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REZUMAT 

 

 

 În ultimii ani, limbajul jurnalistic al presei din Romȃnia şi al presei din Italia a 

constituit subiectul a numeroase studii de specialitate, cercetări ştiinţifice şi analize ale 

organizaţiilor media care urmăresc cu atenţie fenomenul actului mediatic la toate nivelurile, 

concretizate prin publicarea de articole şi studii ȋn revistele de specialitate, precum şi ȋn 

volume la care vom face referire ȋn cercetarea noastră. 

 

           1.  Preambul motivaţional şi metodologic  
 Teza noastră de doctorat ȋşi propune să identifice specificul lingvistic din principalele 

reviste electronice pentru femei şi, să evidenţieze o serie de particularităţi lingvistice ale 

discursului, ȋn contextul sociolingvistic al celor două idiomuri: cel romȃnesc şi cel italian. 

Scopul cercetării noastre ȋl constituie abordarea pragmatico-discursivă şi sociolingvistică a 

presei destinate femeilor, mai precis, a limbajului presei feminine şi, surprinderea aspectelor 

morfo-sintactice, lexicale, textuale şi stilistice evidenţiate de corpus. Cercetarea propune o 

abordare pragmatică a discursului jurnalistic romȃnesc şi italian, analizȃnd limbajul din presa 

feminină din punct de vedere lingvistic, utilizȃnd o analiză de tip calitativ, analiza de discurs.  

 Având caracter contrastiv, cercetarea noastră poate fi introdusă ȋn categoria 

cercetărilor de actualitate, deoarece analizează raporturile existente ȋntre cele două comunităţi 

culturale şi lingvistice: cea românească şi cea italiană şi, identifică unele posibile asemănări/ 

diferenţe la nivelul discursurilor media. Subiectul cercetării poate reprezenta o provocare ȋn 

domeniul comunicării şi, de asemenea, ȋn domeniul lingvistic, atȃt prin dinamica sa, cȃt şi 

prin analiza fenomenului. Am stabilit următoarele obiective: 

 abordarea contrastivă a diferitelor tipuri de reviste adresate publicului 

feminin romȃnesc şi italian 

 realizarea unei tipologii a presei feminine romȃneşti şi italiene 

 analiza particularităţilor morfo-sintactice, lexicale, textuale şi stilistice. 

 

 Metoda folosită ȋn cercetare este una sincronică şi contrastivă, urmărind relaţia dintre 

uz - presa scrisă (ȋn cazul nostru articole publicate online pe site-uri revistelor româneşti şi 

italiene) şi norma academică sau literară (reflectată ȋn lucrările lexicografice). Cercetarea 

întreprinsă iniţial pe terenul limbii române este completată ulterior cu informaţii obţinute pe 

baza câtorva lucrări lexicografice de limbă italiană.  

 Analiza fenomenului actului mediatic a constituit tema unor cercetări, care s-au 

concretizat prin publicarea de articole şi studii ȋn revistele de specialitate, precum şi ȋn volume 

la care vom face referire ȋn studiul nostru. Pentru a putea aplica modul de cercetare, am 

valorificat sursele bibliografice provenite din domeniile: lingvistică generală, științele 

comunicării, analiza discursului, semiotică, am consultat teze de doctorat, la care am adăugat 

dicționare de specialitate.   
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 Revistele adresate publicului feminin reprezintă un segment important de presă atât la 

nivel național, cât și internațional. Câteva posibile explicaţii ale capacităţii acestor publicaţii 

de a «colecta» audienţe stabile (presa feminină, cu o relativă regularitate a vânzărilor, fiind 

mai puţin vulnerabilă ȋn condiţiile tranziţiei economice), regăsim ȋn interesanta abordare a lui 

Marian Petcu, Cui ȋi datorează prosperitatea acest tip de presă?
1
 şi anume: Promovarea 

spectacularului şi imaginarului – prin care se ȋntreţine impresia unei participări active ȋn 

lumea mondenă; Abordarea temelor imuabile, prin recursul la mit - se oferă cititoarelor/ 

cititorilor posibilitatea de a imita, ȋn aceeaşi manieră, aşa cum miturile arhaice invitau oamenii 

primitivi la imitaţie; Conţinutul specific - se ȋntreţine iluzia unei inserţii ȋn realitate; Confortul 

lecturii - unele publicaţii feminine consideră că folosirea imaginilor şi a graficii dublează 

impactul pozitiv asupra cititoarelor; Mediul socio-economic - publicul feminin dă curs 

apelului la achiziţionarea de produse mediatice ce oferă ocazii de relaxare, de stimulare a 

imaginaţiei etc; Adecvarea la publicuri-ţintă - se regăsesc titluri care se adresează unui public 

riguros definit; Caracterul nonevenimenţial al conţinutului - folosirea titlurile cu impact 

puternic care vȃnd; Posibilităţile de „tezaurizare” - datorită informaţiilor oferite publicaţiile 

pot fi păstrate timp mai ȋndelungat.    

 Dacă ne raportăm la discursul specific revistelor destinate publicului feminin, vom 

observa că aceste relații se materializează în structuri discursive care vizează curiozitatea și 

intuiția, trăsături considerate, în mod tradițional, ca fiind apanajul sexului feminin.   

 

            2.  Corpusul de lucru 

 Caracterul actual al cercetării este dat, ȋn primul rȃnd, de audienţa de care se bucură ȋn 

rȃndul cititoarelor acest tip de publicaţii, dar şi de faptul că aceste tipuri de revistă prezintă 

interes pentru cercetători, prin prisma faptului că reflectă principalele aspecte ale dinamicii 

limbii (a limbii romȃne şi a limbii italiene actuale), survenite odată cu evoluţia limbii. 

 Corpusul care stă la baza cercetării este alcătuit din texte selecţionate din douăzeci şi 

două de reviste ȋn format electronic, publicate pe site-uri romȃneşti şi italiene, reviste care se 

adresează cu precădere publicului feminin. În funcţie de segmentul ȋn care fiecare publicaţie 

poate fi ȋncadrată regăsim reviste: de lux/ glossy: „Cosmopolitan”, „Elle”, „Viva”, „Vogue” 

„Marie Claire”, „The One”, „Unica”, „Vanity Fair”, reviste de masă/ populare: „Ioana”, 

„Click! Pentru femei”, „Oggi”, reviste de mijloc: „Avantaje”, „Femeia”, „Tabu”, „Grazia”, 

„Amica”, Gioia”, „Io Donna”, „Donna Moderna”, „D – la Repubblica delle donne”,  revista 

specializată/ de nişă „Mami”, revista ȋn format mic/ pocket „Glamour”. Ne propunem o 

descriere generală a revistelor ce reprezintă corpusul nostru (scurt istoric, anul apariţiei, 

editorul, temele abordate)  şi, observăm rubricile comune şi specifice. 

  

 Exemplele sunt ȋnsoţite ȋntre paranteze, de numele publicaţiei din care a fost extras 

exemplul şi de data apariţiei acestuia. Prin scrierea cu caractere italice am evidenţiat 

segmentul la care am făcut referire. Menţionăm că exemplele care fac obiectul analizei 

noastre au fost excerptate din arhivele ediţiilor online ale acestor publicaţii, din perioada 

2007–2017.   

 

           3.  Structura lucrării 

 Examinarea materialului selectat impune tratarea temei ȋn următoarea structură pe care 

o vom prezenta succint. În partea introductivă a cercetării noastre ne vom opri asupra 

motivării investigaţiei, a scopului cercetării şi a obiectivelor pe care ni le-am propus, a 

                                                           
1
 Marian Petcu, Tipologia presei româneşti, Institutul European, 2000, Iaşi, pp. 233-234 
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corpusului analizat şi a metodologiei urmate. Structura lucrării cuprinde introducerea, trei 

părţi, concluzii parţiale, concluziile finale şi referinţele bibliografice. 

 În prima parte a tezei de doctorat, intitulată Tipuri și variante discursive în 

comunicarea mediatică
2
, vom urmări definirea conceptelor de „comunicare”, „comunicare 

mediatică”, „discurs/ limbaj/ text” și variatele accepțiuni ce au fost date acestora și, de 

asemenea „vizăm trecerea în revistă a opiniilor principalilor specialiști în domeniul 

comunicării. Prezentarea acestor concepte (din perspectiva lingvisticii românești și a 

lingvisticii italiene) constituie un discurs preliminar necesar, pentru a putea propune o metodă 

de analiză care să servească demersului nostru viitor de cercetare”
3
. Concentrarea cercetării 

noastre pe segmentul comunicării mediatice ne determină să vorbim despre mutațiile tehnice 

ce privesc presa scrisă.  

 În partea a doua a lucării, Limbajul publicistic romȃnesc şi italian. Scurt istoric, ne 

vom ocupa de analiza limbajului jurnalistic din perspectiva stilisticii generale, contextul ȋn 

care s-a format stilul publicistic ȋn cele două culturi şi rolul pe care l-a avut presa ȋn formarea 

limbii române literare moderne şi a limbii naţionale italiene.    

 Ceea ce ne propunem ȋn acest segment al cercetării noastre este evidenţierea 

complexităţii terminologice cu referire la limbajele de specialitate ȋn limba română şi italiană 

şi oferirea unei viziuni de ansamblu asupra apariţiei şi evoluţiei presei româneşti şi italiene şi 

a contextului ȋn care s-a format stilul publicistic ȋn cele două culturi. Considerăm necesară o 

trecere ȋn revistă a etapelor cercetărilor cu privire la limbajele de specialitate, complexitate 

dată, mai ales, de diversele perspective de abordare din lingvistica italiană. Această 

perspectivă de analiză va sublinia rolului presei scrise în formarea limbii literare românești și 

italiene și ne va permite ilustrarea caracteristicilor actuale ale limbajului publicistic. Având în 

vedere abordarea comparativă pe care intenționăm să o propunem în cercetarea noastră, vom 

schița evoluția presei românești și italiene, de la origini și până în epoca actuală.    

 Dacă în cercetările româneşti de lingvistică, varietăţile limbii literare sunt cunoscute 

sub denumirea de stiluri funcţionale sau limbaje, în cercetările lingvistice italiene întâlnim o 

terminologie diversificată, unii cercetători punȃnd semnul echivalenţei ȋntre subcoduri şi 

limbaje speciale, alţii susţinȃnd că subcodurile ar fi sinonime doar cu limbajele sectoriale. 

Balboni pune sub semnul sinonimiei termenii tehnolecte şi microlimbă, primul termen 

referindu-se la limbajul tehnicienilor, cel de-al doilea trimiţând la limbă. În timp ce termenul 

tecnoletto a dispărut din sociolingvistică, termenul microlimbă este folosit ȋn sectorul ştiinţific 

şi profesional. 

 În ceea ce priveşte analiza limbajului publicistic romȃnesc şi italian, am avut ȋn vedere 

observarea comparativă a originii şi a evoluţiei limbajului publicistic romȃnesc şi italian 

(trăsăturile actuale ale limbajului adoptat de presă ȋn Romȃnia şi Italia), cȃt şi observarea 

comparativă a originii, a evoluţiei şi tipologia presei feminine româneşti şi italiene. Am pus ȋn 

evidenţă momentele care au marcat apariţia primelor cotidiene ȋn cele două spaţii culturale, 

analizȃnd rolul pe care presa l-a avut ȋn formarea limbii romȃne literare şi a limbii italiene 

unitare. Am subliniat rolul pe care l-au avut „Albina romȃnească”, „Curierul romȃnesc” şi 

„Gazeta de Transilvania” ȋn formarea stilului publicistic romȃnesc şi a limbii romȃne literare. 

 În ceea ce priveşte istoria limbii italiene, un rol important i-a revenit presei, care 

alături de şcoală a contribuit la difuzare naţională a limbii italiene. Primele periodice 

romȃneşti au contribuit la ȋmbogăţirea lexicului limbii romȃne prin introducerea de termeni 

noi impuşi de dezvoltarea societăţii romȃneşti din secolul al XIX-lea, iar prin asimilarea unor 

                                                           
2
 Cornelia Pavel Nichifor, Discursive types and variants in media communication (Tipuri și variante discursive 

în comunicarea mediatică), articol prezentat ȋn  cadrul The International Scientific Conference Literature, 

Discourse and Multicultural Dialogue, 2 en Edition, Tîrgu Mureş, 4-5 December 2014, “Petru Maior” 

University of Tîrgu Mureş, disponibil la adresa: http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-02/Lds/Lds%2002%2028.pdf 
3
 Ibidem 
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elemente aparţinȃnd altor stiluri ale limbii, stilul publicistic a conferit limbii literare trăsături 

noi.  

 Analizei limbajului presei romȃneşti i-au fost dedicate numeroase studii de 

specialitate. Cercetătorii Rodica Zafiu (Diversitate stilistică ȋn româna actuală), Stelian 

Dumistrăcel (Discursul repetat în textul jurnalistic), Ilie Rad (Stil şi limbaj ȋn mass-media din 

România) au sintetizat cȃteva dintre caracteristicile limbajului publicistic romȃnesc, 

caracteristici pe care le vom enumera mai jos: predilecţia ziariştilor pentru „neologismul 

şocant”, predilecţia pentru „jocul de cuvinte facil” şi pentru „explozia de inventivitate 

lexicală”, predilecţia pentru titlurile incitante ȋn defavoarea celor informative, predilecţia 

pentru utilizarea mărcilor oralităţii, predilecţia pentru crearea senzaţionalului prin efecte 

stilistice, utilizarea enunţurilor din sfera discursului repetat etc. În lingvistica italiană aceste 

particularităţi, nu se regăsesc, o posibilă explicaţie, aşa cum preciza Tullio De Mauro (cf. De 

Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita), poate fi dedusă din domeniul istoriei culturale şi 

se referă la prestigiul cultural al limbii italiene. Politica lingvistică, presa (care a contribuit la 

difuzarea limbii italiene, ȋn rȃndul unei populaţii majoritar dialectofonă – şi aici reamintim 

faptul că, ȋn momentul formării Italiei ca stat unitar, ȋn anul 1861, doar 2,5% din populaţie era 

italofonă) şi, mai apoi, radioul şi televiziunea au favorizat vorbitorilor ȋnsuşirea limbii literare 

şi utilizarea ei ȋn exprimare. Limbajul publicistic italian s-a orientat, mai ȋntȃi, către limbajul 

birocratic-administrativ, ulterior, odată cu apariţia cotidianului „La Repubblica”, către un stil 

apropiat limbii vorbite. 

 Am remarcat că uşurinţa limbii romȃne de a ȋmprumuta şi de a asimila anglicisme, a 

generat atitudini opuse ȋn rȃndul oamenilor de cultură şi al lingviştilor. Toleranţa exprimată 

de către lingvişti (Adriana Stoichiţoiu Ichim, Mioara Avram, Valeria Guţu Romalo, Rodica 

Zafiu, Florica Dimitrescu, Teodor Hristea etc) este justificată prin dorinţa de a semnala 

prezenţa ȋmprumuturilor recente şi normarea uzului, ȋn detrimental ȋmpiedicării pătrunderii ȋn 

vocabular a cuvintelor de origine engleză. Beccaria (cf. Beccaria, Italiano oggi: l’antico, il 

nuovo) consideră că italiana a suferit puţine modificări ȋn timp, fiind ȋncă ancorată ȋn trecut şi 

rămȃnȃnd aproape de origini. Fenomenul este explicat de către lingvist tocmai prin atitudinea 

solidară adoptată de oamenii de cultură şi de lingviştii italieni faţă de limba engleză, prin care 

se evită utilizarea anglicismelor. Totuşi, ȋn ultimul timp ȋmprumutul din alte limbi reprezintă 

un aspect al ȋmbogăţirii lingvistice. Din cauza prezenţei masive de anglicisme, limba italiană 

a fost supranumită de lingvistul Gian Luigi Beccaria, cu ironie, dar şi cu tandreţe, „la lingua 

dell’okay”.    

  Scopul analizei noastre în partea a treia Trăsături ale discursului ȋn revistele 

electronice destinate publicului feminin (publicate pe site-uri romȃneşti şi italiene), ȋn care 

se regăsesc trei articole ale noastre şi anume: Elemente lexicale recente ȋn presa romănească 

şi italiană. Moda anglicismelor
4
; Termeni cromatici ȋn revistele electronice destinate 

publicului feminin. Culorile cuvintelor
5
;  Discursul repetat ȋn titlurile de articole din presa 

feminină românească şi italiană
6
, ȋl constituie abordarea pragmatico-discursivă a limbajului 

presei feminine, ȋn revistele electronice destinate publicului feminin şi, surprinderea 

aspectelor morfo-sintactice, lexicale, textuale şi stilistice evidenţiate de corpus.  

                                                           
4 Cornelia Pavel Nichifor, Elemente lexicale recente ȋn presa romănească şi italiană. Moda anglicismelor, ȋn 

Noi direcţii ȋn cercetarea textelor şi discursurilor (coord. Rodica Nagy et alii.), Presa Universitară Clujeană, 

2014, pp.245-260 
5 Cornelia Pavel Nichifor, Termeni cromatici ȋn revistele electronice destinate publicului feminin. Culorile 

cuvintelor, ȋn Discurs critic şi variaţie lingvistică. De la frază la text: Lingvistică şi Literatură (coord. Rodica 

Nagy et alii.), Presa Universitară Clujeană, 2015, pp.323-334 
6 Cornelia Pavel Nichifor, Discursul repetat ȋn titlurile de articole din presa feminină românească şi italiană, 

ȋn Meridian critic. Critical discourse and linguistic variation: cultural and linguistic stereotypes, Universitatea 

„Ştefan cel Mare”, nr.1, vol. 26, 2016, pp.161-171 
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 Ne propunem să identificăm specificul lingvistic feminin şi caracteristicile limbajelor 

sectoriale care se răspândesc prin intermediul mass-media, făcând o paralelă între limbajul 

revistelor de modă din România şi din Italia (diferenţele se datorează periodicelor italieneşti, 

care apar cu mai bine de 50 de ani înaintea celor din România), să descriem principalele 

aspecte ale împrumuturilor şi ale dinamicii sensului, să identificăm elementele lexicale din 

presa românească şi italiană şi, să analizăm modalităţile de exprimare a termenilor cromatici 

şi prezenţa construcţiilor aparţinând „enunţurilor aparţinȃnd discursului repetat” din presa 

feminină românească şi italiană. Teza are ȋn vedere şi determinarea impactului anglicismelor 

(index de termeni romȃneşti şi italieni, organizat sub forma unui tabel comparativ, cu 

ȋnregistrările anglicismelor, ȋn principalele dicţionare de neologisme ale celor două limbi), 

asupra sistemului lingvistic al celor două idiomuri. Considerăm necesară o analiză a elemente 

morfo-sintactice care au mare ȋnsemnătate, în realizarea tehnicilor de captare a atenției și de 

persuadare și care sunt specifice corpusului pe care îl avem în vedere.  

 Analizȃnd limbajul modei, cercetătoarei Rodica Zafiu subliniază faptul că limbajul 

revistelor de modă este un amestec de terminologia tehnică şi stil colocvial, de cuvinte şi 

expresii străine, diminutive glumeţe, exclamaţii afective şi conclude că ȋn sfera modei, 

împrumuturile lexicale sunt foarte numeroase şi că, alături de engleza dominantă, franceza si-

a păstrat un oarecare prestigiu, prin cuvintele şi expresiile selectate pentru conotaţiile lor de 

stil şi eleganţă. În ceea ce priveşte media italiană contemporană, Maria Catricalà consideră că, 

relativa lipsă de studii sincronice dedicate limbajului modei italiene, poate fi atribuită 

următorilor factori: ȋn comparaţie cu alte limbaje de specialitate (limbajul juridic, limbajul 

medical), domeniul modei se bucură de un prestigiu minor, ȋn principal datorită faptului că 

„moda”, prin definiţie, este subiectul unor schimbări continue, desuete, nu doar ȋn ceea ce 

priveşte conţinutul, ci şi aspectele lingvistice. Strânsa legătură dintre limbă şi imagine reduce 

necesitatea unor precizări terminologice, complicând astfel analiza lingvistică şi definiţia 

varietăţii limbii italiene pentru domeniul modei.  

  În urma influenţei engleze asupra limbii române, o parte dintre termenii englezi s-au 

românizat sub aspect fonetic, grafic, morfosintactic, alţii se află ȋn plin proces de adaptare la 

sistemul limbii române. Potrivit specialiştilor, anglicismele nu determină o „alterare” a limbii 

române, ci, dimpotrivă, contribuie la permanenta ei înnoire, la nuanțarea ei semantică și 

stilistică, la modernizarea lexicului.  

 În ceea ce priveşte nivelul morfo-sintactic, vom analiza elementele morfo-sintactice 

care joacă un rol fundamental în realizarea tehnicilor de captare a atenției și de persuadare și 

care sunt specifice corpusului pe care îl avem în vedere. În lexicul specializat al revistelor 

destinate publicului feminin, o poziție privilegiată o au cuvintele (substantive, adjective și 

adverbe) derivate cu ajutorul afixelor care, prin semantica lor, au rolul de a amplifica sau de a 

diminua caracteristicile noțiunilor exprimate prin rădăcina lor lexicală. Funcția persuasivă a 

discursului jurnalistic se realizează și la nivelul sintactic, printr-o serie de tehnici și procedee 

menite să amplifice efectele retorice ale enunțului. 

 Vom analiza modalităţile de exprimare a termenilor cromatici şi principalele aspecte 

ale diminutivării, vom descrie modul în care aceşti termeni sunt definiţi în câteva lucrări 

lexicografice şi vom stabili asemănările şi/ sau deosebirile privind modalitatea de definire a 

termenilor supuşi analizei în dicţionarele româneşti, pe de o parte, şi  străine, pe de altă parte. 

Astfel, vom urmări extensiunea câtorva termeni cromatici din domeniul Modei, care 

contribuie la culoarea limbii române şi italiene. Vom prezenta apoi rezultatele unei analize 

privind prezenţa construcţiilor aparţinând discursului repetat ȋn titlurile de articole din presa 

feminină românească şi italiană. Vom realiza o analiză a titlurilor din presa feminină, ȋn 

funcţie de componenta gramaticală a acestuia şi de cea lexico-semantică, observȃnd şi 

principalele figuri de stil folosite.  



10 
 

 Ne propunem o trecere ȋn revistă a clasificărilor titlurilor aşa cum apar acestea ȋn 

presă, analizȃnd mai apoi efectele produse de „destructurarea” și de „restructurarea” enunțului 

aparținând „discursului repetat” în titlurile din presa feminină, pe baza celor patru figuri de 

construcție ale lui Quintilian
7
: detractio („suprimarea”), adiectio („adăugarea”), immutatio 

(„substituirea”) şi transmutatio („permutarea”).  

 Analiza acestor enunţuri utilizate ȋn presa românească şi italiană a constituit tema unor 

cercetări ȋntreprinse ȋn ultimii ani de către Stelian Dumistrăcel, materializate ȋn numeroase 

articole, cȃt şi ȋn două volume la care vom face referire ȋn studiul nostru. Astfel, adoptând 

schema propusă de Stelian Dumistrăcel şi plecând de la consideraţiile Mariei Cvasnȋi 

Cătănescu referitoare la titlurile din publicistica românească și italiană, intenţionăm să ne 

oprim asupra prezenţei şi a rolului enunţurilor aparţinând discursului repetat ȋn titlurile de 

articole şi să prezentăm o selecţie minimă de astfel de exemple, cu precizarea că, în 

majoritatea cazurilor, este vorba de titluri sau chiar subtitluri ale acestora. În lingvistica 

italiană, analiza acestor enunţuri a fost cercetată ȋn cadrul unor studii ȋn care se urmărea 

evidenţierea caracteristicilor limbajului publicistic italian (Dardano, Beccaria etc.).  

  

           4.  Domeniul de studiu; concepte şi terminologie 

 Considerăm că se impun şi precizări referitoare la principalele concepte care se vor 

regăsi ȋn prezenta teză:  

 - „comunicare” a cărui semnificaţie va fi precizată pe larg ȋn capitolul 1 (Partea I). 

Conceptul de „comunicare”, utilizat atât în vorbirea uzuală românească și italiană, cât și în 

terminologia unor domenii diverse, derutează prin multitudinea accepţiunilor sale. 

„Comunicarea mediatizată utilizează întotdeauna un suport tehnic şi vizează fie un destinatar 

individual (telefonul, scrisoarea), fie un destinatar colectiv (afişele electorale, televiziunea, 

internetul, cărţile, filmele, presa scrisă, radioul)”
8
;  

 - „limbă/ limbaj” - Lingvistul Ioan Oprea precizează că „această distincție se poate 

face doar în unele limbi, și anume: în română – limbaj/ limbă; în italiană – linguaggio/ lingua; 

în franceză– langage/ langue; în spaniolă – lenguaje/ lengua; în portugheză – linguagem/ 

língua. Însă, această delimitare nu se regăsește în alte limbi precum engleza sau germana, în 

care prin același termen (language, Sprache) se redau conceptele  de „facultate umană” și de 

„mijloc de comunicare”
9
; 

 - „discurs” - „Abordări mai recente ale termenului pun accent pe latura constructivă, 

prezentând discursul ca pe un ansamblu de stategii corelate cu o anumită situație de 

comunicare”
10

. Astfel, discursul este pus în opoziție cu termeni ca limbaj, limbă, vorbire, 

enunț, text, fiind definit ca unitate comunicațională aparținând unui gen discursiv specializat 

(roman, articolul de ziar etc), ca realizare individuală a limbii; 

  - „limbajul modei” - Potrivit opiniei cercetătoarei Rodica Zafiu „limbajul revistelor de 

modă şi al paginilor de internet este un amestec destul de straniu de terminologia tehnică şi 

stil colocvial, de cuvinte şi expresii străine, diminutive glumeţe, exclamaţii afective, etc”
11

. 

                                                           
7 Stelian Dumistrăcel, Discursul repetat ȋn textul jurnalistic, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 

2006,  pp.127-150.  
8 Cornelia Pavel Nichifor, Discursive types and variants in media communication (Tipuri și variante discursive 

în comunicarea mediatică), articol prezentat ȋn  cadrul The International Scientific Conference Literature, 

Discourse and Multicultural Dialogue, 2 en Edition, Tîrgu Mureş, 4-5 December 2014, “Petru Maior” 

University of Tîrgu Mureş, disponibil la adresa: http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-02/Lds/Lds%2002%2028.pdf 
9
 Ibidem  

10
 Ibidem 

11
 Rodica Zafiu, Păcatele limbii: Limbajul chic, ȋn „România literară”, numărul 18, 2009, disponibil la adresa: 

http://www.romlit.ro/limbajul_chic 

http://www.romlit.ro/limbajul_chic
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Maria Catricalà consideră că, „moda”, prin definiţie, este „subiectul unor schimbări continue, 

desuete, nu doar ȋn ceea ce priveşte conţinutul, ci şi aspectele lingvistice”
12

; 

 - „termeni cromatici” - În sintagma „termeni cromatici” sunt incluşi atȃt termenii care 

din punct de vedere ştiinţific poartă denumirea de culori (consideraţi fundamentali atât ȋn 

cultura română, cât şi ȋn cultura italiană)
13

: Roşu/Rosso, Galben/Giallo, Albastru/Azzurro, 

Verde/Verde, cât şi non – culorile: Alb/Bianco şi Negru/Nero;  

 -„neologisme” - În clasificarea lui Eugeniu Pavel şi Costin Rucăreanu „apare distincţia 

dintre : „neologismele de limbă comunăˮ şi „neologismele limbajului de specialitateˮ 

(neonime). O altă deosebire este aceea referitoare la caracterul de internaţionalizare de care se 

bucură neonimele faţă de acela al neologismelor comune, care sunt cunoscute, ȋn cadrul 

grupurilor de activitate unde au luat naştere”
14

 ; 

 - „anglicisme” - Dicţionarele româneşti şi italiene indică existenţa multor ipostaze în 

care împrumutul adaptat total sau parţial coexistă cu forma neadaptată, cele două forme fiind 

folosite alternativ şi oscilant în mass-media. Acest lucru se datorează modului de pătrundere a 

cuvântului respectiv în limbǎ, pe cale scrisǎ sau oralǎ, etimologiei multiple şi caracterului 

recent al cuvântului împrumutat. Ideea conform cǎreia „dinamica sincronicǎ este rezultatul 

coexistenţei <<noului>> cu <<vechiul>>” explicǎ utilizarea paralelǎ a variantelor în cazul 

multor termeni de origine englezǎ;  

 - „enunțuri aparținând discursului repetat” cu referire la enunţurile care se ȋncadrează 

ȋn speciile «discursului repetat». 

 

           5. Concluzii finale 

  Concluziile ce s-au desprins ȋn urma analizei efectuate sunt următoarele:  

 

 (1). Prin analiză comparativă a rubricilor din revistele electronice pentru femei am 

constatat că rubricile Frumuseţe (sau Beauty în presa glossy), Modă (sau Fashion) şi 

Horoscop sunt prezente în toate publicaţiile; aceasta demonstrează că peste tot publicul 

feminin este interesat de îngrijirea personală, de modă, de frumuseţe şi de previziunile 

astrologice. Am constatat că ȋn Italia apar publicaţii care ȋn România lipsesc, iar unele rubrici 

sunt absente din revistele autohtone, având în vedere realitatea socială diferită.  

 

 (2). Împrumuturile franţuzeşti ȋşi menţin prestigiul, ȋn ciuda anglomaniei jurnalistelor. 

Am remarcat folosirea termenilor cu circulaţie internaţională (glamour, haute-couture, prêt-

à-porter) şi revenirea la scrierea etimologică ȋn cazul termenului chic, care demonstrează ori 

snobismul jurnaliştilor sau stăpănirea precară a normei. 

 

 (3). Deși procedeul derivării cu prefixe este unul natural și productiv în limbile 

română și italiană, nu putem afirma că ar fi specific discursului din presa feminină; totuşi, 

derivarea cu unele prefixoide de etimologie greacă sau latină a devenit un procedeu extrem de 

uzitat pentru a amplifica sau diminua trăsăturile exprimate prin lexemele pe care le modifică. 

Construcțiile formate prin derivare cu prefixoide, numite derivate sintagmatice, au fost 

studiate de L. Guilbert
15

. Am considerat necesară o analiză a acelor elemente morfosintactice 

                                                           
12

 Maria Catricalà, Per filo e per segno. Scritture della moda di ieri e di oggi. Atti del convegno (Roma, Museo 

Boncompagni-Ludovini, 10 Dicembre 2003), Roma, Rubbettino, 2004. 
13

 Giovanni Adamo, Valeria Della Valle, Le parole del lessico italiano, Roma, Carocci Editore, 2008, pp.93-95. 
14

 Eugeniu Pavel, Costin Rucăreanu, Introducere în terminologie. Noţiuni fundamentale, Editura Academiei 

Române, Editura Agir, Bucureşti, 2001, p.52  
15

 Louis Guilbert, La créativité lexicale, Paris, Larousse, 1975, p. 205.  
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care joacă un rol fundamental în realizarea tehnicilor de captare a atenției și de persuadare și 

care sunt specifice corpusului pe care îl avem în vedere:  

 Afixele lexicale specifice limbilor română și italiană sunt prefixele și sufixele, care pot 

altera sau modifica în intensitate sensul denotativ al rădăcinii, adăugându-i, uneori, nuanțe 

conotative expresive sau afective. Adăugate la adjective și adverbe, afixele cu rol de 

amplificare exprimă nuanțe superlative. Afixele cu rol de diminuare acționează ca 

modificatori ai dimensiunilor sau intensității, adăugînd, de multe ori, o nuanță afectiv-emotivă 

sensului denotativ. 

Aceste prefixoide apar frecvent în titlurile articolelor: 

 

Prefixoide augmentative: - mega, - super, - ultra, - hiper: mega surpriză, super papà, ultra-

cool, hiper-energie; 

Prefixoide diminutivale: - mini, - micro: mini guida, micro carouri. 

Remarcăm că, în limba italiană aceste prefixoide apar în general ca lexeme separate, în timp 

ce în limba română grafia lor oscilează între juxtapunere, scriere cu cratimă sau aglutinare. 

 Sufixarea stilistică include exprimarea sintetică a superlativului unor adjective și 

adverbe și diminutivarea substantivelor.  

 

 (4). În ciuda așteptărilor, substantivele și adjectivele derivate cu sufixe diminutivale 

nu constituie o categorie bine reprezentată în textele din corpusul analizat: 

 

Sufixele superlative: sufixele –issimus și –errimus nu s-au moștenit în limbile romanice, însă 

unele au fost readoptate sub formă de împrumuturi culte: - fine settimana lunghissimo,  

altissimi livelli. 

Italiana se deosebește fundamental de română, deoarece în limba italiană sufixul –issimo este 

funcțional și productiv, putându-se combina cu orice adjectiv sau adverb care permite 

categoria gramaticală a comparației, în timp ce, în limba română, puținele adjective și adverbe 

(rarisim, importantisim, simplisim) care conțin acest sufix sunt împrumutate ca atare
16

. 

Sufixele diminutivale: aceste lexeme apar cu precădere în articolele destinate relației mamă-

copil: micuţul tău, prima monetina. 

 

 (5). Funcția persuasivă a discursului jurnalistic se realizează și la nivelul sintactic, 

printr-o serie de tehnici și procedee menite să amplifice efectele retorice ale enunțului, 

declanșând astfel răspunsul cititorului ca reacție la jocul de alternare între previzibil și inedit.  

 Enumerația: cea mai simplă formă de enumerație este polisindetul alcătuit din trei 

elemente, din care ultimele două sunt coordonate cu ajutorul conjuncției copulative: pancia 

liscia, piatta e lineare. 

Asindetul prin eliminarea conjuncției copulative devin mai expresive: Filme, muzică, vedete. 

Enumerațiile ajung uneori să acumuleze mai mult de cinci termeni, alteori au forma unor 

scurte enunțuri coordonate.  

 Repetiţia: reluarea unui lexem sau a unei sintagme complexe stabilizează și 

accentuează rolul acestora în discurs, constituind o figură stilistică a insistenței, cu rol de 

amplificare.  

 Elipsa predicatului: ȋn poziție cataforică, enunțurile eliptice de predicat anticipează o 

informație încă neenunțată; în poziție anaforică, unde ele continuă o idee deja enunțată, 

adăugându-i informații suplimentare.  

                                                           
16

 Iorgu Iordan, Limba română contemporană, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1956, p. 352. 
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 Compunerea ad-hoc de lexeme complexe: unii autori de articole recurg la crearea de 

sintagme mai mult sau mai puțin complexe prin procedeul lexical al compunerii. De multe ori, 

lexemele compuse sunt calcuri după colocații din franceză sau engleză. 

 Interjecția cu funcție predicativă: specifice comunicării orale și, în general, stilurilor 

informale, aceste interjecții creează senzația de continuitate între spațiul și timpul autorului și 

cele ale cititorului. 

 

 (6). În presa feminină, figura comparației nu este unul din procedeele stilistice 

preferate, de aceea prezența comparațiilor este cu atât mai expresivă atunci când acestea sunt 

utilizate. Prezența comparației în titluri urmărește, un efect de captare a atenției; efectul 

comparației este, în general, de augmentare sau de intensificare a trăsăturii respective. Uneori  

autorii articolelor creează uneori comparații inedite, cu un impact emoțional imediat. 

 

 (7). Din observațiile noastre, enunțurile imperative apar mai curând în revistele 

populare decât în cele de lux. Probabil că, venind din spațiul cultural american, unde orice 

cititor poate câștiga un proces împotriva unui ziar căruia i-a urmat sfaturile (cu consecințe 

nefaste), aceste reviste preferă să păstreze o poziție de neutralitate în acest sens.  

 

 (8). Putem menţiona că presa feminină prezintă foarte multe anglicisme, cele mai 

multe apar ȋn revistele glossy, revistele pocket şi ȋn cele din urmă, de revistele populare. Este 

relevant faptul că acestea sunt o realitate chiar și în revistele naționale destinate unui public 

mai puțin elitist și care au în structura lor rubrici cu caracter practic legate de gospodărie, 

grădinărit, creșterea copiilor, bucătărie etc.  

 

 (9). Revistele populare preiau din revistele de lux interesul pentru rubricile de modă și 

frumusețe, dar și terminologia englezească, în scopul de a valida adecvarea conținuturilor prin 

aparenta înscriere în unele curente de gândire internaționale.  

 

 (10). Frecvența ridicată în folosirea unor cuvinte englezești care au, totuși, 

corespondent în limba română, desemnează conturarea unei mode lingvistice existente în 

limbajul presei actuale: ex. look pentru înfăţişare (ro.), aspetto (it.); hair stylist 

pentru coafeză, frizer (ro.), coiffeur (it.); hair-styling  pentru profesia de coafor, 

frizer (ro.), parrucchiere (it.); brand pentru marcă comercială (ro.), marchio 

(it.); make-up  pentru machiaj al feței (ro.), trucco (it.); shopping pentru mersul la 

cumpărături (ro.), fare la spesa (it.); fashion pentru modă (ro.), moda (it.); t-shirt  pentru 

bluză de bumbac (ro.), maglia (it.); outfit pentru ținută (ro.), abbigliamento (it.).  

 

 (11). Am dorit să verificăm în ce măsură termenii englezești coincid cu cei autohtoni 

și în ce raport se află cele două variante de exprimare a aceleiași realități. În acest scop am 

selectat trei dintre termenii englezești cu un număr mare de ocurențe și am căutat în paginile 

web ale celor douăsprezece reviste echivalentele românești, respectiv italiene, ale acestor 

anglicisme de lux. Constatăm că, în mod surprinzător, există numeroase situații în care 

termenul autohton este mai puțin utilizat decât anglicismul corespunzător, existând uneori 

diferențe uriașe între ocurențele celor doi:  

 - în revista românească „Cosmopolitan” termenul fashion apare de 4467 ori, în timp 

ce termenul modă apare doar de 1401 ori; 

 - în versiunea românească a revistei „Elle” se observă preferința pentru anglicismul 

style (6056 ori) în detrimentul corespondentului românesc stil (3221 ori); 

 - revista „Unica” păstrează, totuși, predilecția pentru termenii românești, care au o 

frecvență mai ridicată decât cei englezești; 
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 - revistele de lux italiene favorizează, în mod frecvent, termenul englezesc; 

 - revista populară „Avantaje” este singura revistă românească în care un termen 

englezesc, mai exact style (10469 ori), depășește numărul de ocurențe al corespondentului 

românesc stil (3352 ori), așadar revistele populare românești sunt mai conservatoare în 

această privință, deoarece se adresează unui public mai puțin informat sau interesat, de multe 

ori necunoscător al limbii engleze; 

 - revistele populare italiene par să echilibreze cele două tendințe, cea națională și cea 

de globalizare, termenul beauty fiind singurul care nu este depășit, în nicio revistă (nici în 

cele de lux), de corespondentul italian bellezza, ci, dimpotrivă, se află într-un raport de 3:2 

față de acesta (media include toate cele șase reviste italienești); 

 - xenismele pot juca rolul unor eufemisme cu funcție de înnobilare a unor realități 

lipsite de strălucire, astfel anglicismele capătă astfel sensuri specializate, care adaugă conotații 

pozitive unor termeni neutri: fashion va fi înțeles nu doar ca „modă”, ci ca „ultima modă”, 

„ultimul trend în materie de modă” sau ca „haute couture”; termenul hair-stylist nu va fi 

perceput ca având sensul de „frizer” sau „coafeză”, ci de artist multilateral care se ocupă de 

tuns, vopsit, coafat, „maestru” al extensiilor și accesoriilor, care, în plus, coordonează coafura 

cu fizionomia persoanei și cu restul ținutei pe care aceasta o poartă la o anumită ocazie; 

termenul hair-stylist desemnează un artist care se ocupă de coafură în prezentările de modă 

haute couture, la ora actuală se observă o tendință atât în rândul coaforilor și frizerilor, cât și 

în rândul clienților acestora, de a utiliza același termen pentru orice absolvent al unui curs de 

frizerie-coafură; în acest fel, ambele categorii, meseriaș și client, beneficiază de consecințele 

funcției de înnobilare ale terminologiei străine; 

 - termenii englezeşti dezvoltă aceste sensuri „nobile” în percepția greșită a unui public 

cu tendințe xenofile. 

 - putem afirma că vocabularul specific revistelor pentru femei se înscrie într-un câmp 

semantic specific industriei frumuseții, în interiorul căruia se disting câteva subcâmpuri 

pluridimensionale bine delimitate: modă, frumusețe, îngrijire, dezvoltare personală etc. Din 

punct de vedere statistic, lexemele de origine străină sunt mult mai bine reprezentate ca 

elemente ale terminologiei acestui domeniu, datorită caracterului lor monosemantic 

 

 (12). Am remarcat prezența relativ redusă a „enunțurilor aparținând discursului 

repetat” în forma lor canonică. Enunţurile-titlu au fost interpretate din prisma titlurilor şi au 

fost analizate efectele produse de destructurarea şi de restructurarea acestora, pe baza celor 

patru figuri de construcție ale lui Quintilian (adăugare, suprimare, ȋnlocuire şi permutare). 

Pentru relevanţa cercetării am notat exemple concrete din presa italiană şi din presa 

românească, arătând astfel, că ceea ce afirmă teoria se regăseşte şi în realitate.  

 

 (13). La nivelul titlurilor, presa feminină, ȋn general, se deosebeşte de alte segmente 

prin lipsa elementelor care să şocheze. 

   

 (14). La nivel gramatical, am constatat existenţa titlurilor formate dintr-un singur 

termen, a titlurilor eliptice, a titlurilor care conţin şi un subtitlu. Cele două componente se 

completează reciproc: titlul, numeşte  un aspect al temei abordate în articol, iar subtitlul, 

aduce o completare a acestuia.  

 

 (15). La nivel lexico-semantic, am observat o adevărată „retorică a numerelor” (cit. 

din Cvasnȋi Cătănescu), regăsind ȋn titluri un număr mare de cifre şi de procente. De 

asemenea am observat titluri ce conţin cuvinte formate recent ȋn limbă, cȃt şi ȋmprumuturi 

neologice. 
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 (16). Legat de trăsăturile stilistice ale titlurilor, am constatat că titlurile din revistele 

pentru femei nu impresionează printr-un număr mare de procedee, ȋn presa feminină fiind 

folosită intertextualitatea sau citarea, fiind preluate citate din literatură, din filme, dar şi 

proverbe, expresii etc. Aceste structuri au fost supuse unor modificări pentru  a corespunde 

intenţiilor jurnalistice. Tot din perspectivă stilistică sunt de amintit şi figurile de stil: sunt 

folosite ȋn special figuri fonetice, mai puţine figuri sintactice sau semantice.   
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