termeni generici cu valoare metaforică marcaţi de
conotaţii negative (La Filipeştii de Pădure – Cuptoarele de ars var au înnegrit ogoarele şi casele
oamenilor ; „Lucrurile se precipită” ). Această categorie de termeni generici este folosită pentru a
reliefa referentul şi a semnala astfel o sancţionare aspră a situaţiei expuse din partea producătorului
de text.
După 1990 foarte bine reprezentate în toate publicaţiile supuse analizei noastre sunt titlurile
care reclamă valorificarea unui lexic depreciativ, chiar acid şi vehement dar şi a termenilor care
aparţin familiei lexicale a morţii şi distrugerii, având drept consecinţă crearea unei stări de
disconfort psihic, frică şi tristeţe, acestea nemaifiind dictate de ideologia unei Puteri, a unui Partid
ci fiind impuse de contextul extralingvistic / situaţional.
Articolele din ziarele britanice incluse în corpusul selectat pentru cercetarea noastră
evidenţiază faptul că dinamica discursului mediatic pentru perioada 1980 – 2000 în presa din Marea
Britanie nu a fost atât de puternică precum în cazul României. Studiul nostru a surprins o oarecare
constantă a abordării discursului mediatic utilizat pntru surprinderea realităţii sociale, politice,
economice, culturale. Lawson sparks reshuffle trad. Lawson scânteia remanierii (The Guardian,
1989)23 sau The night George Harrison thought he was dying trad. Noaptea în care George
Harrison credea că va muri (The Guardian, 2000)24 sunt doar două dintre titlurile care pot confirma
acest lucru.
Titlurile-enunţ sau titlurile-sintagmă se regăsesc în aproape toată presa scrisă din Marea
Britanie, referindu-ne strict la perioada selectată pentru cercetarea noastră. Primează, în toată
această perioadă transmiterea informaţiei, căci, e bine ştiut faptul că acesta este scopul principal al
presei.
În societăţile tradiţionale legitimarea se face prin discursul despre ceva (metapovestire), în
schimb, în societatea postmodernă legitimarea se face prin discursul de putere. Cel mai
puternic/performant devine cel care are dreptate.
O altă caracteristică a postmodernismului este dată de faptul că acesta înlocuieşte valoarea
de adevăr cu aceea de existenţă (ceea ce există contează prin simplul fapt de a exista). Accentul se
mută de la finalitate la mijloacele de acţiune. Criteriul tehnic influenţează criteriul adevărului.
Societatea postmodernă dispune de mijloacele tehnice cele mai deosebite, prin care anumiţi
23
24

The Guardian – cotidian independent din Marea Britanie, octombrie 1989
The Guardian – cotidian independent din Marea Britanie, noiembrie 2000
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oameni, situaţi în vârful unei organizaţii piramidale utilizează comunicarea în aşa fel încât să poată
obţine, prelucra şi transmite informaţia transformată (după cum gândesc ei) în aşa fel încât să se
întoarcă la ei profitul. Informaţia produce bani şi se produce cu bani. Cunoaşterea postmodernă este
mercantilizată. Iată de ce şi presa din Marea Britanie est permanent într-un proces de transformare,
mai ales a calităţii discursului mediatic. Dacă în România comunistă calitatea discursului mediatic a
fost total alterată de ingerinţa politicii Partidului Comunist şi mai ales a conducătorilor acestuia, în
Marea Bitanie lucrurile sunt complet diferite. Aici tranformarea discursului mediatic, dinamica sa a
avut la bază, în principal, raţiunile economice ale celor aflaţi la conducerea marilor trusturi media.
Astfel, cotidianul The Morning Star, fondat ca organ al Partidului Comunist din Marea Britanie nu a
avut, în paginile sale, nici un tip de discurs mediatic care să aibă măcar elemente comune cu
discursurile mediatice din publicaţiile României comuniste
III.4. Limbajul jurnalistic în perioada comunistă
Analiza formelor de manifestare a limbajului în presa perioadei comuniste evidenţiază mai multe
trăsături definitorii pentru fiecare nivel în parte.
4.1. La nivel gramatical
1. Nominalizarea în exces, care opacizează discursul, prin eliminarea preciziei situării temporale,
care s-ar fi realizat prin intermediul verbului:
„Pentru a-şi înfăptui în condiţii cât mai bune sarcinile specifice, având în vedere raportul de strictă
determinare care există între calitatea pregătirii profesionale şi realizarea însufleţitoarelor
programe de dezvoltare multilaterală a patriei, fapt subliniat încă o dată de secretarul general al
partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, avem
continuu în atenţie ridicarea competenţei celor ce lucrează în domeniul circulaţiei mărfurilor”.
(Zori noi, 19 septembrie 1986, p.1)
2. Utilizarea excesivă a substantivelor în cazul genitiv, aflate în relaţie de coordonare sau de
subordonare:
„Iată, de fapt, tot atîtea argumente pentru ca şi alte unităţi de învăţămînt superior să-şi intensifice
eforturile în direcţia cercetării şi valorificării energiei eoliene astfel încît rămînerile în urmă din
acest domeniu să fie grabnic recuperate, iar utilizarea energiei vîntului să dobîndească o pondere
mai mare... .”. (Scînteia, 5 februarie 1983, p.4)
3. Utilizarea excesivă a subiectului multiplu denumeşte de cele mai multe ori participarea unanimă
la o acţiune:
„Avem astăzi 80 de inventatori şi un activ de 2500 de inovatori, muncitori cu înaltă experienţă,
maiştri, tehnicieni şi ingineri, care au contribuit .... ”. (România liberă, 20 iulie 1984, p.5)
4. Abundenţa adjectivelor; în unele cazuri, aproape fiecare substantiv este însoţit de un adjectiv
(ex.1) sau un singur substantiv este determinat de mai multe adjective:
1. „Puternic mobilizaţi de istoricele hotărâri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist
Român, comuniştii, toţi oamenii muncii din municipiul Bacău raportează cu mândrie patriotică şi
deplină satisfacţie că în anul 1981 au obţinut succese importante în dezvoltarea economico-socială
a localităţii, care asigură baza corespunzătoare pentru realizarea planului în cel de-al doilea an al
cincinalului şi condiţiile optime pentru ridicarea continuă a calităţii vieţii oamenilor muncii”.
(Scînteia, 21 ianuarie 1984, p.2)
5. Frecvenţa ridicată a adverbului (şi a locuţiunilor adverbiale):
Multe dintre verbe nu mai apar independent, acţiunile lor fiind calificate printr-un adverb/ mai
multe adverbe coordonate:

10

„Încep adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi. Să dezbatem temeinic,
responsabil, gospodăreşte, în acest forum de conducere democratică, toate problemele concrete ale
îndeplinirii exemplare a sarcinilor cincinalului ”. (Scînteia, 9 iulie 1983, p.1)
7. Numeralul, utilizat pentru a amplifica în mod nerealist rezultatele obţinute în diferite domenii de
activitate:
„De la 1 septembrie, 70000 de elevi din clasele V-XII însoţiţi de peste 1500 de cadre didactice
participă eşalonat la campania agricolă de toamnă (Zori noi, 19 septembrie 1986, p. 1)
8. Raportul verbe/construcţii personale - impersonale înclină întotdeauna în favoarea
impersonalităţii, prin care este eliminată individualizarea emiţătorului.
„La sala calculatorului se fac intense pregătiri......se va trece la înregistrarea şi reglarea automată
a parametrilor ...”. (Zori noi, 20 august 1986, p. 3)
4.2. La nivel lexical
Lexicul, componenta cea mai vulnerabilă la schimbare, a suferit în perioada comunistă o
serie de modificări - desemantizări, resemantizări, împrumuturi (în special din limba rusă), însoţite
de atente monitorizări şi dirijări explicite din partea conducerii (existând liste de cuvinte interzise).
Alţi termeni parcurg procese de „desemantizare”, de ambiguizare a sensului de bază, prin utilizarea
în contexte vagi, nespecifice, pentru care nu există corespondenţă referenţială. Aşa se întâmplă în
cazul termenilor democraţie, libertate sau vot, folosiţi destul de frecvent pentru a caracteriza un
sistem în care unica forţă conducătoare îşi impunea opresiv orice idee, nelăsând libertatea alegerii:
„Pentru ce votăm azi?” (...) Pentru libertatea şi demnitatea eroicului popor român (...). Este votul
cugetelor noastre, este votul inimilor noastre. Este votul fiinţei noastre”. (Scânteia, 17 martie
1985, p. 4)
O trăsătură dominantă a limbajului în perioada comunistă din punct de vedere lexical o
reprezintă clişeul, care capătă forme şi conţinuturi dintre cele mai diverse:
a) defineşte societatea/ sistemul:
„Geologii şi minerii de la I.P.E.G. „Suceava” din Cîmpulung Moldovenesc – care se situează pe
locul al doilea pe ţară, în întrecerea cu unităţile de profil – îşi amplifică în aceste zile, eforturile
creatoare, pentru a întîmpina cu succese cît mai bogate marea sărbătoare de la 23 August”. (Zori
noi, 20 augusst 1986, p.1)
b) urmăreşte mobilizarea:
„Începuturile au fost deosebit de grele (.....) dar iscusiţii meseriaşi în frunte cu comuniştii au învins
toate greutăţile. S-au perfecţionat din mers (...) mai ales în ultimele patru cincinale, astfel încît
astăzi s-a ajuns la circa 50 de tipuri în peste 400 de variante constructive”. (România liberă, 20
iulie 1984, p.1)
d) denumeşte evenimente istorice:
Un exemplu în acest sens este denumirea revoluţiei din 1944, devenită formulă clişeizată mai ales
în ultima etapă a perioadei comuniste:
„Apropierea marii noastre sărbători naţionale de la 23 August este marcată prin diverse
manifestări politico-educative în comuna Rădăşeni... ”. (Zori noi, 20 august 1986, p.3)
4.3. La nivel sintactic
Trăsăturile lexicale şi morfosintactice ale limbajului de presă din perioada comunistă îşi
cumulează efectele la nivelul sintactic. De vreme ce enunţiatorul nu are în vedere o relaţie reală cu
un receptor, creând un mesaj despre mesaj, fără referenţialitate, cel mai adesea destinatarul este
incapabil să identifice un sens dincolo de mulţimea de structuri clişeizate care alcătuiesc frazele.
Modalităţile de amplificare a frazelor sunt cele obişnuite în orice formă de discurs: coordonarea
(joncţiune sau juxtapunere), subordonarea (joncţiune sau juxtapunere), apoziţia sau incidenţa - fie
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că se manifestă la nivelul propoziţiei, fie la cel al frazei. Ceea ce uimeşte este numărul mare de
utilizări ale acestor procedee, de obicei combinate.
În exemplul de mai jos, întregul text este structurat doar în cinci propoziţii ( 2-PP, 3-AT),
deci există tot atâtea verbe predicat. Departe de a fi un semn al clarităţii întregului, amploarea
textului se explică prin numărul crescut de coordonări intrapropoziţionale.
„Fundamentând în spirit ştiinţific necesitatea alocării unei părţi mai mari din venitul naţional
pentru dezvoltarea unei puternice şi moderne baze tehnico-materiale, Congresul al IX-lea se află la
temelia înaltelor ritmuri de creştere a producţiei industriale, de dezvoltare economică accelerată ce
caracterizează toţi aceşti ani, România de astăzi fiind de 15 ori mai puternică, mai bogată decât
România anului 1950; transpusă cu fermitate în viaţă, sub îndrumarea nemijlocită a secretarului
general al partidului nostru, politica partidului de amploare naţională a forţelor de producţie de pe
întreg teritoriul patriei a rodit bogat, ridicând la viaţă nouă şi înfloritoare judeţe şi localităţi
altădată încremenite în uitare şi înapoiere economică, creând astfel într-o tot mai mare măsură
condiţii egale de muncă şi viaţă pentru toţi fiii patriei, fără deosebire de naţionalitate, fapt ce se
înscrie firesc în şirul statornicelor preocupări din care a izvorât o altă realitate de esenţă a acestor
ani – asigurarea deplinei egalităţi în drepturi a tuturor cetăţenilor ţării noastre – români,
maghiari, germani, sârbi şi de alte naţionalităţi”. (Scînteia, 18 iulie 1983, p.2)
4.4. La nivel pragmatic
Cel mai frapant fenomen întâlnit la acest nivel este încălcarea flagrantă a maximelor
conversaţionale (definite de Grice). Toate mijloacele prin care sunt încălcate maximele
conversaţionale devin, privite în ansamblu, tot atâtea modalităţi prin care relaţia textului cu
realitatea se degradează. Emiţătorul nu urmăreşte, de fapt, să informeze receptorul, ci să-i distragă
acestuia atenţia de la adevăratele probleme, cu alte cuvinte, să-l manipuleze, să-i anihileze astfel
puterea de reacţie.
„Încă din primele zile ale acestui an şi ale celui de-al optulea cincinal, puternic însufleţiţi
de vibrantele îndemnuri adresate naţiunii de dumneavoastră (...) comuniştii, ceilalţi oameni ai
muncii, toţi locuitorii judeţului nostru, sub conducerea organelor şi organizaţiilor de partid, au
acţionat cu şi mai mare abnegaţie şi dăruire revoluţionară pentru realizarea ritmică a sarcinilor de
plan la toţi indicatorii...”. (Scînteia, 29 ianuarie 1983, p.3)
4.5. La nivel stilistic
Discursul jurnalistic din perioada comunistă este marcat printr-un exces de metafore, cele
mai multe fiind modalităţi de a denumi societatea comunistă drept cea mai bună dintre lumi.
Sintagmele metaforice devin însă, prin repetare, surse de clişeizare şi dau textului caracterul unui
limbaj arid, lipsit de concreteţe, care nu mai poate evoca un referent.
1. „Într-un glas cu întregul nostru popor, toţi cei care trăiesc şi muncesc în comuna Valea Mare,
judeţul Olt, susţin cu toată căldura inimilor realegerea la Congresul al XIV-lea al partidului, în
funcţia supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, a tovarăşului Nicolae
Ceauşescu, văzând în aceasta garanţia înaintării ferme a patriei pe drumul luminos al
socialismului şi comunismului (...)”. (România liberă, 12 august 1989, p.4)
2. „...îndeplinirea exemplară a obiectivelor noului cincinal (...) va însemna, în fond, accesul patriei
socialiste în spaţiul vast al altei etape istorice, etapă în care România va cuceri statutul de ţară
socialistă mediu dezvoltată. Efortul intensiv de escaladare a acestui semeţ pisc al dezvoltării
noastre a fost dozat judicios, evaluându-i-se cu luciditate, cu responsabilitate comunistă, ştiinţifică
liniile de forţă rezultate în urma impunătoarelor împliniri de până acum”. (Scînteia, 2 martie 1986,
p.1)
III.5. Discursul jurnalistic în perioada de tranziţie
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Această parte a lucrării noastre este dedicată analizei discursului jurnalistic după revoluţia
din decembrie 1989. Analizând materialul-suport, am putut constata că relaţia dintre discursul
jurnalistic din perioada comunistă şi cel din perioada posttotalitară are o natură complexă şi impune
mai multe nuanţări. Astfel, după încheierea dictaturii comuniste, discursul jurnalistic comunist nu
îşi încheie total existenţa.
Pe de altă parte, faptul că după revoluţie s-a schimbat întregul context socio-politic,
că a fost eliminată interdicţia de a avea altă opţiune decât cea oficială a făcut ca o mare parte a
formelor de manifestare ale discursului jurnalistic comunist să dispară. În primul rând, sunt
marginalizate acele elemente de nivel lexical resimţite ca indicatori direcţi ai perioadei anterioare,
precum tovarăş, epocă de aur, vizită de lucru.
5.1. Aspecte lingvistice
În limbajul publicistic românesc din perioada posttotalitară se pot identifica mai multe
tendinţe care coexistă.
- resemantizarea – este specifică unor termeni precum democraţie, libertate, dialog, a căror
semnificaţie se redefineşte treptat, după o perioadă în care fusese modificată sub influenţa
ideologiei.
- perpetuarea trăsăturilor limbajului jurnalistic comunist - mult mai evidente în perioada imediat
următoare anului 1989, ecourile acestuia au început să se estompeze treptat odată cu instaurarea
sistemului democratic. Dintre trăsăturile persistente, enumerăm:
a) nominalizarea
„Este neîndoielnic un adevăr ce nu poate fi eludat. Receptivitatea şi chiar simpatia lor la
problemele timişorenilor a fost deosebită şi-n revoluţie şi-n perioada ce a urmat”. (România liberă,
2 februarie 1991, p.3)
b) dublarea sinonimică
„... prezenţa noastră a fost considerată ca atare – ca o expresie a sentimentelor de stimă, de
consideraţie ale poporului nostru faţă de poporul japonez şi a dorinţei de a extinde relaţiile
bilaterale...”. (România liberă, 16 noiembrie 1991, p.1)
c) abundenţa adjectivelor
„Dinspre cofetărie vine agale un puşti. Firav, extrem de palid, ţinând în braţe un buchet de
trandafiri. După veşmintele slinoase şi papucii scâlciaţi am bănuit de unde-i are...”. (Crai nou, 6
noiembrie 1998, p.2)
d) impersonalitatea
„Interesul naţional impune celor care vor negocia protocolul coaliţiei să o facă în vederea sinceră
a înţelegerii. Care ar fi premisele ei? În primul rând, să se renunţe de ambele părţi, la
personalizarea conflictului. Apoi să se identifice cauza, natura neînţelegerii”. (România liberă, 31
ianuarie 1998, p.1)
e) clişee şi structuri clişeizate
„Femeile au reprezentat şi reprezintă un liant al vieţii de familie. Femeia este mamă, soţie,
educatoare, gospodină. Femeile constituie un important potenţial uman cu o pondere importantă,
ca ocupaţie, în diferite ramuri economice, servicii, învăţământ, cultură, societate”. (Adevărul, 11
septembrie 1992, p.5)
- cuvintele-emblemă - care denumesc noile realităţi sociale, politice şi economice, precum: dialog,
economie de piaţă, privatizare, grevă, reformă, manipulare etc. Contextele în care se utilizează
dovedesc faptul că sensurile acestora nu sunt încă fixate prin uz, dar funcţionează asemenea unor
indicatori ai perioadei în care apar, reflectând principalele realităţi socio-politice. Spre deosebire de
clişeu, care are caracter permanent/ continuu, unele păstrându-se chiar din perioada comunistă,
cuvintele-emblemă sunt temporare, dar definitorii pentru o anumită perioadă.
- clişeele noi - dincolo de perpetuarea unor clişee, persistă în limbajul presei de tranziţie tendinţa
foarte puternică de clişeizare, apărând astfel, pe tipare vechi, noi exemple de termeni/ structuri
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clişeizate, dintre care enumerăm doar: emanaţie, consens, oameni de bine, politică de cooperare sau
culorile politice.
Un semn al detaşării faţă de limbajul sistemului comunist îl reprezintă situaţiile de
reluare în registru ironic a formulelor specifice acestuia. Fenomenul cunoaşte amploare în limbajul
actual nu numai în ziarele care privilegiază acest gen de raportare la realităţile sociale şi politice, ci
în orice tip de periodice.
O lectură a presei româneşti din perioada de după revoluţie, evidenţiază faptul că
majoritatea textelor ironice care au ca punct de plecare realitatea comunistă se referă la epoca
Nicolae Ceauşescu, probabil şi din cauză că această perioadă este mai apropiată temporal de
prezent.
Dintre formele de manifestare a ironiei, parodia este cel mai frecvent utilizată în presa de
tranziţie.
clişeul
Formulele care desemnau fenomenul cultului personalităţii (atât de puternic manifestat în perioada
finală a comunismului) sunt deseori utilizate ca hipotexte pentru parodiile contemporane, ca în
exemplul următor. Frecvenţa parodierii unor formule din această categorie este o consecinţă a
excesului cu care erau utilizate în discursul meditic din perioada amintită.
„Marele trofeu al pescuitorului în şanse tulburi era cel mai iubit rechin al poporului, ridicat în
slava undiţei cu fanion roşu ...”. (Adevărul, 9 iulie 1992, p.1)
adjectivul
Utilizarea excesivă a adjectivului în limbajul presei comuniste, care creează, de obicei, sintagmeclişeu este foarte frecvent parodiată în presa contemporană:
1. „La noi, părinteasca grijă a Preşedintelui faţă de propria-i naţie se manifestă îndeobşte prin
marele respect faţă de barba de televizor a Everacului.” (Adevărul, 15 iunie 1993, p.1)
2. „Astăzi, pentru că în România se simte nevoia unei concepţii ştiinţifice, moderne, dinamice, dl.
V.M. a devenit Preşedintele... . ” (Adevărul, 19 mai 1992, p.7)
Formă de manifestare a ironiei înrudită cu parodia, pastişa se diferenţiază de aceasta prin două
aspecte ale relaţiei dintre textul nou şi sursă:
1) transformare în cazul parodiei, imitaţie în cazul pastişei;
2) referirea la anumite formule/ sintagme cu individualitate proprie (dată de frecventa folosire în
discursul mediatic din perioada totalitară) – în cazul parodiei şi la un anumit tip de discurs (de
exemplu de elogiere a lui Ceauşescu sau a Elenei Ceauşescu) – în cazul pastişei.
Fără a realiza o clasificare a pastişei, întrucât principalul criteriu – tipul de text-sursă/ model
nu este valabil în cazul de faţă, prezentăm exempul de mai jos pentru a diferenţia pastişa de parodie.
Textul urmăreşte îndeaproape modelul unui discurs elogiator dedicat Elenei Ceauşescu, eventual, cu
ocazia sărbătoririi zilei de naştere.
„Pe aceste temeiuri am alcătuit acest articol, pe care-l consacrăm marii femei25, cu sentimente de
adâncă bucurie şi mândrie pentru opera academicianului, împreună cu cele mai fierbinţi urări de
sănătate, viaţă lungă şi fericire, de forţă creatoare, spre binele ţării şi al întregului popor, spre
gloria istoriei româneşti”. (Adevărul, 23 martie 1992, p.7)
Actul de interpretare a textului presupune cunoaşterea de către cititor a felului în care erau
scrise aceste texte elogiatoare – unele – la comandă, de către autorii de curte, altele – prin imitaţie,
de către alte persoane care doreau să intre în graţiile conducerii. Dincolo de mesajul oficial însă, se
cunoştea adevărata percepţie a acestor formule (dovadă nenumăratele bancuri şi ironii pe această
temă), iar mesajul ironic al textului punctează tocmai contrastul dintre pretins şi real, care este
valabil, într-un alt context şi în prezent.
25

Trebuie precizat că textul face referire la Zoe Dumitrescu-Buşulenga.
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După anul 1989, există un număr mare de utilizări ironice ale formulelor specifice
limbajului presei totalitare în presa românească, frecvenţa scăzând odată cu înaintarea în timp, din
cauza concurenţei cu ironiile care au drept ţintă situaţii actuale, uşor de receptat. Majoritatea
exemplelor sunt reluări ironice ale unor formule devenite clişeu în discursul mediatic comunist,
deci care au puterea de a se menţine în memoria receptorilor. Trebuie observat însă că receptarea
unor astfel de ironii este efemeră, pentru că depinde de cunoaşterea unor elemente de context
indispensabile înţelegerii mesajului ironic.
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IV. Concluzii
Ca în alte lucrări înscrise în acelaşi spectru tematic, cercetarea noastră are final deschis,
relaţia dintre trecutul totalitar şi prezentul democratic putând fi exploatată în continuare la nivelul
limbajului jurnalistic din România. În ceea ce priveşte dinamica discursului mediatic din presa
britanică, putem afirma, în baza analizei efectuate pe un corpus destul de slab închegat, că aceasta a
fost mult mai puţin evidentă, mai ales datorită faptului că din punct de vedere politic, social,
economic şi cultural Marea Britanie nu s-a confruntat cu „hidra” unui regim totalitar, aşa cum s-a
întâmplat în România.
Importanţa studierii unui astfel de fenomen este majoră. În primul rând, la nivel teoretic,
trebuie să se facă distincţia dintre diferitele tendinţe efemere, „mode” lingvistice ale unei anumite
perioade, pe de o parte, şi fenomenele care se constituie în ecouri ale limbajului de presă din
comunism.
În al doilea rând, cunoscând formele de manifestare şi mecanismele de funcţionare ale
acestui „flagel lingvistic”, efectele sale nocive pot fi diminuate treptat la nivelul mai multor tipuri
de discurs – jurnalistic, politic sau chiar didactic.
Tratarea temei în discuţie, pe baza unui material în întregime autentic, s-a justificat, sperăm,
prin rezultatele obţinute, care încearcă să suplinească şi să completeze domeniul abordat cu noi
aspecte.
Concluziile care se desprind în urma studierii elementelor de discursivitate şi a modului în
care acestea reflectă, uneori nemijlocit, inovaţiile social politice ale vremii, dovedesc utilitatea
alegerii acestei teme, de mare actualitate, în cadrul prezentei cercetări. Analiza efectuată de noi
asupra corpuslui selectat pentru perioada pre- şi post revoluţionară, permite enunţarea unor
constatări relevante privind dinamica unor procedee discursive de presă.
Diversitatea stilistică a limbii actuale (a românei şi, deopotrivă, a limbi engleze) deosebeşte,
în bună măsură varietăţile lingvistice actuale de cele din perioade istorice precedente.
Trăsătura esenţială a discursurilor mediatice din ziarele avute în vedere din perioada
totalitară este, în opinia noastră, promovarea aceloraşi modalităţi discursive specifice regimului
totalitar comunist: cultivarea unui stil nominal încărcat, dezvoltat prin concatenări substantivale,
forme genitivale, adjective ornante sau indici de specificare a contextului, lipsa unei referinţe
concrete.
Toate particularităţile lingvistice care apar, cu precădere, în textele cu tematică politică sau
în reportaje despre realizările din domeniul industriei şi al agriculturii, au drept rezultat un stil
jurnalistic complicat, greoi şi confuz.
După 1989, modelul cultural al discursului mediatic comunist, dominat de prestigiul
limbajului ştiinţific, al „cuvântului scris”(oralizat), elaborat în prealabil, cenzurat, neutru,
depersonalizat şi eliberat de orice coloratură stilistică, este înlocuit cu un model nou al discursului,
mult mai relaxat, dominat de limbajul familiar al oralităţii colocviale, accesibil, care structurează
timpul organizând spaţiul social al publicului.
.
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