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Demersul nostru de cercetare a luat naștere din dorința de 

a contura o imagine cât mai complexă și detaliată a discursului 

televizual românesc actual de tip interviu.  

Alegerea discursului mediatic în elaborarea cercetării 

noastre nu este întâmplătoare, ci își propune să dezvolte tema 

disertației cu titlul Deixisul temporal și spațial în paratextul 

textului publicistic, lucrare pe care am susținut-o în anul 2012, 

în cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Scopul principal urmărit în cele cinci capitole ale 

prezentei cercetări este analizarea, din perspectivă pragma-

retorică, a interviului de televiziune, pentru a identifica 

mecanismele care asigură schimburile verbale dintre locutori 

(moderatori și intervievați), oferind astfel experiențe și valori 

pe care telespectatorii și le pot apropria în viața de zi cu zi. 

Ipoteza principală a acestei lucrări face referire la faptul 

că în construirea propriului discurs, televiziunea își apropriază,  

la rândul ei, discursurile prezente în societate, la un moment 

dat, conferindu-le legitimitate în scopul realizării propriei sale 

intenționalități. 

În acest sens, avem în vedere următoarele obiective: 

 realizarea unui corpus de texte relevante pentru analiza 

propusă; 

 prezentarea cadrului actual al cercetării și a stadiului 
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teoretic cu privire la argumentarea și  persuasiunea în 

interviul televizual românesc actual; 

 identificarea particularităţilor interacţiunii, din 

perspectiva rolurilor instituţionale de  intervievator şi 

intervievat, la nivel verbal, paraverbal și nonverbal din 

cadrul discursului televizual românesc actual; 

 prezentarea mecanismelor de funcţionare a strategiilor 

argumentativ-persuasive specifice interviului televizual 

în spaţiul românesc. 

Demersul teoretic este construit pe un corpus propriu de 

texte. Astfel, analiza, în cadrul tezei de doctorat, este realizată 

pe șase emisiuni televizate transcrise, de tip interviu, ce includ 

interacțiunea verbală mediată controlată: 1) Profesioniștii; 2) 

Mic dejun cu un campion; 3) Nocturne; 4) Cooltura; 5) Să 

cultivăm recunoștința; 6) Invitații lui Holban. Transcrierile s-

au făcut respectând convențiile propuse în Luminiţa Hoarţă 

Cărăuşu (coord.), Corpus de limbă română vorbită actuală 

nedialectală, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 

Iaşi, 2013, p. 11. Durata totală a segmentului transcris este de 

11h 56’ 25’’. 

Lucrarea de față este structurată în două părți: una 

teoretică și alta practică. Referitor la aspectele teoretice, care 

stau la baza cercetării noastre, acestea apar atât în primele două 
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capitole, cât și în următoarele, care, cu toate că au un caracter 

preponderent practic, debutează cu scurte incursiuni în retorică 

(subcapitolul III.1.1.) și în pragmatică (subcapitolul IV.1). 

Partea practică (acoperă cea mai mare parte a lucrării, cea mai 

detaliată            și mai importantă din studiul nostru) este repartizată 

în capitolele III-V. În capitolele III și IV am analizat strategiile 

retorice, respectiv, persuasive ale interviului de televiziune, 

capitolul final, al V-lea, s-a ocupat de analiza unor parametri 

paraverbali și nonverbali ai celor doi actanți ai schimbului 

conversațional, ce reprezintă tehnici ale persuadării publicului 

telespectator. 

Prin urmare, lucrarea are următoarea structură: 

Introducerea, care face referire la obiectul cercetării, 

actualitatea și motivația alegerii temei, obiectivele urmărite, 

corpusul, structura tezei și stadiul actual al cercetării; 

Cele cinci capitole (divizate, la rândul lor, în subcapitole), 

care alcătuiesc corpul lucrării, includ trecerea în revistă a 

literaturii de specialitate, în special în crearea unui cadru 

teoretic, explicarea strategiilor corespunzătoare tematicii 

abordate, analiza corpusului existent, analiza de conținut; 

         Concluziile generale și Bibliografia. 

         Astfel, primul capitol, intitulat Particularitățile 

discursului televizual, prezintă din punct de vedere teoretic 
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caracteristicile fundamentale ale discursului televizual, plecând 

de la particularitățile discursului, în general. În acest sens, 

studiul nostru are la bază concepția despre discurs a 

cercetătorilor Dominique Maingueneau și Patrick Charaudeau. 

În opinia lui Dominique Maingueneau, analiza discursului 

vizează contextul instanței de enunțare și al atitudinii acesteia 

față de destinatarul său, al caracterului interactiv, normativ, al 

orientării discursului. Lingvistul francez Patrick Charaudeau a 

propus conceptul de contract de comunicare, concept 

fundamental pentru evidențierea raportului dintre jurnalist și 

public și, în special, de transmitere a mesajului.  

                Capitolul al II-lea, Comunicare interpersonală, are 

în vedere o scurtă trecere în revistă a noţiunilor teoretice, pe 

care le implică studiul interviului, ca formă a comunicării 

interpersonale, prin raportare la dezbaterea televizată și talk-

show, ca specii ale discursului televizual, însoțită de o analiză a 

interviului din perspectiva relaţiilor care se stabilesc între cei 

doi actori ai schimbului conversațional, precum şi 

identificarea, din punct de vedere structural, a trăsăturilor ce 

definesc mecanismele care asigură schimburile verbale dintre 

reporter şi intervievat. 

                Capitolul al III-lea, Argumentarea în discursul 

televizual românesc actual. Interviul (cu un caracter 
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preponderent practic), vizează particularitățile retorice 

(genurile retorice, dimensiunile discursive – ethos, pathos, 

logos-, tipurile de argumente, tehnicile argumentative bazate 

pe figuri retorice, strategiile argumentative, conectorii 

argumentativi și rolul acestora în demersul argumentativ), 

precum şi analiza elementelor de structură care contribuie la 

realizarea efectelor persuasive (descriind mecanismele 

metaforei cu rol argumentativ, ale repetiţiei, ale proverbului, 

ale interogaţiei retorice etc.), pentru a demonstra cum sunt 

integrate aceste categorii de trăsături retorice în discursul 

televizual românesc actual, apelând la diferite interviuri 

televizuale, încadrate în corpusul tezei. 

                Capitolul al IV-lea, Persuasiunea în discursul 

televizual românesc actual. Interviul (cel mai consistent și, de 

asemenea, cu un caracter majoritar aplicativ), tratează 

strategiile persuasive recurente în discursul televizual 

românesc actual, de tip interviu: presupoziții (și tehnici prin 

care sunt declanșate aceste categorii pragmalingvistice), 

implicaturi, acte de vorbire, pertinența, precum și politețea 

negativă și pozitivă - plecând de la teoriile consacrate ale lui 

Penelope Brown și Stephen Levinson, inspirate din sociologia 

americană a lui Ervin Goffman (Patrick Charaudeau, Dominique 

Maingueneau 2002: 440) - , ultima formă ilustrată 
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preponderent, întrucât discursul televizual de tip interviu este 

orientat, în general, spre obținerea consensului, prin 

manifestarea relațiilor de cooperare, ce dezvoltă armonia și 

echilibrul social între colocutori), apoi supunem analizei 

exemple excerptate din corpusul lucrării noastre, cu intenția de 

a vedea în ce măsură aceste tehnici persuasive, utilizate de 

către locutori (moderator și invitați), influențează destinatarul 

(atât alocutorul, cât și publicul telespectator) să adere la ideile 

prezentate. 

                Ultimul capitol, al V-lea, Comunicarea paraverbală 

şi nonverbală în interviul televizual, urmărește expunerea 

câtorva repere de ordin teoretic cu referire la componenta 

paraverbală și nonverbală a comunicării, deoarece considerăm 

că, adeseori, paraverbalul și nonverbalul lasă să transpară ceea 

ce nu am fi dorit să se afle. Capitolul continuă cu o analiză a 

unor parametri paraverbali (vocea, întreruperile și 

suprapunerile, tăcerile/pauzele) și nonverbali (privirea, 

zâmbetul și râsul, postúra corporală și vestimentația). Alte 

aspecte analizate în capitolul al V-lea sunt strategiile 

paraverbale și nonverbale de cedare/menținere și preluare a 

rolului conversațional, recurgând, în acest sens, la exemple 

relevante extrase din corpusul lucrării. La cele menționate se 

adaugă un studiu de caz având drept scop modul în care este 
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orientată privirea celor două instanțe mediatice, în interviul de 

televiziune cu Dem Rădulescu, din cadrul emisiunii 

Profesioniștii, pentru a vedea dacă funcția conativă este 

activată de acest parametru nonverbal. 

            Concluziile și Bibliografia (grupată în următoarele 

secţiuni: Lucrări de specialitate,  Studii și articole, Dicţionare, 

Teze de doctorat şi Surse electronice) completează demersul 

nostru de cercetare. 

 

Concluzii 

  

Datorită faptului că demersul nostru este o investigație 

efectuată pe un corpus propriu - interviuri de televiziune -, 

lucrarea își propune să aducă o contribuție la dezvoltarea 

lingvisticii corpusului, constituind un exercițiu util în vederea 

îmbunătățirii perspectivei teoretice și metodologice pentru 

discursul televizual românesc actual. 

În interviurile analizate sunt prezente toate formele 

tipologice discursive, de la discursul politic (Emil 

Constantinescu), cu structuri descriptive și narative, până la 

discursul didactic (Emil Constantinescu), religios (părintele 

Bartolomeu Anania, părintele Dan Ilarion de la Mănăstirea 

Crucea), juridic (Monica Macovei) sau filosofic (Gabriel 
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Liiceanu, Andrei Pleșu, Horia-Roman Patapievici), fiecare 

invitat demonstrându-și apartenența la anumite domenii ale 

societății din care face parte. 

Această abordare a permis evidențierea zonei 

argumentării,  prin cele trei componente, logos, ethos, pathos, 

care se manifestă în mod echilibrat în interviul de televiziune, 

deoarece presupune modele logice de gândire, acestea fiind 

mai frecvente la intervievații care au o educație filosofică 

(Andrei Pleșu, Horia Roman-Patapievici, Gabriel Liiceanu) sau 

juridică (Monica Macovei), conferind astfel ,,profunzime 

dialectică, nu numai retorică” discursului analizat. 

Din punctul de vedere al strategiilor argumentative, s-a 

evidențiat o predilecție pentru utilizarea interogației retorice 

(întrucât implică strategic publicul-telespectator și îl determină 

să adere la opiniile explicite ale vorbitorului), a metaforei cu 

rol argumentativ (care conceptualizează realitatea în termenii 

alteia), precum și a amplificării (repetiția, anafora, prin care se 

impune, în mentalul colectiv, anumite idei). La polul opus se 

situează imperativul, deoarece această strategie este întâlnită 

frecvent în discursul politic         sau publicitar, unde se trece de la a 

spune la a face. 

            Prin analiza nivelului pragmatic, am încercat să 

scoatem în evidență cele mai importante aspecte pragmatice 
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întâlnite în corpus. Am constatat, în urma analizei corpusului 

din punctul de vedere al politeții ca strategie a persuasiunii, că 

emițătorii discursului în discuție au o preferință pentru 

politețea  pozitivă (aceasta deoarece discursul televizual de tip 

interviu este orientat, în general, spre obținerea consensului, 

prin manifestarea relațiilor de cooperare, care dezvoltă armonia 

și echilibrul social între colocutori), manifestată printr-o gamă 

foarte diversificată de forme de comunicare (salutul, 

mulțumirea, complimentul, felicitările ca acte de limbaj 

expresive etc.), în detrimentul politeții negative, care este 

realizată prin formularea indirectă a actelor de vorbire 

(indirecția); impersonalizarea enunțurilor; recurgerea la verbe 

la plural în loc de singular; utilizarea unor mecanisme de 

distanțare și anonimizare prin recurgerea la formularea 

pasivă și anonimizare; întrebarea în locul reproșului). 

Referitor la directivele cu potențial negativ ca strategii ale 

politeții negative adoptate de către moderatorii emisiunilor 

analizate, am constatat că Eugenia Vodă, prezentatoarea 

emisiunii culturale Profesioniștii, transformă, cel puțin în unele 

momente, schimbul interacțional într-un interviu-interogatoriu, 

adoptând, intuitiv sau deliberat, această tehnică profesionistă, 

specifică interogatoriului judiciar (a se vedea interviul cu 

Monica Macovei, interviul cu părintele Dan Ilarion) care, în 



12  

discursul televizual, capătă valențe manipulatorii. 

                  În ceea ce privește presupozițiile întâlnite în 

corpusul lucrării noastre, acestea sunt utilizate de către locutori 

(moderatoare și invitați) pentru a vehicula indirect o anumită 

informație, fie din nevoia de economie lingvistică (moderatorul 

și invitații dețin, prin documentarea prealabilă, un fond comun 

de informații, care este util tocmai în ideea realizării 

dialogului), fie din dorința de a nu-și asuma cele enunțate. 

Având în vedere faptul că tipul de discurs analizat este unul 

televizual, care are la bază cooperarea, presupoziția este 

modest reprezentată, spre deosebire de discursul politic (în 

special dezbaterea politică, ce se caracterizează prin arta 

mânuirii implicitului bazat pe insinuări care vizează viața și 

activitatea interlocutorului) sau cel publicitar, în care acest 

fenomen pragmatic este foarte bine reflectat, întrucât se 

apelează la strategii de orientare a opiniei publice. Se poate 

observa că limbajul mediatic este marcat, uneori, de 

intertextualitate, prin trimiterile (citate) la filosofi clasici, 

scriitori din literatura română și universală, precum și    la textul 

biblic, care conferă autoritate și credibilitate, încercând astfel 

să fie cât mai persuasiv în rândul auditoriului. 

                 Elementele paraverbale și nonverbale întregesc 

comunicarea verbală, constituind indici ai subiectivității, prin 
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faptul că aduc informații despre sentimentele, emoțiile, 

atitudinile și interesele actanților schimbului conversațional 

(hotărâre, entuziasm și admirație, oboseală, mulțumire, 

interes/dezinteres etc.), despre tema abordată, subliniază ideile 

principale (emfază), dar pot evidenția și legăturile care se 

stabilesc între locutori (moderator și invitați). 

               La nivel particular, studiul de caz, cu referire la 

modul de orientare a privirii (oculezica) locutorilor 

(moderator și invitat), în interviul de televiziune cu Dem 

Rădulescu,   din cadrul emisiunii Profesioniștii, dovedește faptul 

că funcția conativă este activată, prin stabilirea unei relații cu 

telespectatorii (observăm o poziționare interesantă a 

invitatului față de telespectatori, pe care îi implică în interviu, 

prin recurgerea frecventă la adresarea directă a acestora, 

situându-i astfel pe variate poziții: ,,telespectatorul”, 

,,dumneata”,,,dumneavoastră”, ,,mileniul III”. 

Referitor la interpelarea publicului de către moderatori, 

am observat că Eugenia Vodă și Ioan Holban obișnuiesc să 

adopte, în majoritatea interviurilor, un ton formal, adresându-

se publicului țintă cu formula ,,stimați telespectatori”, Daniela 

Zeca-Buzura folosește formule de adresare, care țin de registrul 

familiar ,,dragi prieteni”, iar Eveline Păuna recurge la o 

formulă de adresare informală ,,bun găsit, doamnelor și 
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domnilor”. 

Interviurile de televiziune analizate prezintă, pe lângă 

valoarea retorică, și o dimensiune educativă, didactică, întrucât 

cultivă, în rândul telespectatorilor, o serie de valori 

fundamentale, precum onestitatea/ justiția (interviu cu Monica 

Macovei), patriotismul (interviu cu Neagu Djuvara, părintele 

Bartolomeu Anania), credința religioasă (interviu cu părintele 

Bartolomeu Anania, cu părintele Dan Ilarion de la Mănăstirea 

Crucea, județul Constanța, cu Andrei Pleșu), sensibilitatea și 

frumosul (interviu cu Dem Rădulescu, cu Corina Chiriac, cu 

Liviu Ciulei), familia (interviu cu Dem Rădulescu), 

recunoștința (interviu cu Daniela Zeca-Buzura, cu Alex 

Ștefănescu) etc., dezvoltând, în rândul acestora, unele concepții 

despre lume, precum și organizarea vieții sociale. 

Cercetarea pe care am întreprins-o nu se caracterizează 

prin exhaustivitate, caracteristică destul de greu de atins în 

acest domeniu atât de bogat și în același timp ofertant. 

Considerăm că analiza propusă de către noi poate fi extinsă și 

asupra altor specii ale discursului televizual (dezbatere sau 

talk-show). De asemenea, un studiu contrastiv -  interviul de 

televiziune vs. interviul radiofonic - ar putea fi extrem de 

incitant și interesant în același timp. 
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