
Jurnalismul de popularizare ºtiinþificã a pendulat
de-a lungul timpului între critici dure ºi laude entuzi-
aste. Blamat de unii pentru cã era superficial, specta-
cular ºi inutil, aceast tip de jurnalism era privit de alþii
cu admiraþie pentru misiunea nobilã pe care ºi-o pro-
pusese.

În anii ‘70, sociologii Maldidier ºi Boltanski afir-
mau cã vulgarizarea ºtiinþificã se adreseazã clasei de
mijloc: oamenii credeau cã acced la cultura savantã,
însã de fapt erau pãcãliþi deoarece nu primeau decât
cunoºtinþe aproximative ºi lacunare1. În prezent, multe
studii considerã cã popularizarea ºtiinþelor contribuie
la democratizarea accesului la cunoaºtere. Iar acest
acces la informaþia de naturã ºtiinþificã devine de o
importanþã majorã în societãþi tot mai dependente de
cuceririle ºtiinþei ºi de aplicaþiile ei în tehnologie.
Idealul democratic cere ca cetãþenii sã poatã dezbate
efectele ºtiinþei, iar presa este un loc natural pentru o
asemenea dezbatere2.

Deºi i se recunoaºte acum dreptul la un loc în soci-
etate, iar discursul sãu este vãzut de cele mai multe ori
ca unul legitim, jurnalismul de popularizare ºtiinþificã
rãmâne în continuare greu de definit ºi de încadrat. A
difuza, a populariza, a divulga, a traduce, a vulgariza
ºtiinþa… Niciun verb nu pare pe deplin adecvat pentru
a da seama de aceastã activitate de comunicare, ade-
sea într-un sens unic, dintre <savanþi> ºi <profani>3.

Întâlnirea dintre ºtiinþã ºi jurnalism poate pãrea
nefireascã deoarece aceste douã domenii au logici de
existenþã total diferite. Între jurnalism ºi ºtiinþã, viaþa
nu este doar un lung fluviu liniºtit. La dreapta mea,
jurnalismul considerat ca fiind o artã spontanã a
aproximãrii ºi o punere în scenã a efemeritãþii inutile
a negustorilor de informaþii. La stânga mea, rigoarea
austerã ºi dominatoare a demersului ºtiinþific, ce îºi ia
precauþia incertitudinilor ºi timpul demonstraþiilor.
Douã lumi, douã logici proprii. ªocul este de pro-
porþii4.

Deºi nu este un fenomen la fel de evident precum în
societãþile occidentale, popularizarea ºtiinþificã existã
ºi în România: de la emisiunile televizate despre

plantele modificate genetic pânã la pagina de ºtiinþã ce
apare uneori în cotidiene, de la site-urile de tehnologie
pânã la revistele de vulgarizare ºtiinþificã. 

Dintre acestea din urmã, pe piaþa din România s-au
remarcat titluri generaliste precum National
Geographic România, Descoperã, ªtiinþã ºi tehnicã,
TerraMagazin, Geo - ce abordeazã aproape toate
domeniile ºtiinþifice ºi tehnologice, dar ºi publicaþii
specializate precum: Psihologia Azi, Farmacia Ta,
Medicina naturistã, Sãnãtatea copilului (presa de
sãnãtate), Chip Computer & Communications, My
Computer, PC magazine România, PC Practic, Chip
Foto-Video Digital, PC Games 4 Fun (presa de calcu-
latoare ºi de gadget-uri), AutoExpert, MotorExpert
(presa auto).

Studiul de faþã îºi propune sã analizeze cantitativ ºi
calitativ patru dintre revistele generaliste de popu-
larizare ºtiinþificã ce apar pe piaþa autohtonã: National
Geographic România, Descoperã, ªtiinþã ºi tehnicã ºi
TerraMagazin. Analiza cantitativã a constat în sta-
bilirea frecvenþei domeniilor ºtiinþifice în aceste reviste
lunare. Perioada avutã în vedere a fost iulie 2006 –
iunie 2007 pentru National Geographic România,
Descoperã ºi ªtiinþã ºi tehnicã ºi iunie 2006 – mai
2007 pentru TerraMagazin. Intervalele de timp au
inclus 12 numere din National Geographic România,
10 numere din Descoperã, 10 numere din
TerraMagazin ºi 9 numere din ªtiinþã ºi tehnicã. În
cadrul analizei de conþinut cantitative s-a fãcut dife-
renþa între articolele mici (cu o întindere maximã de o
paginã) ºi articolele mari (cu o întindere mai mare
strict de o paginã).

ªtiinþã ºi tehnicã a fost fondatã în anul 1949. În
prezent, revista nu apare în fiecare lunã, în perioada
iulie 2006 - iunie 2007 fiind editate doar nouã numere. 

În acest interval de timp au fost identificate 130 de
articole mici. Împãrþirea acestora pe domenii ºtiinþifice
este prezentatã în graficul de mai jos (Grafic 1).

În categoria Diverse au fost incluse acele domenii
ºtiinþifice care nu au fost reprezentate decât prin 1-2
articole, procentele fiind: Psihologie 1,5%, Neurologie
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1,5%, Fiziologie.Antropologie fizicã 1,5%, Fizicã
1,5%, Arheologie 0,7%, Paleontologie 0,7%,
Matematicã 0,7%, Societate 0,7%, Relaþia ºtiinþã-
tehnicã 0,7%, Cercetarea ºtiinþificã 0,7% ºi ªtiinþa în
viaþa noastrã 0,7%.

Categoria Tehnologie a fost ºi ea împãrþitã în mai
multe domenii pentru a oferi o imagine mai clarã
asupra temelor tratate de articolele de aici. Astfel,
domeniul Calculatoare. Internet se aflã pe locul I, cu
15,6% din articole, fiind urmat de Astronauticã.
Astronomie, Energie, Nanotehnologie ºi Omul bionic,
fiecare dintre aceste patru domenii având câte 12,5%
din totalul articolelor mici, de tehnologie. Urmeazã ca-
tegoriile Aparatura din experimente cu 9,3%,
Aeronauticã. Auto. Transport cu 6,2%, Roboticã cu
3,1%, Telecomunicaþii cu 3,1% ºi Construcþii cu 3,1%. 

În aceeaºi perioadã au apãrut 154 de articole mari,
frecvenþa ºtiinþelor abordate reieºind din graficul
urmãtor.

În categoria Diverse au fost incluse domeniile
Matematicã - 1,2%, Istorie - 1,2%, ªtiinþa în poezia lui
Eminescu - 1,2%, Jurnalismul de popularizare ºtiinþi-
ficã - 0,6%, Psihologie - 0,6%, Botanicã - 0,6%,
Arheologie - 0,6%, ªtiinþa în filmele artistice - 0,6%,
Escatologie - 0,6%, Ecologie - 0,6%, Patrimoniu cul-
tural - 0,6% ºi traduceri din cartea Flatland (poveºti cu
personaje ce trãiesc într-o lume geometricã, platã) -
3,2%.

Articolele de tehnologie se împart în domeniile
Astronauticã.Tehnologia în astronomie - 23,8%,
Energie - 21,4%, Omul bionic - 9,5%, Informaticã -
9,5%, Aeronauticã.Transporturi - 9,5%, Roboticã -
7,1%, Nanotehnologie - 4,7%, Telecomunicaþii - 4,7%,
Tehnologie ecologicã - 2,3%, Gadget-uri - 2,3%,
Biometrie - 2,3% ºi Diverse - 2,3%.

Din analiza ambelor graficelor rezultã în mod clar
importanþa pe care revista o acordã astronomiei ºi
tehnologiei. Dacã în clasamentul pe articole mici,
astronomia ocupã locul I, iar tehnologia locul II, în
clasamentul pe articole mari poziþiile celor douã sunt
inversate: tehnologia e pe primul loc, iar astronomia pe
locul II. Însã este interesant de remarcat faptul cã, în
clasamentul articolelor mari, în cadrul categoriei
Tehnologie, astronomia ºi astronautica ocupã locul I,
cu 23,8% din articole. Textele de aici au ca subiect
sateliþii artificiali ai Pãmântului, observatoarele astro-
nomice, telescoapele spaþiale ºi tehnologia necesarã
cãlãtoriilor în spaþiu. Iar în clasamentul articolelor mici
ce trateazã tehnologia, categoria Astronauticã.
Astronomie ocupã locul II.

Importanþa pe care redacþia ªtiinþã ºi tehnicã o
acordã astronomiei rezultã ºi   dintr-o analizã a copertei
revistei. Din nouã fotografii existente pe copertã în
perioada avutã în vedere, ºase au legãturã cu astrono-
mia. Astfel, trei înfãþiºeazã Pãmântul vãzut din spaþiu,
douã aratã suprafeþe deºertice (una cu un modul dea-
supra, cealaltã cu o bazã în deºert) care trimit cu gân-
dul la solul selenar, iar o fotografie îl înfãþiºeazã pe
astronomul Carl Sagan având în spate un observator
astronomic.

De asemenea, revista se deschide cu rubrica
Imaginea lunii, aici regãsindu-se la fiecare ediþie o
imagine selectatã de redacþie ºi explicatã în câteva rân-
duri. În toate cele nouã numere apãrute în intervalul
iulie 2006 – iunie 2007, imaginea aleasã a fost una din
domeniul astronomiei.

În clasamentul articolelor mari din ºtiinþã, se
observã cã primele locuri sunt ocupate de câteva dintre
aºa-numitele ºtiinþe dure: astronomia, fizica, biologia,
genetica ºi neurologia. Printre acestea s-au intercalat
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categorii mai soft, precum Expediþii. Alpinism ºi
Educaþia în ºtiinþã. În ceea ce priveºte domeniul
Expediþii.Alpinism, trebuie menþionat cã el apare, aºa
cum se va vedea în continuare, în toate cele patru
reviste analizate.

Aºa cum rezultã din grafice, revista preferã sã
trateze “ºtiinþele dure” în paginile sale. Astfel, de-a
lungul unui an, nu s-au strecurat decât puþine articole
despre ºtiinþele socio-umane (istorie, antropologie,
arheologie) sau despre ºtiinþele pãmântului: doar clima
este mai bine reprezentatã. În ceea ce priveºte arti-
colele mici ce abordeazã tema Climã, meritã menþio-
nat faptul cã 66,6% dintre ele au ca subiect schimbãrile
nefaste ale climei (încãlzirea globalã etc.) – ceea ce
este de înþeles într-o perioadã în care primim avertis-
mente din toate pãrþile.

Locurile 9, 10 ºi 11 în clasamentul articolelor mari
sunt ocupate de teme ce nu apar sau apar prea puþin în
alte reviste de popularizare ºtiinþificã: abordarea criticã
a pseudoºtiinþelor, relaþia ºtiinþã-religie ºi cercetarea
ºtiinþificã. Aceste trei categorii, alãturi de domeniul
Educaþia în ºtiinþã, încearcã sã gãseascã locul ºtiinþei
în societate ºi sã o apropie mai mult de oameni.

Abordarea criticã a pseudoºtiinþei ºi a modului de
abordare a ºtiinþei de cãtre mass-media generaliste
reiese foarte bine din articolul ªtiinþã ºi adevãr. Viteza
luminii, apãrut în numãrul din iunie 2007. Un ziar alo-
case douã pagini ºi jumãtate pentru a scrie despre o
presupusã descoperire a românului Vasile Droj.
Revistele internaþionale de ºtiinþã îi refuzaserã însã
publicarea articolului, iar redactorul-ºef Cristian
Român de la ªtiinþã ºi tehnicã comenteazã: Redacþia
nu solicitã acordul pentru publicare, ci dimpotrivã
roagã pe autor sã revizuiascã textul pentru a îi da o
formã care sã poatã fi cititã de un referent! Dar asta nu
pare sã conteze pentru jurnaliºtii de la noi. Ei consi-
derã cã simpla trimitere spre publicare cãtre o revistã
de prestigiu reprezintã o dovadã a corectitudinii unor
afirmaþii. (…) Adevãrul este cã mass media din
România are alte criterii decât corectitudinea, mai
ales atunci când vine vorba de ºtiinþã. La noi astrologii
anunþã eclipsele de Lunã ºi de Soare, la noi bioener-
goterapeuþii sunt cei ce scot oamenii din boli aspre, la
noi vine rãzboiul meteorologic de ne lasã cu inundaþii
sau cu secetã, la noi sunt emisiuni ample cu stafii, la
noi e posibilã orice nãzbâtie, numai ºtiinþã e mai
puþinã. (…) crtiteriul pare sã fie urmãtorul: cutare
chestie face audienþã sau vinde ziarul bine, atunci
musai este ºi adevãratã5. Astfel de aprecieri apar de
mai multe ori în paginile revistei. 

Uneori, redacþia revistei ªtiinþã ºi tehnicã pare cã

vrea sã le dea o lecþie celor care cred în teoriile con-
spiraþiei care circulã peste tot. Cristian Român a scris
un articol de cinci pagini în care povestea cã existã mai
multe dovezi cã NASA ar fi modificat genetic câþiva
astronauþi pentru a-i face mai potriviþi pentru cãlãtoria
în spaþiu. La sfârºitul articolului însã, cititorii aflau cã
totul fusese o farsã: …este imaginaþia noastrã. Am vrut
sã verificãm dacã suntem în stare sã elaborãm ºi noi
teorii ale conspiraþiei, cum sunt cele care bântuie prin
Internet. Dacã am reuºit sã vã convingem înainte de a
vã dezvãlui pãcãleala, atunci înseamnã cã suntem ºi
noi în stare6.

ªtiinþã ºi tehnicã are o atitudine intransigentã faþã
de pseudoºtiinþã ºi faþã de teoriile care nu au câºtigat
încrederea comunitãþii ºtiinþifice. Spre exemplu, abor-
darea homeopatiei de cãtre revista ªtiinþã ºi tehnicã
este diferitã de modul cum trateazã Descoperã aceastã
temã. Iatã concluzia unui articol semnat de Cristian
Român despre homeopatie: Veþi spune cã totuºi medi-
cina homeopaticã este eficientã. Tot ce se poate.
Numai cã existã o micã problemã. Eficienþa ei nu este
doveditã clinic. Existã studii care o confirmã, dar mai
multe sunt cele care o infirmã. De fapt, o spun ºi scep-
ticii, homeopatia nu vindecã mai bine decât un inofen-
siv placebo7. Pe de altã parte, Descoperã are o poziþie
echilibratã ºi prezintã homeopatia ca pe o controversã
în care nu se ºtie încã cine are dreptate: La peste 150 de
ani de la începerea “ostilitãþilor”, controversa cu
privire la memoria apei a revenit în actualitate8 sau
puþini oameni de ºtiinþã pariazã pe homeopatie. Însã
surprizele pe care le rezervã cea mai abundentã sub-
stanþã de pe Pãmânt încã nu s-au terminat9.

ªtiinþã ºi tehnicã încearcã sã stabileascã o relaþie
directã cu cititorii sãi, relaþie care sã se prelungeascã
dincolo de paginile revistei. Astfel, cititorii sunt adesea
încurajaþi sã trimitã mail-uri cu întrebãrile lor, sã acce-
seze arhiva revistei, sã se documenteze singuri pe
diferite site-uri de ºtiinþã, iar redactorii le spun citito-
rilor cã le stau la dispoziþie pentru a le oferi docu-
mentarea completã pe un subiect anume. 

În ciuda faptului cã revista ªtiinþã ºi tehnicã se
înscrie pe canalul publicaþiilor de popularizare a
ºtiinþei, redactorii sãi se delimiteazã uneori de stilul
jurnalistic. Iatã ce spunea redactorul-ºef Cristian
Român referitor la titlul Maximumul termic din
Paleocen-Eocen, apãrut în iunie 2007: Iatã un titlu
nejurnalistic. Normal ar fi fost sã intitulãm acest arti-
col astfel încât sã existe o urmã de mister. Poate cã,
dupã ce veþi citi articolul care urmeazãm, veþi consi-
dera cã era mai nimerit sã spunem aºa: <Încãlzirea
globalã, nimic nou!>. Am preferat sã alegem varianta
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mai aridã a titlului pentru cã noi nu iubim ºabloanele
sau regulile prestabilite10. Tot în sensul unei delimitãri
de stilul jurnalistic poate fi interpretat ºi faptul cã
redactorul-ºef Cristian Român îºi cere iertare publicu-
lui într-un articol deoarece a folosit o comparaþie: El
aplicã un soi de (iertat sã fiu) chirurgie esteticã prin
care mãrimile care intervin în deformare sunt
netezite11.  

Din multe articole reiese o atitudine de adânc
respect pentru oamenii de ºtiinþã ºi pentru cercetarea
ºtiinþificã. Iatã ce spunea Cristian Român în acest sens
într-un dosarpe aceastã temã: El, cercetãtorul,
dãruieºte acea bucurie a cunoaºterii. (…) Unii sunt
cunoscuþi, alþii sunt anonimi. Lor le dedicãm dosarul
din aceastã revistã. De fapt, întreaga colecþie a revis-
tei ªtiinþã ºi tehnicã le este dedicatã. Pentru cã ei sunt
cei ce, în numele cunoaºterii, se sacrificã pentru noi,
pentru a ne dãrui cunoaºterea de care suntem atât de
dependenþi. Dar în acest dosar am dorit mai mult decât
un omagiu al cercetãtorului. Am dorit sã vã oferim
imaginea lui, cea adevãratã12. Avem de-a face în mod
evident cu o implicare militantã faþã de cercetarea
ºtiinþificã.

Dupã identificarea tuturor acestor trãsãturi ale
revistei, dacã ar trebui sã o definim în doar câte-
va cuvinte, atunci ar fi potrivitã o exprimare de
genul revista ªtiinþã pentru ºtiinþã deoarece
redacþia prezintã ºtiinþa ca pe un ideal, iar cer-
cetarea ca pe o activitate nobilã, care îl înalþã pe
cel ce o practicã. Imaginea ºtiinþei ce se
desprinde din revistã este una idealizatã: ºtiinþa e
minunatã, iar cercetãtorii sunt oameni mi-nunaþi.

Revista TerraMagazin apare fãrã între-
rupere din anul 1995. În prezent ea apare lunar,
cu excepþia perioadei vacanþei de varã. Atunci
apare un singur numãr pentru toate lunile iunie,
iulie ºi august. Acest aspect trebuie pus în legã-
turã cu faptul cã TerraMagazin se distribuie în
ºcoli prin intermediul profesorilor de geografie.
Aºadar, în timul vacanþei de varã, TerraMagazin
nu ar mai putea ajunge la copii. 

În perioada avutã în vedere au fost identifi-
cate 202 articole mici. Procentele obþinute pen-
tru fiecare domeniu se regãsesc în graficul alãtu-
rat (Grafic 2).

În categoria Diverse din clasamentul arti-
colelor mici se aflã domeniile Botanicã - 0,9%,
OZN-uri - 0,9%, Alimentaþie - 0,9%, Jurnalism
de popularizare ºtiinþificã - 0,9%, Istorie -
0,9%, Climã - 0,4%, Lingvisticã - 0,4% ºi
Chimie - 0,4%.

Iar procentele din categoria Tehnologie s-au
împãrþit între: Informaticã.Calculatoare.Soft-uri cu
40%, Tehnicã fotograficã.Aparate foto cu 36%,
Medicinã cu 8%, Astronauticã cu 8%, Energie cu 4%
ºi Diverse cu 4%.

Articolele mari pentru aceeaºi perioadã sunt în
numãr de 182, împãrþirea pe domenii ºtiinþifice fiind
înfãþiºatã în Graficul 3.

Categoria Diverse se compune din Medicinã - 1%,
Botanicã - 0,5%, Astronomie - 0,5% ºi Cercetare -
0,5%.

În cadrul categoriei Tehnologie, domeniile identifi-
cate sunt Auto.Transport.Aeronauticã - 70,5%, Unelte
- 17,6%, Construcþii - 5,8% ºi Diverse 5,8%.

La analiza datelor, se observã cã geografia ocupã
locul I atât în cadrul articolelor mici, cât ºi în cadrul
articolelor mari. În ambele situaþii, peste un sfert din
articole sunt din domeniul geografiei. Aceastã situaþie
se datoreºte faptului cã TerraMagazin este apropiatã de
mediul academic ºi didactic din domeniul ºtiinþelor
pãmântului. Astfel, revista se difuzeazã prin ºcoli, cu
avizul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.
De asemenea, din totalul articolelor mari de geografie,
25,5% au ca subiect protecþia mediului, ceea ce indicã
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o implicare activã din partea revistei în problemele
legate de poluarea naturii.

Spre deosebire de ªtiinþã ºi tehnicã, revista
TerraMagazin alocã mai mult spaþiu ºtiinþelelor soft.
Drept urmare, zoologia ocupã locul III atât în clasa-
mentul articolelor mici, cât ºi în clasamentul arti-
colelor mari. De asemenea, sunt bine reprezetate, fie
într-un grafic, fie în celãlalt, ºtiinþe soft precum
antropologia, istoria, psihologia, paleontologia ºi arhe-
ologia. Dintre ºtiinþele dure sunt abordate mai ales
astronomia, medicina, genetica ºi fiziologia. Însã, cu
excepþia astronomiei care ocupã locul al patrulea în
clasamentul articolelor mici, celelalte ºtiinþe hard se
regãsesc în cea de-a doua jumãtate a clasamentelor.

Categoria Expediþii.Cãlãtorii ocupã locul II în
clasamentul articolelor mari, ºi cel de-al cincilea în
clasamentul articolelor mici. Este de înþeles importanþa
acordatã acestui domeniu deoarece cãlãtoriile se
îmbinã uºor cu geografia, iar conþinutul editorial îºi
pãstreazã astfel unitatea.

În ambele grafice apare categoria Artã – categorie
ce ar putea genera nelãmuriri atunci când o întâlnim
într-o revistã de popularizare ºtiinþificã. Articolele mari
care abordeazã arta conþin biografii ale unor pictori ºi
sculptori celebri. Ele sunt scrise într-un stil ce
aminteºte de Arborele lumii, enciclopedia ce li se adresa
în special copiilor. Astfel, aceste materiale despre artiºti
sunt mai degrabã articole de culturã generalã.

În ceea ce priveºte Genetica, este important de
menþionat faptul cã 87,6% dintre articolele mari din
acest domeniu sunt despre organismele modificate
genetic – deci despre un subiect foarte controversat la
acest moment.

Tehnologia este prezentã pe locul II în clasamentul
articolelor mici ºi pe locul IV în clasamentul arti-
colelor mari. Domeniile din tehnologie abordate
demonstreazã cã publicul este unul tânãr. În clasamen-
tul articolelor mici, calculatoarele ºi soft-urile ocupã
locul I, pe poziþia a II-a aflându-se aparatura foto ºi
tehnica fotograficã. Articolele din rubricile
Calculatoare ºi Fotografie au un pronunþat caracter
practic. Cititorilor li se explicã pas cu pas cum sã

foloseascã un program sau cum sã facã
o fotografie cu un aparat digital.
Adresarea este directã, folosindu-se
persoana a II-a plural. Aceste feature
utilitare sunt însoþite de casete cu
Sfaturi. La clasamentul pe articole
mari, tendinþa de a aborda domenii
atrãgãtoare pentru tineri este ºi mai
evidentã: 58,8% din articole sunt
despre maºini ºi alte vehicule. 

Fenomenul OZN este o temã care
indicã ºi ea faptul cã TerraMagazin are
un public tânãr. 4,9%  din articolele
mari sunt despre fenomenele paranor-
male, iar 88,8% dintre acestea sunt
despre OZN-uri. Majoritatea arti-
colelor din aceastã categorie sunt con-
struite în jurul mãrturiilor unor per-
soane care susþin cã au avut contact cu
extratereºtrii.

Într-un interviu cu un paleontolog
etiopian, redactorul-ºef Ionuþ Popa îi
spunea cercetãtorului cã TerraMagazin

se adreseazã, în primul rand, elevilor, studenþilor
geografi, dar ºi profesorilor care predau geografia, fie
cã este vorba de gimnaziu, liceu sau fa-cultãþi de spe-
cialitate13. Dintr-un articol despre þãrile Uniunii
Europene reiese din nou tipul de public al revistei: Ne
vom strãdui sã gãsim lucruri interesante, pe cât posi-
bil altele decât cele pe care le aflaþi la orele de curs14.

Dincolo de analiza cantitativã a împãrþirii arti-
colelor pe ºtiinþe, revista TerraMagazin are câteva
trãsãturi ce o singularizeazã pe piaþa publicaþiilor de
popularizare ºtiinþificã.

Discursul revistei TerraMagazin se aflã la graniþa
dintre discursul de popularizare ºtiinþificã ºi discursul
didactic. Pe lângã trãsãturile ce aparþin primului tip, în
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articlolele publicaþiei se identificã ºi caracteristici ce
sunt specifice stilului didactic.

Astfel, unele articole sunt scrise de cãtre profesori
sau de cãtre cercetãtori. Articolele acestor autori ce
aparþin mediului academic sunt semnate în genul de dr.
X ºi prof. Y, de conf. univ. dr. Z, de X - Centrul Focal
pentru Monitorizarea ºi Conservarea Biodiversitãþii,
Cluj-Napoca, de prof. Z, Colegiul Naþional “George
Coºbuc”, Motru.

În afarã de semnãturã, se întâmplã sã aparã trimiteri
la sursele primare, la lucrãrile unei autoritãþi dintr-un
domeniu, trimiterea fiind fãcutã uneori chiar dupã
stilul academic: În lucrarea monograficã Flora ºi
Vegetaþia Munþilor Retezat (Nyarady, 1958) este
menþionatã prezenþa a (…)15.

Unele articole sunt organizate dupã structura unei
lecþii. Ele vor sã analizeze o regiune, de exemplu, într-
o modalitate exhaustivã. Regiunea geograficã este ast-
fel prezentatã din toate punctele de vedere (geofizic,
climatic, biologic, demografic), dupã modelul relief-
climã-florã-faunã. 

O altã trãsãturã ce apare adesea în discursul didac-
tic ºi care se regãseºte ºi în unele articole din
TerraMagazin este apariþia enumerãrilor, de exemplu:
Apele sunt puþin numeroase, Patagonia fiind stãbãtutã
de la vest la est de râuri ce-ºi au izvoarele pe culmile
înalte ale Anzilor Sudici. Cele mai importante sunt Rio
Colorado, Rio Negro, Chubut, Deseado ºi Chico16 sau
Principalele oraºe ale Podiºului Patagoniei sunt
Comodoro Rivadavia, Neuquén ºi Rio Gallegos17.

Abordarea didacticã este identificabilã ºi în unele
dintre numele rubricilor, de exemplu Educaþie
Ecologicã.

Anumite pasaje din articole nu sunt scrise în stilul
de popularizare ºtiinþificã, aºa cum este cazul unui
raport despre cauzele morþii a doi delfini din Marea
Neagrã. Raportul nu a fost explicat deloc, el fiind
reprodus exact aºa cum fusese redactat de specialiºti:
Leziunile lor au inclus pneumonii bronho-interstiþiale,
cu tipul II de hiperplazii de celule epiteliale etc.18.

În concluzie, putem afirma cã revista TerraMagazin
îmbinã douã tipuri de discurs: cel de popularizare
ºtiinþificã ºi cel didactic. Drept urmare, dacã ar trebui
sã definim ºi aceastã publicaþie printr-o sintagmã sim-
plã, un nume potrivit ar fi revista-manual.

National Geographic România a apãrut la noi în
þarã în 2003. Revista apare sub licenþã National
Geographic Society – din acest motiv publicaþia
pãstreazã foarte mult din conþinutul editorial al revis-
tei-mamã, majoritatea articolelor fiind traduse. De obi-
cei, redacþia din România scrie un articol din cele cinci

articole-vedetã ce apar în fiecare numãr. Grafica ºi lay-
out-ul pãstrezã ºi ele aspectul publicaþiei din Statele
Unite ale Americii.

În perioada iulie 2006 – iunie 2007 au apãrut în
total 266 de articole mici (strãine ºi româneºti).
Graficul cu procentele obþinute pentru articolele mici
este redat mai jos:

În categoria Diverse intrã domeniile Jurnalism de

popularizare ºtiinþificã - 0,7%, Paleontologie - 0,3%,
Concurs foto - 0,3% ºi Geneticã - 0,3%.

Categoria Tehnologie este alcãtuitã din rubricile
Energie - 33,3%, Transport - 8,3%, Astronomie - 8,3%
ºi Diverse - 41,6%.

Pentru a obþine o comparaþie între partea editorialã
strãinã ºi partea editorialã româneascã, a fost calculatã
ºi frecvenþa ºtiinþelor în articolele româneºti. 

Articolele mici româneºti sunt în numãr de 97. Este
interesant de remarcat cã primele patru poziþii sunt
ocupate de aceleaºi domenii, deºi ordinea în clasament
este puþin diferitã. Procentele obþinute sunt:
Antropologie.Societãþi - 29,8%, Zoologie - 13,4%,
Expediþii.Cãlãtorii.Alpinism - 11,3% ºi Geografie -
9,2%. Aceastã situaþie evidenþiazã faptul cã versiunea



în limba românã a revistei urmeazã destul de mult linia
editorialã a revistei-mamã. Pe locurile urmãtoare se
aflã domeniile Patrimoniu cultural cu 8,2%, Medicinã
cu 6,1%, Istorie cu 5,1%, Tehnologie cu 4,1%,
Arheologie cu 4,1%, Jurnalism de popularizare ºtiinþi-
ficã cu 2% ºi Fiziologie.Antropologie fizicã cu 2%. Pe
ultimele locuri se aflã categoriile Astronomie,
Biologie, Climã ºi Concurs foto, fiecare având 1% din
articole. În articolele româneºti mici de tehnologie,
Energia are 75% din articole, iar Nanotehnologia are
25% din ele.

În National Geographic România au apãrut în total
69 de articole mari (stãine ºi româneºti). Categoria
Diverse este compusã din domeniile Fiziologie - 1,4%,
Botanicã -1,4% ºi Geneticã - 1,4%. Graficul este mai
jos:

Importanþa acordatã protecþiei animalelor ºi mediu-

lui reiese ºi din analiza frecvenþei domeniilor ºtiinþifice
în articolele mari. Astfel, zoologia se aflã pe primul loc
în clasament, iar din totalul articolelor de zoologie,
22,2% aveau ca subiect protecþia animalelor. De
asemenea, din articolele ce tratau despre geografie ºi
naturã, 45,4% aveau în centru ideea de protecþie a
mediului. Aici trebuie amintit cã moto-ul National
Gepgraphic Society este Sã avem grijã de planetã!

În clasamentul realizat numai din articolele mari
româneºti (16 în total), pe locul I se aflã domeniul
Antropologie.Societãþi cu 31,2% (5 articole) din
numãrul total. Acestã categorie ce dominã clasamentul
indicã înclinaþia redacþiei din România de a realiza
reportaje de mare întindere despre diferite comunitãþi

autohtone. Pe locul II se aflã, la egalitate,
Zoologie.Animale, Patrimoniu cultural ºi Biologie,
fiecare având câte 12,5% (2 articole) din totalul arti-
colelor mari româneºti. Urmeazã categoriile
Tehnologie (energie), Geografie.Protecþie,
Explorãri.Alpinism, Istorie ºi Arheologie, fiecare
având 6,2% (1 articol) din articole.

Privind graficele, este foarte interesant de remarcat
faptul cã, în absolut toate clasamentele, inclusiv în cele
realizate numai pe articolele româneºti, antropologia ºi
zoologia ocupã primele douã poziþii. Iar în cele douã
grafice prezentate, zoologia este pe locul I, iar
antropologia pe locul II.

De asemenea, geografia se aflã pe locul III atât în
graficul articolelor mici, cât ºi în graficul articolelor
mari. 

Ca ºi TerraMagazin, National Geographic
România abordeazã preponderent ºtiinþele
soft. În plus, ºtiinþele hard mai bine
reprezentate sunt aceleaºi ca în revista
prezentatã anterior: astronomia ºi ºtiinþele
viului (biologia, medicina, fiziologia).
Lipsesc cu desãvârºire ºtiinþe precum fiz-
ica, matematica ºi chimia. De asemenea, în
National Geographic România nu a apãrut
niciun articol mare de tehnologie.

S-ar putea spune cã aceastã frecvenþã a
ºtiinþelor este convergentã cu obiectivul pe
care ºi l-a propus National Geographic
Society încã de la înfiinþarea sa în 1888:
acela de a spori cunoºtinþele geografice19.
Însã aceste cunoºtinþe geografice erau înþe-
lese într-un sens larg, iar scopul stabilit de
societate se referea la descoperirea unor
regiuni geografice împreunã cu oamenii ºi
vieþuitoarele sale. Din acest motiv, ºi cate-
goria Explorãri.Cãlãtorii este bine

reprezentatã în cele douã grafice. De asemenea, într-un
editorial din iulie 2003, redactorul-ºef Cristian Lascu
spunea cã National Gepgraphic Society – Committee
for Research and Exploration premiazã anual între
200 ºi 300 de proiecte de cercetare ºi explorare cu
granturi cuprinse între 15.000 ºi 20.000 de dolari. Sînt
preferate domeniile antropologiei, arheologiei,
astronomiei, biologiei, geografiei, geologiei,
oceanografiei, paleontologiei20. Se poate observa cã
domeniile preferate de comisia National Geographic ce
oferã granturi în cercetare coincide cu domeniile
tratate în revistã: antropologia ºi arheologia din
ºtiinþele socio-umane, geografia cu diviziunile sale
(geologie, oceanografie) din ºtiinþele pãmântului ºi
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astonomia din ºtiinþele dure.
Linia editorialã a revistei reiese ºi din analiza co-

pertelor din perioada iulie 2006 – iunie 2007. Astfel,
din 12 coperte, cinci înfãþiºau animale ºi patru
înfãþiºau oameni. Se pot identifica uºor aceleaºi
domenii preferate de revistã ºi de National Geographic
Society: zoologia ºi antropologia.

În perioada analizatã, revista avea douã pagini cu
editoriale. La începutul ei era plasatã Pagina editoru-
lui - ce conþinea un articol scris de editorul-ºef al pub-
licaþiei-mamã. Iar la sfârºitul revistei se gãsea Pagina
redacþiei – ce conþinea un articol scris de Cristian
Lascu, redactorul-ºef al National Geographic
România. În total au apãrut 12 editoriale strãine. Din
acestea, 41,6%  (5 articole) sunt despre protecþia ani-
malelor ºi despre efectele negative ale poluãrii asupra
animalelor. Concluzia ce s-ar putea trage este cã
redacþia din Statele Unite are o implicare militantã
vizavi de protecþia animalelor. În schimb, editorialele
româneºti, tot 12 în total, sunt mult mai echilibrate în
ceea ce priveºte subiectele abordate:
Antropologie.Societãþi, Zoologie, Explorãri.Cãlãtorii
ºi Patrimoniu cultural au fiecare câte douã editoriale.

Fotografiile joacã un rol foarte important pentru
aceastã publicaþie deoarece ele sunt cele care îl trans-
portã pe cititor în þinuturile îndepãrtate despre care i se
povesteºte. Ce nevoi serveºte National Geographic?
Gândiþi-vã. Acea revistã frumos realizatã (pãstratã cu
grijã în poduri de milioane de oameni de pe tot cuprin-
sul Americii(…)) este iubitã – nu existã niciun alt
cuvânt – deoarece ne scoate din problemele noastre ºi
ne transportã cu entuziasm ºi spirit de aventurã spre
locuri îndepãrtate pe care cu toþii vrem sã le vizitãm
într-o zi, dar pe care nu le vom vizita niciodatã. Ai
fost certat azi la serviciu? Ia National Geographic
ºi du-te în Nepal. Te-ai plictisit de munca în
gospodãrie? Ia o pauzã de cafea ºi amestecã-te cu
aristocraþia britanicã la Ascat. Totul este realizat cu
fotografii excelente – o marcã a National
Geographic21. Cum am putea defini National
Geographic în câteva cuvinte, astfel încât sã-i sur-
prindem esenþa? Probabil cã am putea sã o botezãm
fãrã sã greºim revista explorãrilor.

Descoperã a apãrut în România în anul 2003.
De obicei, revista apare lunar, însã uneori este
tipãrit un singur numãr la douã luni.

În perioada analizatã (iulie 2006 – iunie 2007)
au apãrut în total 904 articole mici. Frecvenþa
domeniilor ºtiinþifice se gãseºte în graficul alãturat
(Grafic 4):

În categoria Diverse au fost introduse domeniile

care aveau sub 2% din totalul de articole: Arheologie -
1,4%, Climã - 1,4%, Diverse - 1,4%, Psihologie -
1,1%, Botanicã - 0,7%, Paleontologie - 0,5%, Chimie
- 0,5%, Fizicã - 0,5%, Biologie - 0,4%, Jurnalism de
popularizare ºtiinþificã - 0,4%, Cercetare - 0,4%,
Filozofie - 0,3%, Geneticã - 0,3%, Patrimoniu cultur-
al - 0,3%, Fenomene paranormale - 0,2%, Matematicã
- 0,1% ºi Fotojurnalism - 0,1%.

Tehnologia ocupã locul I, cu peste un sfert din arti-
cole. Domeniile care sunt incluse în aceastã categorie
sunt: Auto. Aeronauticã. Vehicule - 23,7%, Internet.
Informaticã. Calculatoare - 14,5%, Gadget-uri - 10%,
Astronauticã. Tehnologia în astronomie - 10%, Energie
- 8,3%, Construcþii - 8,3%, Diverse - 5,8%, Jocuri -
5,4%, Roboticã - 3,7%, Omul bionic - 2%, Medicinã -
2%, Aparate în experimente - 1,6%, Nanotehnologie -
1,2%, Tehnologie Militarã - 1,2%, Telecomunicaþii -
1,2% ºi Fotografie - 0,4%.

Clasamentul pe articole mici al revistei prezintã
câteva particularitãþi care diferenþiazã Descoperã de
presa de popularizare ºtiinþificã ºi care o apropie tot-
odatã de presa de timp liber sau de presa culturalã.
Apar astfel categorii precum Artã – 6%, Cãrþi – 5%,
Muzicã – 2%, Film – 2%. Aceste articole despre artã,
cãrþi, muzicã ºi filme sunt scrise sub forma unor reco-
mandãri. Însã aceastã îmbinare între popularizare
ºtiinþificã ºi timp liber/culturã nu se mai regãseºte ºi în
partea revistei alcãtuitã din articolele mari. O altã ca-
tegorie ce nu se încadreazã în linia editorialã a unei
reviste de popularizare ºtiinþificã este Curiozitãþi.
Întâmplãri amuzante. Recorduri, ce reprezintã 8,4%
din totalul articolelor mici. În acest sens, redactorul

Grafic 4



Mihaela Stãnescu de la Descoperã spunea într-un
interviu publicat pe fostul site al revistei cã un punct
slab al publicaþiei este acela cã subiectele ºtirilor sunt
uneori mai degrabã amuzante decât de mare interes.
Aºadar, aceste articole mici trateazã subiecte foarte
variate. Drept care, redactorul Daniel Nicolescu
spunea într-un interviu de pe site-ul vechi al revistei cã
un atu al Descoperã este aerul de puzzle elegant cãruia
nu i se vãd îmbinãrile.

Între iulie 2006 ºi iunie 2007 au apãrut 149 de arti-
cole mari în Descoperã, graficul fiind reprodus mai
jos:

În categoria Diverse intrã domeniile Patrimoniu
cultural - 0,6%, Jurnalism de popularizare ºtiinþificã -
0,6%, Geneticã - 0,6%, Cercetare - 0,6%, Homeopatie
- 0,6% ºi Artã - 0,6%. 

Tehnologia se plaseazã ºi aici pe prima poziþie. În
cadrul acestei categorii, locul I este ocupat de dome-
niul Omul bionic cu 18,1% din totalul articolelor, la
egalitate cu domeniile Gadget-uri ºi Auto. Vehicule.
Transport. Aeronauticã. Urmeazã Energie cu 15,1%,
Diverse cu 9%, Roboticã cu 6%, Astronauticã cu 6%,

Internet cu 3%, Jocuri cu 3% ºi Construcþii cu 3%.
Faptul cã pe locul I se aflã Omul bionic indicã încli-
naþia redacþiei de a trata des tema relaþiei om-tehnolo-
gie, a omului upgradat sau a umanului înconjurat de
tehnologie. Dacã am compara conþinutul actual al
revistei cu ceea ce publicaþia le promitea cititorilor la
începuturile sale, am ajunge la concluzia cã Descoperã
s-a þinut de cuvânt. Iatã cum erau întâmpinaþi cititorii
Descoperã în primul numãr al revistei, apãrut în 2003:
Descoperã îºi propune, în primul rând, sã vã aducã
astãzi lumea de mâine, sã arunce o privire în viitor ºi
sã-ºi familiarizeze cititorii cu societatea din 2020,

2050 ºi – de ce nu?! – 2100; o societate care a sfi-
dat toate previziunile, o societate care va fi mar-
catã de inteligenþã artificialã, realitate virtualã,
clone ºi na-notehnologie, o societate care
îndrãzneºte sã promitã super-omul (fie ºi în
ipostaza unui cyborg)22. De asemenea, în perioada
iulie 2006 – iunie 2007, douã coperte din zece
înfãþiºau personaje jumãtate om, jumãtate robot,
iar titlurile principale de pe coperte erau: OMUL
versiunea 2.0 (cu subtitlul Evoluþia nu ne-a fãcut
perfecþi. Ne trebuie un upgrade) ºi SUPER-
OMUL. Revista se poziþioneazã ca una ce îºi ajutã
cititorii sã se adapteze mai bine la o lume depen-
dentã de tehnologie. Ea îi ghideazã, le oferã
soluþii, îi învaþã cum sã stãpâneascã aceastã
tehnologie, le spune care este viitorul. 

Gadget-urile, aflate ºi ele pe locul I, la egali-
tate cu Omul bionic, sunt un indiciu pentru pub-
licul tânãr al revistei. Totodatã, gadget-urile trim-
it ºi ele cu gândul la tehnologia care este aproape
de oameni. Ritmul societãþii secolului XXI, carac-
terizat de mobilitate, schimbare ºi nou, reduce
dramatic timpul psihologic pe care îl avem la dis-
poziþie pentru a ne adapta personalitatea ºi stilul
de viaþã la tendinþele pe care se articuleazã lumea
modernã. Din aceastã cauzã, am juns în postura
unor consumatori de servicii ºi produse Hi-tech
pe care, cu toate cã le folosim, sau vom fi obligaþi
sã le folosim -  în mod frecvent, nu ajungem nicio-

datã sã le descoperim23. Categoriile Auto, Roboticã ºi
Jocuri demonstreazã ºi ele existenþa unui public tânãr.

ªtiinþele cele mai abordate sunt cele soft: istorie,
antropologie ºi zoologie. Precum în cazul revistelor
TerraMagazin ºi National Geographic România,
ºtiinþele hard abordate sunt cele ale viului (Fiziologia,
Medicina, Biologia ocupã locurile 6,7, respectiv  8 în
clasamentul articolelor mari) ºi astronomia. 

Reluând pentru ultima oarã exerciþiul ce pre-
supunea denumirea fiecãrei reviste prin câteva cuvinte,
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vom defini publicaþia Descoperã prin sintagma revista-
ghid într-o societate în schimbare. Ideea centralã a
revistei este cã acela care cunoaºte ºi înþelege schim-
bãrile determinate de ºtiinþã ºi de aplicaþiile ei, are ºi
puterea de a le face sã lucreze în folosul sãu. Iar
Descoperã îl asistã în timpul acestei ... descoperiri.

Discursul de popularizare ºtiinþificã are anumite
trãsãturi specifice care au fost identificate ºi în arti-
colele ce au apãrut în cele patru reviste monitorizate.

Daniel Jacobi identificã trei tipuri de discursuri
ºtiinþifice: cele primare (scrise de cercetãtori pentru alþi
cercetãtori), cele didactice (textele manualelor din
învãþãmântul ºtiinþific) ºi cele de popularizare (din
presã, din cãrþi de vulgarizare)24.

Poate cã cea mai spectaculoasã caracteristicã a dis-
cursului de popularizare constã în folosirea figurilor de
stil pentru a explica noþiunile ºtiinþifice. Cele mai întâl-
nite figuri sunt analogia, comparaþia ºi metafora.
Figurile retorice (comparaþia ºi metafora), pe de o
parte ºi raþionamentul prin analogie, pe de altã parte,
corespund unor forme privilegiate de parafrazã25.

Deºi utilitatea lor nu poate fi pusã în discuþie a-
tunci când se pune problema explicãrii unor termeni,
noþiuni sau procese ºtiinþifice unui public nespecialist,
figurile de stil ce apar în discursul de popularizare au
fost adesea privite cu suspiciune. Dar recurgerea la
figuri de retoricã sau la raþionamentul prin analogie
comportã un risc evident: utilizarea lor poate uºor sã
devinã abuzivã sau nepotrivitã ºi sã conducã, într-un
discurs de vulgarizare, la confuzii dãunãtoare ope-
raþiei de transmitere a cunoaºterii, obiectiv anunþat
clar de vulgarizare26.

În continuare sunt reproduse cele mai spectaculoase
comparaþii, metafore ºi analogii din domeniul
astronomiei identificate de-a lungul perioadei ana-
lizate. Prin astronomie înþelegem aici ºi cosmologie,
astrofizicã, astronauticã ºi tehnologia implicatã în
astronomie. Domeniul ar putea fi numit mai degrabã
ºtiinþe ale spaþiului (space sciences), însã pentru sim-
plificare am rãmas la denumirea clasicã de astronomie.
Pentru o mai bunã organizare, figurile de stil au fost
împãrþite pe domenii ºtiinþifice.

Comparaþia este o figurã de stil care pune în relaþie
un termen A (comparatul) cu un termen B (termenul de
comparaþie) cu scopul de a le evalua asemãnãrile ºi
deosebirile, punerea în paralel a celor douã sensuri
fãcându-se cu ajutorul unor conectori de genul ca, pre-
cum, la fel ca, asemãnãtor cu, ca ºi27. Comparaþia
funcþioneazã printr-o simplã juxtapunere de sens ºi nu
prin fuziune28. 

Corpuri cereºti
Comparaþiile fac adesea trimitere la obiecte, rea-

litãþi ºi fenomene din imediata apropiere a cititorilor:
Miezul compresat se destinde ca un burete stors [NG
mart. 2007]; galaxiile sunt un fel de ºuruburi care se
pot roti spre stânga sau spre dreapta [NG sept. 2006];
compuºi organici complecºi, care cad ca un fel de
lapoviþã toxicã [NG dec. 2006]; Aruncat într-un ocean
suficient de mare încât sã-i cuprindã diametrul (...)
Saturn ar pluti, legãnându-se pe apã ca o giganticã
minge galbenã [NG dec. 2006]; particulele de rocã ºi
gheaþã (...) s-au ciocnit ºi s-au contopit, acumulându-
se, ca un bulgãre de zãpadã [NG dec. 2006]; Materia
furatã (...) se înfãºoarã asemenea unui disc în jurul
Piticei [D dec. 2006 – ian. 2007]. Alteori, termenul de
comparaþie nu provine din imediata apropiere a citito-
rilor, dar el le este cunoscut deoarece face parte din cul-
tura lor generalã: satelitul Iapetus, (...) e divizat într-o
emisferã albã ºi una neagrã, aidoma unui simbol yin-
yang cosmic. [NG dec. 2006]

Comparaþiile cu produse culinare sunt foarte
rãspândite în discursul de popularizare, probabil
deoarece termenii de comparaþie folosiþi ne sunt
cunoscuþi tuturor: suprafaþa, cu o crustã deasupra ºi
moale dedesubt, ca o budincã acoperitã cu zahãr ars,
este uneori umedã.  [NG dec. 2006]

Mai rar, o figurã de stil se foloseºte de un termen de
comparaþie din acelaºi domeniu ºtiinþific: Saturn
seamãnã cu un sistem solar în miniaturã [NG dec.
2006]. Aici autorul s-a folosit de imaginea sistemului
solar deoarece noþiunea ºtiinþificã de sistem solar a
intrat în uzul curent al unui cititor obiºnuit.

Comparaþiile sunt de multe ori folosite pentru a
exprima un raport cantitativ care altfel devine mai uºor
de evidenþiat: inelele principale mãsoarã circa
265.500 km, cam douã treimi din distanþa de la
Pãmânt la Lunã. ªi totuºi grosimea acestor benzi de
sfãrâmãturi îngheþate atinge, în medie, doar 45 de
metri. “Cam cum ar fi o foaie de hârtie care acoperã 10
terenuri de fotbal” – spune Cuzzi, care studiazã inelele.
[NG dec. 2006] 

Gravitaþie
Comparaþiile puse între ghilimele de cãtre autorul

articolului aparþin cercetãtorilor sau specialiºtilor
dintr-un domeniu. O figurã de stil care îi aparþine unui
cercetãtor este suspectatã mult mai puþin de a fi lipsitã
de acurateþe. În inelele saturniene de astãzi, niºte luni
minuscule joacã rolul planetelor. Efectul gravitaþional
al fiecãrei luni este infim – spune Cuzzi. “Cam tot atât
cât cel exercitat de un camion care trece pe lângã tine.”
[NG dec. 2006]



Uneori sunt folosite drept termeni de comparaþie
acþiuni foarte comune, pe care oricare dintre noi le-a
fãcut la un moment dat în viaþa sa: Aceastã modificare
a câmpului gravitaþional se propagã sub forma unor
unde care deformeazã spaþiu-timpul întocmai ca
undele produse pe suprafaþa apei atunci când
aruncãm o piatrã. [ªT mai 2007]

Telescoape
Comparaþiile folosesc adesea adresarea directã la

persoana a II-a, scopul fiind de a se apropia cât mai
mult de cititori: Huygens nu ar fi putut vedea decât o
micã parte a lui Titan, ca ºi cum ai privi de aproape un
elefant printr-un pai. [NG dec. 2006]

Universul
Comparaþiile De obicei, universul evolueazã la fel

de lent ca uscatul vopselei când stai cu ochii pe ea
[NG martie 2007], dar hai sã ne imaginãm, spune
Robert Frost, cã realitatea este ca o placã de patefon
infinitã, cã noi ne aflãm exact acolo unde acul o
înþeapã [ªT aprilie 2007] ºi Întocmai ca suprafaþa unei
sfere, Universul nu are un punct de plecare definit, nu
are o margine [ªT iul.-aug. 2006] aduc în prim-plan
acþiuni ºi obiecte din proximitatea cititorilor. Prima
foloseºte adresarea directã la persoana a II-a singular,
în timp ce a doua utilizeazã persoana I plural, ambele
apropiindu-l pe autorul articolului de cititorii sãi.  

O comparaþie întâlnitã sub diverse forme este cea
care pune alãturi viaþa unui om ºi viaþa Universului:
“Privim înapoi la un timp situat între 300.000 ºi
400.000 de ani dupã Big Bang, ceea ce pare un timp
foarte lung, dar gândiþi-vã cã acum ne aflãm la 15-14
miliarde de ani dupã Big Bang. Astfel, în termeni
umani, este ca ºi cum am privi la un embrion în vârstã
de câteva ore. Asta înseamnã a privi înapoi folosind,
cum sã spun, gândindu-ne la Univers în termeni
omeneºti.”  [ªT oct.-nov. 2006]

Materie ºi energie
Noþiuni ºtiinþifice precum energia ºi materia

întunecatã sunt foarte dificil de explicat deoarece nici
cercetãtorii nu ºtiu cu exactitate pânã în momentul de
faþã ce anume sunt. Astfel, comparaþiile nu încercã sã
dea o definiþie, ci numai sã descrie câteva trãsãturi ale
acestor realitãþi fizice, folosindu-se de obiecte fami-
liare cititorilor: Nu este deloc simplu sã realizezi o
asemenea hartã. Sã nu uitãm cã materia întunecatã nu
emite ºi nu reflectã luminã. Este ca ºi cum am încerca
sã realizãm o hartã a þãrii noastre plecând de la
fotografii obþinute din avion pe timp de noapte. [ªT
ian.-febr. 2007]; WIMPS sunt dezarmant de greu de
detectat, având în vedere faptul cã ele nu inter-
acþioneazã cu niciun fel de altã formã de existenþã a

materiei. Sunt ca un fel de cãrãmizi cu care nu se poate
construi nicio casã pentru cã nu pot sta aºezate nici una
peste alta, nici una lângã alta. [ªT dec. 2006]; factorii
care alcãtuiesc radiaþia X au energie foarte mare, ei
pot penetra orice material întocmai ca niºte gloanþe
care strãpung un perete. [ªT mai 2007]

Metafora este o figurã de stil ce constã în folosirea
unui cuvânt concret pentru a exprima o noþiune
abstractã, în absenþa oricãrui conector care introduce o
comparaþie29. Metafora ar putea fi consideratã o com-
paraþie implicitã, o figurã de stil care funcþioneazã prin
fuziune ºi nu prin juxtapunere30. 

Corpuri cereºti
Pentru a înþelege o metaforã, ar trebui sã identi-

ficãm comparatul (termenul de comparat). Însã cum
într-o metaforã acesta lipseºte de cele mai multe ori,
explicarea unei metafore se poate dovedi dificilã. 

De multe ori, metaforele sunt folosite pentru a
explica anumite caracteristici ale unui obiect, ºi nu
pentru a-l defini, chiar dacã metafora pare sã ia forma
unei definiþii: Titan e, de fapt, o “capsulã a timpului”
îngheþatã, care conservã condiþii similare celor ale
Pãmântului în primele sale zile [NG dec. 2006]; luna
(...) e un “ghiveci” de gheaþã, stâncã ºi compuºi ai car-
bonului [NG dec. 2006]; Titan este cea mai bunã fa-
bricã de materie organicã din sistemul solar [NG dec.
2006].

În fragmentul Asteroidul asasin avea un diametru
de circa 10 km. Practic, în clipa în care una dintre
extremitãþile lui atingea pãmântul, cealaltã extremitate
se afla în stratosferã, la înãlþimea la care zboarã
avioanele comerciale. Un munte cãdea din cer. [ªT
iul.-aug. 2006] gãsim la început termenul ºtiinþific
(asteroid), iar la final întâlnim metafora (muntele).

În M15 (...) este cel mai compact “ciorchine” stelar
din galaxia noastrã. O asemenea concentrare sugereazã
ideea existenþei unei gãuri negre masive în centrul
clusterului, metafora ciorchine stelar înlocuieºte ter-
menul ºtiinþific cluster – care defineºte în astronomie
un roi de stele. Astfel, în acest caz apare nu numai
metafora, ci ºi termenul ºtiinþific explicat. [ªT iul.-aug.
2006]

Telescoape
Aparatele foto, telescoapele, camerele de filmat

sunt adesea asemãnate cu ochiul uman: Va fi înlocuitã
“retina” telescopului (...) Este vorba despre instalarea
unei noi camere de câmp larg (...) - retina fiind aici o
metaforã pentru camerã. [ªT dec. 2006]

Materie ºi energie
În fragmentul de ce a fost nevoie de o energie care

“sã tragã” de marginile Universului apare o metaforã
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pentru un fenomen prezent în Univers, ºi anume: forþa
de respingere creatã de energia întunecatã ºi care pro-
duce expansiunea Universului. [ªT dec. 2006]

Concentrarea energeticã foarte mare din interiorul
unei gãuri negre este exprimatã prin metafora infernu-
lui: frontiera care desparte lumea “normalã” de infer-
nul din interiorul gãurii negre. [ªT sept. 2006]

Particule elementare
Cu 13 miliarde de ani în urmã, în Univers existau

doar electroni, nuclee atomice ºi fotoni, care navigau
împreunã în aceeaºi “mare”. - pentru particulele ele-
mentare ce se miºcau în Univers este folositã aici
metafora unor bãrci ce plutesc pe o mare. Au fost ast-
fel pãstrate ºi proporþiile: electroni - bãrci, Univers -
mare. [D febr. 2007].

O metaforã care este de multe ori utilizatã, în
diferite domenii ºtiinþifice, este cea a naºterii: la mar-
ginea gãurii negre, din vid, din energia vidului, “se
nasc” perechi de particule ºi antiparticule.

Analogia este o figurã de stil care desemneazã
raportul existent între lucruri (concrete sau abstracte)
sau între persoane care prezintã caractere comune,
rãmânând totodatã diferite31. Adesea, analogia este o
figurã de stil complexã ce dezvoltã un întreg raþiona-
ment pentru a exprima asemãnarea.

Particule elementare
Analogia urmãtoare stabileºte un raport de

asemãnare între miºcarea particulelor elementare în
Univers ºi jocul unor copii: Este ca ºi cum electronii,
nucleele ºi fotonii ar fi fost niºte copii care la început
se jucau toþi împreunã. În momentul în care Universul
s-a rãcit, electronii ºi nucleele s-au împrietenit atât de
tare, încât n-au mai vrut sã se joace decât între ei,
lãsându-i pe fotoni de izbeliºte. [D febr. 2007]

Corpuri cereºti
Dupã cum spuneam mai sus, sunt numeroase fi-

gurile de stil care se folosesc de exemple culinare pen-
tru a explica noþiuni ºtiinþifice: Probabil cã nimeni nu
s-a gândit cã un pui pus la rotisor îºi va modofica
viteza de rotaþie din cauza cãldurii. (...) Aceastã afir-
maþie nu mai funcþioneazã în cazul asteroizilor. De mai
mult timp oamenii de ºtiinþã au emis ipoteza conform
cãreia cãldura ºi lumina solarã au puterea de a accelera
sau frâna rotaþia acestor corpuri cereºti. [ªT mart.
2007]

Pentru a explica faptul cã cercetãrile ce studiau
modul în care spaþiu-timpul este antrenat de miºcarea
de rotaþie a Pãmântului sunt de-abia la început,
William Bencze, directorul misiunii, a explicat proce-
dura printr-o analogie: “Seamãnã cumva cu arheolo-
gia. Cercetãtorul dezveleºte terenul cu un buldozer,

apoi trece la lopatã ºi, la final, se foloseºte de periuþe
de dinþi. Noi acum tocmai am distribuit periuþele de
dinþi.” [ªT apr. 2007]. Iar raþionamentul folosit de
cercetãtor a fost dus mai departe de cãtre autorul
Cristian Român: Dacã este sã ne referim la analogia
arheologicã a lui Bencze, am putea spune cã acum am
dezvelit o casã dintr-un oraº ºi a sosit momentul sã
mergem mai departe. [ªT apr. 2007]

Universul
Vârsta Universului este explicatã printr-o analogie

cu timpul aºa cum este el perceput de oameni: dacã am
comprima-o într-un an, istoria Universului ar arãta
aproximativ în felul urmãtor: 1 ianuarie, secunda 1 –
Big Bang – ul; 14 septembrie – Pãmântul; 31 decem-
brie, la începutul zilei – primii oameni; 31 decem-
brie, ultima secundã – toatã cultura modernã a
omenirii. [ªT ian.-febr. 2007]

Profesorul Michio Kaku, pentru a explica ce este
teoria universurilor paralele, apeleazã la o analogie cu
un peºte plat ce trãieºte într-un bazin, dar care nu este
conºtient de cea de-a treia dimensiune a realitãþii ce îl
înconjoarã: Este imaginea peºtelui dintr-un bazin
japonez, un peºte perfect plat care aproape poate fi
considerat trãind într-o lume cu doar douã dimensi-
uni. Cu o bunã aproximaþie, el poate fi considerat cã
nu ºtie practic nimic despre cea de a treia dimensiune.
Când plouã însã, cutele, micile valuri care se fac pe
suprafaþa apei, îi aduc un mesaj din aceastã dimensi-
une. Aºa se întâmplã (...) ºi cu tot felul de mesaje pe
care le primim noi ºi nu le-am identificat de unde vin –
din dimensiuni la care (încã) nu avem acces. [ªT ian.-
febr. 2007] O altã figurã de stil care încearcã sã explice
conceptul de universuri paralele este analogia cu un
ecran pe care se proiecteazã filme: Dar Hawking ºi
Hertog afirmã cã nenumãratele universuri alternative,
prezise de teoria stringurilor, au o existenþã realã. (...)
Asta seamãnã cumva cu un ecran uriaº pe care am
proiecta toate filmele care s-au realizat sau se vor rea-
liza vreodatã. [ªT iul.-aug. 2006]

Pentru a le oferi cititorilor o imagine a Universului
aºa cum era imediat dupã Big Bang, redactorul Andrei
Dorobanþu de la ªtiinþã ºi tehnicã apeleazã la imaginea
unui lac: la început, în fracþiunile de fracþiuni iniþiale
de secundã ale existenþei sale, Universul era perfect
neted – gândiþi-vã la apa unui lac liniºtit, când nu
existã nicio adiere de vânt. [ªT oct.-nov. 2006]

Analogiile ajung mai uºor la cititori ºi îi creeazã o
impresie mai puternicã dacã ei sunt implicaþi direct –
mai ales dacã analogia îi implicã într-o situaþie
extremã, aºa cum se întâmplã în exemplul: Luaþi o
grenadã. Trageþi cuiul de siguranþã. Aºteptaþi sã



explodeze. Apoi, la un anumit moment de timp,
mãsuraþi masele, poziþiile ºi vitezele tuturor schijelor
rezultate în urma exploziei. (...) Dorim doar sã vã ofe-
rim o analogie prin care sã descriem cele douã cãi de
abordare a înþelegerii Universului [ªT iul.-aug. 2006].

Telescoape
Pentru a explica procesul prin care sunt descoperite

noi planete, Cristian Român de la ªtiinþã ºi tehnicã
foloseºte analogia Performanþa va fi echivalentã, cum
foarte potrivit s-a spus, cu observarea de departe a
unui licurici aflat în lumina unui reflector foarte puter-
nic [ªT mai 2007]. Analogia se explicã astfel: licuricii
sunt planetele, iar reflectoarele sunt stelele în jurul
cãrora se învârtesc planetele respective.

Materie ºi energie
Dispariþia unei gãuri negre sau, dacã vrem sã

pãstrãm registrul figurilor de stil, moartea ei, este
asemãnatã cu un bizar spectacol de teatru la finalul
cãruia nu mai rãmâne nimic: Iar gaura neagrã, expre-
sia ultimã a tragediei, se evaporã. Dispare. Luând cu
ea, aºa cum s-a crezut timp de 30 de ani, totul. Un
gigantic spectacol cosmic la încheierea cãruia dispar ºi
spectatorii, ºi decorurile, Teatrul însuºi... [ªT sept.
2006]

Analogia cu artele spectacolului este utilizatã de
mai multe ori: Dacã vreþi, împrumutând o imagine din
teatrul de pãpuºi, energia întunecatã este Pãpuºarul
aflat în spatele scenei, nevãzut de nimeni, care trage
însã sforile ºi pune în miºcare pãpuºile... Analogia cu
pãpuºarul nevãzut este foarte potrivitã deoarece despre
energia întunecatã nu se cunoaºte exact ce este, însã se
ºtie cã ea este responsabilã de expansiunea
Universului, deci de miºcãrile sale. [ªT dec. 2006]

Aºa cum spuneam mai sus, fie cã sunt comparaþii,
metafore sau analogii, figurile de stil ce pun alãturi
viaþa omului ºi cea a Universului sunt foarte des întâl-
nite în popularizarea astronomiei: ªi, dacã luãm în cal-
cul datele actuale, adicã vârsta actualã a Universului,
de 13,7 miliarde de ani, ºi speranþa medie de viaþã a
omului, de 66 de ani, ºi dacã “poziþionãm” apariþia
energiei întunecate, o vom gãsi la acelaºi prag la care
în fiinþa umanã se înregistreazã debutul adolescenþei.
[ªT dec. 2006]

Faptul cã materia întunecatã nu interacþioneazã
decât gravitaþional cu materia obiºnuitã este prea
abstract pentru a putea fi înþeles de cititori fãrã o figurã
de stil potrivitã. Aºa cã o analogie care se foloseºte de
un obiect cunoscut publicului este de mare ajutor:
Despre materia întunecatã nu ºtim prea multe. ªtim
doar cã nu interacþioneazã decât gravitaþional cu
materia obiºnuitã. Altfel spus, dacã am realiza un

glonþ din materie întunecatã, atunci acesta ar putea
strãbate fãrã probleme, ºi fãrã sã fie simþit în vreun fel,
atât trupurile tuturor fiinþelor de pe Terra, cât ºi toate
obiectele din galaxie. [ªT sept. 2006]

Folosirea figurilor de stil este numai una dintre ca-
racteristicile discursului de popularizare ºtiinþificã.
Spre exemplu, utilizarea naraþiunii în articolele de vul-
garizare ºtiinþificã este o altã trãsãturã fãrã de care
rãbdarea noastrã de a citi un material dintr-o publicaþie
oarecare ar fi mult diminuatã.

Revenind la revistele analizate, trebuie menþionat
cã ele reprezintã patru stiluri diferite de a aborda po-
pularizarea ºtiinþificã. Dacã facem abstracþie de ªtiinþã
ºi tehnicã (ce apare din 1949), este evident cã niºa
aceasta este foarte tânãrã la noi în þarã. Timpul va
spune dacã piaþa publicaþiilor de vulgarizare ºtiinþificã
din România va deveni mai puternicã ºi se va îmbogãþi
cu noi titluri în anii care urmeazã. 

Astfel, nu poate exista un exces de cunoaºtere.
Însãºi aceastã idee aduce atingere noþiunii de umani-
tate. În revanºã, existã o formã de abuz de cunoaºtere,
înþeles ca abuz de putere. Nu excesul de cunoaºtere îl
putem pune în cauzã, ci absenþa difuzãrii sale ce con-
centreazã puterea care îi este asociatã cunoaºterii în
mâinile unui numãr mic [n.n. de oameni]32. Necesitatea
de a avea în societate un proces de transmitere de infor-
maþii dinspre specialiºti spre necunoscãtori nu mai
poate fi pusã la îndoialã.
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(110), decembrie 2006, p. 6
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Abstract

The study contains a quantitative and a qualitative
analysis of four Romanian magazines of scientific pop-
ularization during the interval between July 2006 and
June 2007: Stiinta si tehnica, Descopera,
TerraMagazin si National Geographic România.
Stiinta si tehnica approaches more hard sciences like
astronomy, physics or biology and TerraMagazin,
National Geographic and Descopera give more space
to soft sciences like anthropology, zoology, history or
geography. The qualitative analysis shows that, while
Stiinta si tehnica sees in science an ideal, Descopera
sees in science and in its applications a solution for the
problems of the society and even for man's improve-
ment. The second part of the study deals with the
employ of the figures of speech in scientific populariza-
tion and it contains a colection of the most spectacular
metaphors, similes and allegories in astronomy found
in the analysed magazines.


