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Produsele de presã sunt, într-o perspectivã semioticã,
texte, prin care jurnaliºtii încearcã sã transmitã mesaje
despre felul în care percep realitatea, folosind diverse funcþii
– semn, definite ca „o corelaþie între o expresie ºi un conþin-
ut, bazatã pe un cod (sistem de reguli corelaþionale) stabilit
prin convenþie […] regulile care genereazã funcþiile-semn
sunt furnizate de coduri” (Eco, 2003/1976, p. 206). Pentru a
putea diferenþia produsele de presã, jurnaliºtii pot face difer-
enþe la nivel de informaþie transmisã (subiecte în exclusivi-
tate, materiale în exclusivitate: materiale de opinie, intervi-
uri, reportaje) ºi la nivelul stilului scriiturii ºi al imaginii
(graficã, fotografii, machetare). 

Umberto Eco (2003, p. 203) aratã cã existã douã tipuri de
creativitate legate de cod, cu efecte asupra formei ºi a fon-
dului: „diferenþa dintre a turna într-o expresie un nou, dar
previzibil conþinut, ºi a turna într-o expresie o nebuloasã de
conþinut este diferenþa dintre creativitatea guvernatã de reg-
uli ºi creativitatea care schimbã regulile. […] pictorul tre-
buie sã inventeze o nouã funcþie semn, ºi întrucât orice
funcþie semn este bazatã pe un cod, trebuie sã propunã un
nou mod de codificare.” În cazul operei artistice, acceptarea
nu þine neapãrat de înþelegere, deoarece actul artistic se car-
acterizeazã tocmai prin pluralitatea de înþelesuri transmise.
În schimb, în cazul unui produs de presã, accesul facil al citi-
torului la înþelesul unui material de presã este înscris în situ-
aþia de comunicare (în termenii lui de Beaugrande ºi
Dressler, 1981). Accentul nu este pus pe forma novatoare, ci
pe conþinutul informaþional. Pentru a fi acceptabil, un pro-
dus de presã ar trebui sã fie înþeles.

Presiunea asupra jurnaliºtilor cãtre standardizarea
formei, pentru a facilita accesul la conþinutul informaþional,
este atât de mare, încât Teun van Dijk (1991) propune o
formã standard a materialului de presã. Van Dijk aratã cã
existã o superstructurã a materialelor de presã, care conþine
categorii convenþionale ca Titlul, Paragraful introductiv
(amândouã formând un rezumat), Principalele Evenimente,
Context, Istoric (amândouã formând background-ul),
Reacþii Verbale ºi Comentarii. Combinarea acestor categorii
este o zonã unde se poate manifesta originalitatea jurnalistu-
lui, deoarece categoriile identificate nu au o ordine precisã,
ci sunt aºezate în aºa fel încât sã urmeze o „structurã de rel-
evanþã a textului” (van Dijk, 1991, p. 115). 

Presiunea se manifestã ºi în ceea ce priveºte codul ales.
Publicaþiile de limbã românã, de exemplu, ar trebui sã
respecte normele impuse de Academia Românã în ceea ce
priveºte variantele acceptate ale limbii române, de la grafie,
la lexic ºi sintaxã.

Prin urmare, zonele în care se poate manifesta originali-
tatea par restrânse, ºi posibilitatea de a impune un stil pro-
priu ºi de a propune cititorului o ofertã unicã de vânzare par
foarte restrânse, la subiecte ºi materiale în exclusivitate ºi la
prezentarea graficã. 

Oferta de subiecte ºi materiale în exclusivitate nu poate
fi însã foarte mare. Studiile de sociologie redacþionalã au
pus în luminã fenomenul de band wagon. Astfel,
Principalele Evenimente sunt de obicei aceleaºi pentru toþi
(un efect al competiþiei, toatã lumea trebuie sã vorbeascã
despre aceleaºi lucruri; dacã instituþia de presã poate prop-
une în cadrul produsului ºi subiecte proprii, cu atât mai
bine). Reacþii Verbale ºi Comentarii vin de la aceleaºi surse
frecventate de toþi jurnaliºtii, pentru cã sunt surse conven-
abile - uºor de abordat, ºi surse oficiale – care deþin infor-
maþia oficialã (Coman, 1999). În plus, aceste surse sunt
identificare ca surse autorizate sã vorbeascã tocmai de fap-
tul cã sunt frecventate ºi de ceilalþi jurnaliºti. 

Pe de altã parte, din cauza presiunii timpului disponibil,
pânã la închiderea ediþiilor, ºi a spaþiului disponibil în cadrul
publicaþiei, elementele Context ºi Istoric sunt sacrificate,
chiar dacã materialele agenþiilor de presã le includ în forma
lor standard, ºi astfel, pentru informaþiile transmise ºi prin
fluxul de agenþie, toate redacþiile au acces la date de back-
ground. 

Forma în care sunt puse textele, adicã stilul scriiturii, ºi
ordinea în care sunt prezentate informaþiile þin nu numai de
jurnalist, ci ar trebui sã fie adaptate la publicul-þintã ºi la
contextul în care este codat, transmis ºi decodat textul
respectiv. 

Cu toate acestea, redacþiile reuºesc sã producã publicaþii
care pot fi diferenþiate de cititorii lor, urmând reguli nescrise
(ideologia împãrtãºitã conºtient sau nu de membrii redacþiei,
politica editorialã, clarã sau nu în acea redacþie, ºi stilul pro-
dusului de presã, fie cã este rezultatul unui proces conºtient
sau este rezultatul influenþei unui lider redacþional care, prin
rescriere, impune un anumit ton produsului de presã) sau

medianalize

Strategii de diferenþiere 
pentru produsele de presã generaliste

Raluca RADU, asist. univ. drd., FJSC, Universitatea din Bucureºti
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paginile urmãtoare, autorul va arãta ce rol joacã aceste reg-
uli scrise sau nescrise în poziþionarea produselor de presã pe
o piaþã de media, cu ajutorul unei analize de discurs pe
titlurile de primã paginã, din aceeaºi zi, luni, 8 mai 2006, ale
publicaþiilor generaliste naþionale: Adevãrul, Cotidianul,
Evenimentul zilei, Gândul, Jurnalul Naþional, Libertatea ºi
Ziua. Aºa cum se poate vedea din analiza teoreticã de mai
sus pe suprastructura propusã de Ten van Dijk, titlurile pot fi
considerate zona în care propunerea unicã de vânzare are
cele mai mari ºanse fie prezentã. 

Stilul scriiturii ca marcã a diferenþei

La nivelul formei, produsele de presã se pot diferenþia
dacã redacþia acþioneazã ca un grup sudat la nivelul lingvis-
tic, sau, oricum, dacã redacþia poate produce texte cu vari-
abile lingvistice asemãnãtoare, care sunt înrudite ca stil. Van
Dijk (1991) face o trecere în revistã domeniilor identifica-
bile prin analiza de discurs:  foneticã, ortografie, fonologie,
morfologie, sintaxã, micro- ºi macro-semanticã, stilisticã,
superstructurã, retoricã, pragmaticã, domeniul conversaþion-
al, domeniul interacþional. Studiile de sociolingvisticã
încearcã sã identifice modalitãþile prin care este stabilitã
norma literarã pentru o limbã ºi care sunt variabilele lingvis-
tice, în funcþie de grupurile de apartenenþã ºi de grupurile de
referinþã ale vorbitorului, ale destinatarului ºi în funcþie de
context (vezi Calvet, 1993, pentru o prezentare istoricã a
cercetãrilor de sociolingvisticã). 

Una dintre sursele variabilelor lingvistice este forma lim-
bii aleasã de vorbitor. În acest context, o noþiune interesantã
pentru acest referat este cea de diglosie, introdusã de Uriel
Weinreich ºi de Joshua Fishman, în anii ’60 (Calvet, 1993).
Diglosia reprezintã coexistenþa a douã forme ale unei limbi,
o formã de prestigiu (variété haute) ºi una popularã (variété
basse), care pot avea utilizate de un individ în funcþie de
situaþie, dacã acesta le cunoaºte ºi dacã doreºte acest lucru. 

În cazul cotidienelor studiate, în ceea ce priveºte
ortografia, Cotidianul este singura publicaþie care nu respec-
tã normele impuse de Academia Românã în ceea ce priveºte
modul de folosire a lui î ºi a lui â.  Cotidianul a ales sã
pãstreze forma veche, dinainte de noile norme ale
Academiei Române din 1993.

În schimb, mai multe cotidiene folosesc în titluri expre-
sii argotice: „Geoanã acuzat cã <<pune botul>>”
(Cotidianul), sau colocviale: „România ºi Bulgaria nu intrã
la pachet”, „Elena Udrea face senzaþie între femeile pediste”
(Adevãrul), „Vorba lu’ Dinescu”, „Viceprimarul liberal al
Galaþiului pozeazã în sãrac-lipit” (Gândul), „Pamfletu’ lu’
Dinescu” (Evenimentul zilei). Se adaugã cuvintele create ºi
folosite des de cãtre jurnaliºti, dar inexistente în dicþionar:
„pediste” (Adevãrul), „pediºti” (Cotidianul). 

Este puþin probabil cã jurnaliºtii de la Adevãrul,
Cotidianul, Gândul ºi Evenimentul zilei nu ºtiu care sunt
formele de prestigiu ale limbii. Mult mai probabil este ca
aceste alegeri sã fie conºtiente ºi sã aibã un scop strategic -
o anumitã poziþionare pe piaþa cotidienelor generaliste, cu

un anumit public þintã vizat. Alegerile au funcþie stilisticã
(utilizare de subcod, generat de anumite grupuri de vorbitori
din codul de bazã al limbii literare) ºi socialã (publicul þintã
ar trebui sã simtã ca familiare textele propuse). 

În ceea ce priveºte utilizarea esteticã a limbajului, pot fi
identificaþi ºi titluri de materiale informative, ºi titluri de
materiale de opinie, care folosesc efecte stilistice:

- asociaþii surprinzãtoare de cuvinte, care instituie noi
convenþii lingvistice: „Zero cãlare”, „Tãriceanu riscã sã
rãmânã premier” (Cotidianul), „Seppuku pe crampoane pen-
tru ºogunul Gigi” (Gândul),

- jocuri de cuvinte: „Isãrescu înmugureºte peste Fondul
Proprietatea” (Cotidianul), 

- metafore: „Manolescu ascute condeiele tinerilor scri-
itori” (Cotidianul), „În caz de pericol, spargeþi geamul”,
„Spectacolul RAFO se joacã la Parchet ºi în cãsuþele poºtale
/ Balkan Petroleum s-a clonat la Londra”, „Apocalipsa
pãmânturilor miºcãtoare”, „Românul care a vãzut cerul la el
acasã”, „Dunãrea umflatã ne va scoate din buzunare
100.000.000 de euro”, „Înþelepciunea ca profesie”,  „PNL ºi
PD nu mai încap în Alianþã” (Jurnalul Naþional), „Femeile,
scutul lui Bãsescu în rãzboiul cu PNL”, „Mircea Geoanã, ºef
peste resturile <<patrulaterului roºu>>” (Libertatea)
„Steaua roºie”, „Un pamflet de Alianþã” (Ziua).

- Intertextualitate uºor identificabilã cultural: „Pamfletu’
lu’ Dinescu” (Mircea Dinescu semneazã în Gândul materiale
de opinie intitulate „Vorba lu’ Dinescu”), „Rãzboinicii
ruºinii/ Paranoia de la Steaua Roºie”, „Rãzboinicii
hidranþilor” (titlurile fac trimitere al o carte a autorului sud-
american Paulo Coelho, Rãzboinicul Luminii, în care Gigi
Becali, patronul echipei Steaua, a declarat public cã se
regãseºte), (Evenimentul zilei),

Titlurile însã nu sunt întotdeauna originale. Pot fi identi-
ficate cliºee: „Loganul pe motorinã se vinde ca pâinea
caldã”, „Construim autostrãzi cu viteza melcului”
(Evenimentul zilei), „Haos ºi corupþie în justiþie” (Jurnalul
Naþional), „20 de ani de la finala de vis de la Sevilla/ Steaua,
sãrbãtoare în sânge” (Libertatea), „Pãmântul fuge cu casele
în Gorj” (Ziua). 

Pe de altã parte, un singur cotidian nu a folosit nici un
titlu pur informativ pe prima paginã, în ediþia analizatã -
Cotidianul. În rest, situaþia titlurilor informative simple este
urmãtoarea: Jurnalul Naþional – unu: „Taxã de integrare din
profitul firmelor”, Gândul – cinci, Evenimentul zilei – cinci,
Libertatea – cinci titluri, Adevãrul – ºase, Ziua - nouã titluri.

Eco explicã (2003, p. 282): „utilizarea esteticã a limbaju-
lui meritã atenþie la diferite niveluri: (i) un text estetic
implicã un travaliu special, adicã o specificã manipulare a
expresiei; (ii) aceastã manipulare provoacã (ºi este provocatã
de) o reaºezare a conþinutului; (iii) aceastã dublã operaþie,
producând un fel de funcþie-semn idiosincraticã ºi puternic
originalã, se reflectã într-un anume mod tocmai asupra
codurilor care servesc drept bazã funcþiei-semn estetice,
determinând un proces de schimbare de cod; (iv) întregul
demers, deºi concentrat asupra codurilor, produce adesea un
nou tip de conºtiinþã a lumii; (v) în mãsura în care travaliul
estetic urmãreºte sã fie în mod repetat identificat ºi amã-
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nunþit cercetat de cãtre destinatar, care astfel se angajeazã
într-un travaliu complex de interpretare, emiþãtorul unui text
estetic trebuie sã-ºi focalizeze atenþia asupra posibilelor
reacþii ale destinatarului, astfel cã un atare text reprezintã o
reþea de diverse acte de comunicare, solicitând rãspunsuri de
mare originalitate.”

În cazul unui titlu de presã de tipul „Zero cãlare” autorul
pare cã riscã foarte mult: un numerar care reprezintã
mulþimea vidã, sau un substantiv, figurat - „om de nimic”, de
obicei în expresia „este un zero”, alãturi de un adjectiv, sau
adverb, care nu aratã o situaþie des întâlnitã în zilele noastre,
nici la oraº, nici la þarã - a merge pe cal. Este evident o
manipulare a expresiei, iar conþinutul este neclar - se
opereazã o schimbare în codul obiºnuit. Însã conþinutul
neclar are rol de acroºã, iar textul materialului de opinie tre-
buie sã dezlege misterul titlului ºi sã arate cum a ajuns
autorul la acea cunoaºtere a lumii, pentru a propune o nouã
convenþie în ceea ce priveºte combinarea de funcþii-semn.
Dacã textul materialului lãmureºte formarea titlului, jurnal-
istul ºi cititorul devin complici. Cititorul acceptã schimbarea
de cod, chiar dacã vine prin intermediul unei publicaþii.
Bazele acestei complicitãþi se creeazã în timp – redacþia pro-
moveazã stilul publicaþiei, iar cititorul se obiºnuieºte cu
acest stil ºi vrea sã fie surprins de fiecare datã. Noutatea va
fi produsã astfel nu numai la nivelul informaþiilor noi despre
lume ºi a viziunii noi despre lume, ci ºi la nivelul expresiei.

Nu toate redacþiile simt însã nevoia unor schimbãri radi-
cale la nivel de expresie (vezi Figura 1). Cotidianul ºi
Gândul sunt cele mai revoluþionare, cu efecte aproape liter-
are la nivelul titlurilor.
Urmeazã, pe o scarã a expre-
sivitãþii, Jurnalul Naþional, cu
titluri în marea lor majoritate
metaforice. Libertatea ºi Ziua
sunt în partea inferioarã a unei
scãri de expresivitate, cu câte-
va metafore alãturi de titluri cu
cliºee ºi de titluri informative
simple.  Evenimentul zilei
poate fi situat pe undeva pe la
mijloc: expresiile sunt cãutate, dar rezultatele sunt stângace:
redacþia vrea metaforã ºi alege cliºee, jocurile de cuvinte
sunt din sfere  metaforice diferite ºi se repetã, pentru un
material informativ ºi pentru un material de opinie:
„Rãzboinicii ruºinii/ Paranoia de la Steaua Roºie” (metafore
din sfere semantice diferite - una aminteºte de o operã liter-
arã iar una este o metaforã medicalã, alãturi de un epitet,
pentru titlul materialului de informare), „Rãzboinicii
hidranþilor” (titlul materialului de opinie).

Adevãrul are cele mai sobre titluri dintre toate publicaþi-
ile analizate, însã foloseºte expresii colocviale, adicã mici

schimbãri de cod propuse de grupul lingvistic în care
redacþia ziarului încadreazã publicul sãu þintã.

Politica editorialã ca marcã a diferenþierii

Politica editorialã poate fi definitã drept „caracterul sau
orientarea jurnalului sau a periodicului”, aºa cum aratã
Codul muncii francez, articolul L.761-7, referitor la clauza
de conºtiinþã. Dacã un jurnalist poate demonstra cã a existat
o schimbare de politicã editorialã care creeazã o situaþie ce
îi poate aduce atinge onoarei, reputaþiei sau, în general,
intereselor sale morale, jurnalistul primeºte o indemnizaþie
la ruperea contractului de muncã cu respectiva instituþie de
presã. Unele instituþii de presã au un document ce poartã
numele de „Politicã editorialã” ºi are forma unei declaraþii
de principii: echipa Reuters spune, de exemplu, „Ne
dedicãm activitatea pentru o prezentare corectã ºi echidis-
tantã a informaþiilor”, iar echipa Realitatea TV: „Misiunea
pe care Realitatea TV ºi-a asumat-o a fost aceea de a vã
dezvãlui realitatea”. Oricum, toate produsele de presã ar tre-
bui sã aibã o politicã editorialã, exprimatã printr-un docu-
ment sau nu, prin care se înþelege totalitatea coerentã a
tipurilor de subiecte abordate ºi modul în care aceste
subiecte sunt abordate.

O analizã de conþinut, înþeleasã ca o analizã a ocurenþelor
unui tip de elemente stabilit în prealabil de cercetãtor, pe
tipurile de subiecte abordate pe prima paginã, poate avea ca
rezultat o imagine ca cea prezentatã în Tabelul 1. Informaþia
este interesantã: patru dintre cele ºapte ziare au un dosar
exclusiv, pe teme legate de comunism, ponderea cea mai
mare o au subiectele politice ºi economice, toate au o infor-
maþie din zona sport, numai un cotidian sã punã pe prima
paginã un titlu din domeniul cultural, majoritatea titlurilor
dintr-un alt cotidian sunt în zona faptului divers. 

Tot folosind analiza de conþinut, pe tip de eveniment con-
siderat important de cãtre ziarul studiat (identificate dupã

mãrimea titlului, existenþa unui material jurnalistic sau al
unui început de material jurnalistic, existenþa unei
fotografii):

- Ziua, Evenimentul zilei, Libertatea, Adevãrul ºi
Cotidianul au cele mai importante titluri legate de aceleaºi
evenimente,

- Gândul are ca prim titlu un material propriu, iar restul
titlurilor importante sunt legate de subiectele preluate de
toate publicaþiile monitorizate,

- Jurnalul Naþional are cele trei titluri importante legate
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prima paginã.
O analizã de discurs, care are ca scop identificarea legã-

turilor între elementele stabilite de cercetãtor ºi dintre aceste
elemente ºi contextul cognitiv, social, cultural sau istoric, pe
titlurile materialelor despre cele douã sau trei subiecte abor-
date de toate ziarele, va arãta însã mai clar ce tip de politicã
editorialã au fiecare ºi, eventual, ce discurs ideologic.

De exemplu, tipul de informaþii transmise ºi tipul de
informaþii omise din titluri, în funcþie de publicaþie, pot fi
analizate prin prisma noþiuni de coerenþã, aºa cum a fost
prezentatã de van Dijk (1991): pe de o parte, o coerenþã
localã a textului, care implicã faptul cã informaþiile propuse
de texte se referã la fapte care sunt legate între ele prin relaþii
de temporalitate sau de condiþionalitate, de exemplu.
Informaþiile sunt legate conceptual în „scripturi” (van Dijk,
1991, p. 112), adicã în ºiruri de informaþii prezentate explic-
it ºi informaþii subînþelese din punct de vedere cultural.
Acest tip de coerenþã este subiectivã ºi ideologicã, afirmã
van Dijk, ºi poate fi împãrtãºitã sau nu de jurnalist ºi de pub-
licul sãu. 

În afarã de coerenþa localã referenþialã, existã o coerenþã
funcþionalã: între douã propoziþii se pot identifica legãturi de
parafrazã, specificare, contrast sau exemplu (van Dijk,
1991). În cazul unei analize de titluri, coerenþa funcþionalã
poate fi creatã între supratitlu ºi titlu, sau titlu ºi subtitlu.

Pe lângã coerenþa local, existã o coerenþã globalã, la
nivel de teme sau de topice, adicã „macro-propoziþii seman-
tice”, care fac un rezumat al textului, prin intermediul unor
„macro-reguli, cum ar fi selecþia, abstracþia ºi alte operaþiu-
ni care reduc complexitatea informaþiei” (van Dijk, 1991, p.
113). Aceste alegeri au, de asemenea, implicaþii ideologice.
Implicaþiile sunt produse de legãturi gen: cauzalitate, pre-
supoziþie, sugestie, asociaþie, dar ºi de prezenþa detaliilor
irelevante sau de absenþa detaliilor relevante. 

Astfel, toate publicaþiile abordeazã evenimentele din
timpul meciului Steaua- Gloria Bistriþa: Steaua pierde, doi
jucãtori steliºti lovesc geamurile din vestiare ºi se taie la
mâini, managerul Stelei încearcã sã-l loveascã pe ºeful
Inspectoratului Judeþean ºi este oprit de poliþie.

Titlurile sunt urmãtoarele:
- Adevãrul: „Huliganul Stoica, la poliþie!” (informaþia

este trecutã din zona sport în zona social - infracþionalitate)
- Cotidianul: „Fotbal ºi sînge/ Steliºtii ºi-au tãiat venele”

(informaþia este trecutã din zona sport în zona fapt divers)
- Evenimentul zilei: „Rãzboinicii ruºinii/ Paranoia de la

Steaua Roºie” ºi „Rãzboinicii hidranþilor” (informaþia este
trecutã din zona sport în zona fapt divers)

- Gândul: „Seppuku pe crampoane pentru ºogunul Gigi”
ºi „La Steaua nervii nu mai pot fi stãpâniþi: Gigi Becali vrea
sã vadã hoþii în þeapã, MM Stoica vrea sã vadã oameni
morþi” (informaþia este trecutã din zona sport în zona fapt
divers, accent pe senzaþional)

- Jurnalul Naþional: „În caz de pericol, spargeþi gea-
mul!” (titlul este metaforic, nu se înþelege despre ce este
vorba)

- Libertatea: „20 de ani de la finala de vis de la Sevilla/

Steaua, sãrbãtoare în sânge” (cel mai apropiat titlu de dome-
niul sport, nu de domeniul fapt divers)

- Ziua: „Steaua roºie” (titlul metaforic, nu se înþelege clar
despre ce este vorba, dar foloseºte un cuvânt cheie - Steaua,
spre deosebire de alegerea Jurnalului Naþional).

În concluzie, pentru Adevãrul o informaþie din zona
vieþii sportive poate fi informaþie de prima paginã dacã are
un aspect social/ infracþionalitate, pentru Cotidianul,
Evenimentul zilei, Gândul, Jurnalul Naþional ºi Ziua infor-
maþiile sportive pot apãrea pe prima paginã, dar sunt prezen-
tate ca informaþii de fapt divers, cu accent pe senzaþional, iar
în Libertatea, informaþia din domeniul sportului este consid-
eratã importantã în sine, atât pentru redacþie, cât ºi pentru
cititori.

Un alt subiect preluat de toate cotidienele pe prima pag-
inã este legat de neliniºtea din Alianþa DA, dupã un congres
al liberalilor în care Mircea Dinescu a þinut un discurs despre
preºedintele Bãsescu.  

Titlurile sunt urmãtoarele:
- Adevãrul: „Criza fãrã soluþii” ºi „Liberalii îi spun adio

lui Bãsescu” (titluri despre o situaþie clarã de rupere a
Alianþei; Bãsescu este identificat ca cel care suportã con-
secinþele, liberalii ca actori principali; metaforã legatã de
discursul despre cupluri)

- Cotidianul: „Poetul-boier Dinescu cîntã pentru liberali
pamflete anti-Bãsescu” ºi  „Tãriceanu riscã sã rãmânã pre-
mier” (accent pe inedit, nici un verdict despre o eventualã
rupere a alianþei, ba dimpotrivã; Bãsescu este identificat ca
cel care suportã consecinþele, Dinescu ca actor principal;
primul titlu - metaforã din domeniul artelor)

- Evenimentul zilei: „Pamfletu’ lu’ Dinescu/ „Aspirina
bogatului” inflameazã Alianþa” (titlul indicã tensiuni în
Alianþã, folosind jocuri de cuvinte, pentru a atrage prin ined-
it; nici un verdict despre ruperea Alianþei; nu sunt identificaþi
clar actorii; metafore medicale ºi din domeniul artelor)

- Gândul: „PNL se aºteaptã ca PD sã-l arunce în opoz-
iþie” (un titlu destul de sobru, fãrã un verdict clar despre
viitorul Alianþei; Partidul Democrat este identificat ca prin-
cipal subiect al acþiunii, iar Partidul Naþional Liberal ca cel
care suportã consecinþele; metaforã legatã de discursul
despre cupluri)

- Jurnalul Naþional: „Rãzboi pe faþã/ PNL ºi PD nu mai
încap în Alianþã” (subiectul apare ca trimitere într-o paginã
de interior, nu ca unul dintre cele mai importante subiecte;
unul dintre cele mai echilibrate titluri, fãrã verdicte despre
viitorul Alianþei, cu amândouã partidele subiect ale acþiunii;
metaforã din zona conflictelor armate)

- Libertatea: „Femeile, scutul lui Bãsescu în rãzboiul cu
PNL” (singurul titlu din zona politicã de pe paginã, accent
pe fapt divers; metaforã din zona conflictelor armate)

- Ziua: „Un pamflet de Alianþã” (metaforã din domeniul
artelor; unghiul de abordare - nu existã nimic inedit: aceleaºi
tensiuni pe care le ºtiþi între membrii Alianþei). 

Adevãrul simte nevoia unei informaþii concrete, dar, pen-
tru cã aceasta nu existã, o produce în sensul considerat cel
mai probabil de cãtre redacþie. Toate celelalte ziare nu dau
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însã verdicte. Accentul pe un actor sau pe altul se pune în
funcþie de scriptul pe care jurnaliºtii cred ca-l împãrtãºesc cu
cititorii: în Adevãrul, Cotidianul ºi în Libertatea PNL este
factorul destabilizator al Alianþei, în Gândul PD este factorul
destabilizator, în Evenimentul zilei, Mircea Dinescu, iar în
Jurnalul Naþional ºi în Ziua, amândouã partidele sunt la fel
de responsabile pentru neliniºtea din Alianþa Dreptate ºi
Adevãr (Figura 2).

În fine, un al treilea subiect de interes pentru majoritatea
cotidienelor este situaþia din PDS: a fost lansatã propunerea
unui protocol PSD- PRM ºi reprezentanþii socialiºtilor
europeni au fãcut o vizitã Partidului Social Democrat. 

Titlurile sunt urmãtoarele:
- Adevãrul: „Socialiºtii europeni condamnã protocolul

PSD-PRM” (ca ºi în cazul anterior, în Adevãrul, un posibil
proiect este prezentat ca realitate)

- Cotidianul: „Pesediºtii ardeleni trag semnalul/ Geoanã
acuzat cã <<pune botul>>” (în Adevãrul, subiectul este un
reprezentant extern al socialiºtilor, în Cotidianul, accentul
este pus pe membrii din România ai PSD, care nu sunt de
acord cu un posibil proiect)

- Evenimentul zilei: „Mesajul lui Rasmussen: Iliescu sã-l
lase pe Geoanã sã conducã!” ºi „Socialism de vikingi” (nici
o referire la un posibil protocol, accentul este pus pe prob-
lemele mai vechi ale PSD-ului, sau pe problemele socialis-
mului, în general, deoarece, în titlul „Socialism de vikingi”,
danez ar fi fost cuvântul neutru, viking, adicã rãzboinic nav-
igator din nordul Europei, la începutul Evului Mediu, fiind,
în acest caz, un termen peiorativ)

- Gândul: nu are subiectul pe prima pagina
- Jurnalul Naþional: nu are subiectul pe prima pagina
- Libertatea: „Mircea Geoanã, ºef peste resturile

<<patrulaterului roºu>>” (protocolul cu Partidul România
mare este dat ca real; titlul face referire la o sintagmã
folositã în 1992-1995, dar mai apare în presa din mai 2006,
într-un editorial semnat de Silviu Brucan, cunoscut pentru
analizele sale politice de istorie recentã. În editorialul lui
Brucan apariþia sintagmei este de aºteptat, în Libertatea este
probabil rezultatul unei încercãri de mãrire a atractivitãþii

titlului, mai ales pentru cã are ca rezultat un efect de ficþion-
alizare)

- Ziua: „Vadim încaierã PSD-ul” (acelaºi unghi de abor-
dare cu Cotidianul, informaþia este însã mai restrânsã ºi

transmisã mai sobru, actorul este diferit - un om politic din
afara partidului).

Gândul ºi Jurnalul Naþional nu au considerat ca având o
mare importanþã evoluþiile principalului partid de opoziþie.
Adevãrul forþeazã din nou realitatea, prezentând un proiect
ca un fapt îndeplinit. Libertatea, Evenimentul zilei ºi
Cotidianul, prin comentarii depreciative (patrulaterul roºu -
adicã fostele partide comuniste, socialism de vikingi, adicã
socialism de ev mediu, ºi pune botul, o expresie argoticã cu
sens depreciativ) au o atitudine negativã faþã de opoziþia de
stânga. Ziua asociazã evoluþiile din PSD cu Vadim (cu tentã
depreciativã, Vadim Tudor fiind asociat cu extrema dreaptã),
Adevãrul cu gruparea europeanã a socialiºtilor (o atitudine
neutrã sau uºor pozitivã faþã de principalul partid de opoz-
iþie).

Produsele de presã propun oferte unice 
de vânzare

Reguli exterioare redacþiei influenþeazã de asemenea
procesul de diferenþiere. Pe cele douã zone analizate în acest
referat, formã ºi conþinut ideologic, existã douã tipuri de
norme externe redacþiei - norma lingvisticã ºi ansamblul de
reguli deontologice - relevante pentru jurnaliºti.

În titlurile citate existã, de exemplu, o greºealã gramati-
calã. În „Vadim încaierã PSD-ul” un verb reflexiv este
folosit incorect. În acest caz, probabil greºeala este rezultat-
ul a douã norme în conflict - una internã redacþiei: preferinþa
pentru titluri scurte, în cazul cotidianului Ziua, ºi norma
lingvisticã.

Reguli pentru îmbunãtãþirea 
conþinutului informativ

Subiecte:
- Orice chestiune care afecteazã viaþa comunitãþii este de

interes public, ºi poate fi relatatã de jurnalist.
- Atunci când nu existã un interes public evident, liber-

tatea de exprimare nu poate fi limitatã decât de interesul pro-
tejãrii unui alt drept fundamental.

Documentare:
- Jurnalistul este dator sã caute, sã respecte ºi sã comu-

nice faptele - aºa cum acestea pot fi cunoscute prin veri-
ficãri rezonabile - în virtutea dreptului publicului de a fi
informat.

- Reflectarea societãþii în ansamblul ºi diversitatea ei,
acordând acces în presã ºi opiniilor minoritare ºi individ-
uale. 

- Jurnalistul are drept la liberul acces la informaþii, pre-
cum ºi la toate sursele de informare.

- Evitarea conflictelor de interese.
Redactare:
- Opinii pe o bazã factualã. În relatarea faptelor ºi a

opiniilor, jurnalistul va acþiona cu bunã-credinþã.
- De prezentat atât informaþiile ºi ideile primite favorabil

sau cu indiferenþã ori considerate inofensive, dar ºi pe ace-
lea care ofenseazã, ºocheazã sau deranjeazã. 
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- Prezumþia de nevinovãþie.
- Evitarea discriminãrii pe motive de rasa, etnie, religie,

sex, vârsta, orientare sexualã ori dizabilitãþi ºi a instigãrii la
urã ºi violentã.

- Delimitarea informaþiei de opinie.
- Obligaþia de a nu denatura mesajul unei surse.
- Corectarea erorilor cu promptitudine.

Sursã: STATUTUL ªI CODUL DEONTOLOGIC AL
JURNALISTULUI ELABORAT DE CONVENÞIA ORGANI-
ZAÞIILOR DE MEDIA, adoptate de cãtre Convenþia
Organizaþiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9 - 11 iulie
2004, www.cji.ro, vizitat pe 9 mai 2006.

Din punctul de vedere al normei lingvistice, ar fi fost de
dorit evitarea expresiilor argotice sau colocviale: face senza-
þie, „pune botul”. Imaginea despre public pe care o are jur-
nalistul s-ar putea sã nu fie cea realã, iar publicul sã decodi-
fice în alt sens mesajul, în defavoarea jurnalistului. Folosirea
unui limbaj colocvial poate fi o încercare de poziþionare a
produsului de presã – vorbim în limbajul vostru, pentru cã
suntem ca voi – dar tocmai aceastã poziþionare poate dãuna
produsului.

În plus, norma indicã folosirea semnelor citãrii când este
vorba despre un citat, nu despre un joc lingvistic. Folosirea
unui termen concret, a verbelor la indicativ, eventual indica-
tiv prezent, atunci când situaþia o permite, a predicatelor la o
formã activã, a semnelor citãrii atunci când este vorba
despre un citat, introducerea citatelor, în sine, pentru a da
autoritate unor puncte de vedere (vezi ºi Roºca, 2004), are ca
efect crearea iluziei obiectivitãþii. Un alt efect cãutat de jur-
naliºti este iluzia oralitãþii prin utilizarea unor elemente din
limbajul colocvial, a unor structuri sintactice specifice dis-
cursului oral, prezenþa deicticelor, utilizarea structurilor nar-
ative (Roºca, 2004, pp. 83-84). În cazul titlului din
Cotidianul, efectul iluziei oralitãþii îl anuleazã pe cel al
iluziei obiectivitãþii, iar jurnalistul poate fi acuzat de ficþion-
alizare.

Ficþionalizarea poate fi identificatã în douã titluri din
Adevãrul. Efectul, de nedorit, este blamat în codurile de
eticã jurnalisticã (vezi Figura 4). Printre regulile legate de
munca jurnalistului, se numãrã verificarea informaþiei din
mai multe surse ºi prezentarea ei fãrã apel la ficþionalizare,
cu efecte ideologice (cazul ziarului Adevãrul) ºi contextu-
alizarea corectã a informaþiei, pentru a oferi cititorului o
informaþie echilibratã. În cazul titlurilor analizate, o contex-
tualizare voit defectuoasã are efecte ideologice clare:
„Socialism de vikingi”, în Evenimentul zilei. 

În ciuda efectelor negative pe care le poate produce ges-
tionarea proastã a regulilor sau a strategiilor în conflict,
ziarele studiate au, în mod evident, strategii de diferenþiere
la nivelul textului -  la nivelul grafiei cuvintelor, la nivel lex-
ical, prin utilizarea sau nu a formelor colocviale ale limbii
române, la nivel stilistic, prin preferinþa pentru o anumitã
categorie esteticã sau a alteia.

Discursul ideologic este o altã strategie de diferenþiere –

publicaþiile se strãduiesc sã evite derapajele deontologice
grave, dar plasarea redacþiei de o parte sau de alta a actorilor
publici importanþi ajutã la poziþionarea produsului de presã
pe o hartã afectivã a publicului.

Pentru majoritatea publicaþiilor studiate este evident cã
politica editorialã este fãcutã pentru a vinde produsul de
presã unui anumit public, ºi este legatã de istoria acelei pub-
licaþii. 

Adevãrul are un stil sobru, o preferinþã pentru informaþie
de interes public major (informaþie politicã, informaþie din
zona social/ infracþionalitate) ºi o înclinaþie greu identifica-
bilã pentru unii sau alþii dintre actorii scenei publice. Ziarul
Adevãrul este într-un proces de repoziþionare, dupã plecarea
din redacþie a grupului de pe lângã Cristian Tudor Popescu,
care a format Gândul, de aceea o afirmare a înclinaþiilor
politice, de exemplu, este evitatã. Din pãcate, preferinþa pen-
tru informaþie concretã ºi clarã ºi istoria de ziar serios, lider
de opinie pe piaþa publicisticã, împinge redacþia Adevãrul
sã-ºi prezinte ipotezele drept fapte, riscând o erodare în timp
a credibilitãþii acestui titlu.

Cotidianul ºi Gândul îºi permit cea mai mare creativitate
legatã de cod, pentru cã propunerea lor unicã de vânzare se
bazeazã pe acest tip de creativitate. În cazul ziarului
Cotidianul, produsul urmãreºte linia trasatã de cãtre pro-
dusul locomotivã al grupului: sãptãmânalul Academia
Caþavencu, care s-a impus ºi prin stilul textelor sale. În cazul
ziarului Gândul, stilul este rezultatul influenþei celor doi lid-
eri ai redacþiei, poetul Mircea Dinescu ºi editorialistul
Cristian Tudor Popescu, dar ºi al nevoii de diferenþiere clarã
de Adevãrul, din a cãrei redacþie provine majoritatea jur-
naliºtilor de la Gândul.

Produsele Cotidianul ºi Gândul nu se pot confunda însã:
Cotidianul are o înclinaþie cãtre un partid din alianþã, Gândul
cãtre celãlalt partid. În plus, la Gândul se poate identifica o
preferinþã pentru senzaþional, ºi chiar pentru macabru
(„oameni morþi”, „hoþi în þeapã”). Gândul evitã informaþiile
despre partidul de opoziþie, ºi preferã sã punã accent pe
materialele de investigaþie produse de membrii redacþiei.
Publicul-þintã este probabil unul educat ºi nemulþumit de
situaþia lui din prezent, prin urmare nemulþumit de cel mai
puternic partid din alianþa la guvernare.  

Cotidianul este un produs cu o atitudine de frondã faþã de
regulile care nu-i sunt pe plac (ignorarea regulilor
Academiei Române este un exemplu), dar beneficiazã de
experienþa membrilor redacþiei în a manipula forma, evitând
regulile,  pentru a creºte conþinutul informaþional ºi pentru
a-ºi promova materialele. Distanþarea faþã de principalul
partid de opoziþie este evidentã, indicând un public þintã cu
un nivel cultural crescut ºi o alegere destul de clarã din punct
de vedere politic.

Jurnalul Naþional se diferenþiazã de celelalte ziare
printr-un stil îngrijit (titluri cu metafore uºor de descifrat) ºi
prin promovarea materialelor în exclusivitate, cu accent pe
inedit, în ceea ce priveºte informaþia de fapt divers, ºi pe
echilibru, în ceea ce-i priveºte pe principalii actori ai vieþii
publice. Titlul informativ este rezumatul unui material care
are ca sursã Partidul Conservator (PC), de care Jurnalul
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Naþional este legat prin finanþatorul sãu, Dan Voiculescu,
preºedinte PC, prin urmare politica editorialã impune o min-
imã intervenþie în textele furnizate de acest partid.

Evenimentul zilei este încã într-un proces de tranziþie, de
la primul ziar popular, semnat de Ion Cristoiu, la un ziar
serios, de anchetã ºi de analizã. În acest proces, provocarea
este reþinerea publicului ziarului popular ºi câºtigarea unui
public nou, pe informaþie de interes public. Stilul pe alocuri
stângaci (repetarea aceleiaºi  trimiterii intertextuale în douã
titluri pentru douã materiale pe acelaºi subiect) ºi folosirea
cliºeelor nu indicã o politicã de recrutare în care dexteritatea
în producerea unor texte foarte creative a fost un criteriu de
selecþie. Pe de altã parte, aceeaºi folosire a cliºeelor, pentru
materiale generate de redacþie, considerarea unor informaþii
sportive interesante din punctul de vedere al faptului divers
ºi plasarea clarã de parte unora dintre actorii politici impor-
tanþi ºi distanþarea de ceilalþi actori politici, atât în materi-
alele de informare, cât ºi în cele de opinie, aratã cã
Evenimentul zilei are un public mediu, ca nivel de instrucþie,
interesat de viaþa politicã, cu convingeri politice clar defi-
nite.

Libertatea este un ziar care se poziþioneazã ca ziar pop-
ular, pentru un public cu un nivel de culturã mediu: titlurile
sunt clare ºi, în marea lor majoritate, pur informative,
metaforele sunt uºor de descifrat, pentru cã sunt foarte uzi-
tate. Faptul divers este preferat, ºtirea politicã este prezen-
tatã prin prisma faptului divers, iar ºtirea din sport este con-
sideratã importantã în sine pentru public. Delimitarea de cel
mai important partid din opoziþie pare evidentã, dar alegerea
titlului ar putea fi influenþatã de expresivitatea unei sintagme
politice vechi de 10 ani. 

Ziua are un stil clar ºi simplu, care nu mutã accentul de
pe conþinut pe formã. Titlurile scurte ajutã jurnaliºtii sã evite
derapajele ideologice, atunci când atitudinea redacþiei nu
este clar împotriva unui anumit actor public. Titlurile fac
referire la scripturi extinse, astfel încât publicul-þintã poate
fi creionat ca un cititor obiºnuit de presã, cu un nivel de
pregãtire mediu ºi înalt.

În activitatea lor, jurnaliºtii sunt nevoiþi sã dea dovadã de
o mare adaptabilitate în a produce texte, atunci când culeg
informaþia: în mod strategic, ei trebuie sã se adapteze stilu-
lui ºi discursului ideologic al fiecãrei surse în parte, pentru a
obþine informaþiile de care au nevoie. Procesul de redactare
implicã o creativitate în sens contrar – informaþia primitã de
la surse trebuie rescrisã în stilul publicaþiei ºi adaptatã dis-
cursului ideologic al publicaþiei, atâta timp cât efectul este
interesant pentru cititor, adicã atâta timp cât forma nu-l înde-
pãrteazã pe cititor ca de neînþeles sau de neacceptat, iar dis-
cursul ideologic nu pune în umbrã tocmai acele aspecte ale
realitãþii cu grad mare de informativitate, pentru cã au fost
trecute sub tãcere pânã atunci.
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Article Summary

Key words: unique selling proposition, newspapers, style
The unique selling proposition- UPS is “an unique

advantage proposed by a product, that the company pro-
motes aggressively and constantly on the market. This
advantage usually reflects the superior functionality of the
product: superior quality, best services, lowest price, most
advanced technology” (Kotler et al., 2000, p. 1107).

Newsrooms may differentiate the media products both by
form and by content, to enter the logic of UPS. A study
(Lazãr et al., 2005) on the informative and opinion materi-
als about Romania’s accession to the European structures,
that appeared in 2005 in the Romanian central popular,
quality popular or quality newspapers, showed that the jour-
nalists’ dependence on official sources leads to a homoge-
nized information in the media, as analyzed on newsworthi-
ness items. 

Nevertheless, the readers feel there are important differ-
ences among publications, and this article will try to identi-
fy the source of these differences, using discourse analysis
tools. The study base is the front page titles of May, 8, 2006,
of Adevãrul, Cotidianul, Evenimentul zilei, Jurnalul
Naþional, Gândul, Libertatea and  Ziua. The differences are
studied on the style level (the way information is transmit-
ted) and on the ideological level (what it is said about). The
study also tries to identify if these differences have a motiva-
tion that can be identified (if there is an UPS).
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Cuvinte cheie: propunere unicã de vânzare, presã scrisã,
stil

Propunerea unicã de vânzare este „avantajul unic pro-
pus de un produs, pe care firma îl promoveazã în mod agre-
siv ºi consecvent pe piaþa þintã. Acest avantaj reflectã de
regulã superioritatea funcþionalã a produsului: calitate
superioarã, cele mai bune servicii, cel mai mic preþ, tehnolo-
gia cea mai avansatã” (Kotler et al., 2000, p. 1107).

Redacþiile pot diferenþia produsele de presã la nivel de
formã ºi de fond, pentru a se încadra în logica propunerii
unice de vânzare. Un studiu (Lazãr et al., 2005) despre
materialele informative ºi de opinie pe chestiunea aderãrii
României la structurile Uniunii Europene, care au apãrut în
anul 2005 în presa scrisã centralã popularã, popular
serioasã ºi serioasã din România, a arãtat cã dependenþa
jurnaliºtilor de sursele oficiale  duce la uniformizarea infor-
maþiei de presã, analizatã pe criteriile valorii de informaþie.
„Procesul integrãrii este prezentat în presã ca un proces cu

câþiva actori principali/personalitãþi proeminente (ocurenþã
mare a indicelui valorii de informaþie), în conflict (ocurenþã
mare a acestui indice al valorii de informaþie), de ale cãror
decizii ºi acþiuni depinde soarta noastrã, a tuturor (ocurenþã
mare a concretului ºi consecinþelor), cu toate cã deciziile ºi
acþiunile acestor personaje ale vieþii publice sunt destul de
abstracte ºi de greu de vizualizat la nivelul omului obiºnuit
(ocurenþã redusã a indicilor interes uman ºi insolit)” (Lazãr
et al., 2005).

Cu toate acestea, cititorii simt cã existã o diferenþã mare
între publicaþii, iar acest articol va încerca sã identifice care
este sursa acestor diferenþieri, folosind analiza de discurs.
Corpusul de analizã este format din titlurile de primã pag-
inã, din 8 mai 2006, ale publicaþiilor: Adevãrul, Cotidianul,
Evenimentul zilei, Jurnalul Naþional, Gândul, Libertatea ºi
Ziua, pentru a arãta modul în care se fac diferenþierile din-
tre produsele de presã la nivel stilistic (cum este transmisã
informaþia) ºi la nivel ideologic (ce se spune despre) ºi dacã
aceste diferenþieri au o motivaþie identificabilã (existã sau
nu o propunere unicã de vânzare).


