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Prefaţă

Cartea Clişeul lingvistic în mass-media românească actuală abordează
o temă de actualitate în limba română contemporană. Având la bază un
demers interdisciplinar şi un „model de cercetare bidimensional, care valo‑
rifică, din unghiuri diferite de investigaţie, suportul teoretic şi metodolo‑
gic din ştiinţele limbajului, psihologia socială şi studiile comunicării media”
(p. 293), lucrarea de faţă analizează comportamentul lingvistic al clişeului
din mass-media zilelor noastre. Autoarea a „corelat datele obţinute atât în
funcţie de microparametri lingvistici (valenţe semantice, stilistice, tipare
lexicale şi morfosintactice), cât şi de variabile macrocontextuale (aspecte
pragmatice, psiholingvistice, perspective derivate din sociologia comunică‑
rii media, analiza critică a discursului etc.)” (p. 293). Volumul vine în con‑
tinuarea altor publicaţii pe această temă, dintre care amintim Clişeul verbal
şi discursul public, de Gabriela Duda (Editura Academiei Române, 2016),
însă o dezvoltă consistent, pe baza unor referinţe bibliografice de ultimă oră,
apărute cu precădere în spaţiile anglofon şi francofon.
Partea I tratează Profilul clişeului lingvistic din perspectivă teoretică şi are
ca sursă de inspiraţie modele străine, elocvente pentru subiectul în cauză.
Capitolul I aduce în lumină Consideraţii preliminare. Designul cercetării
(1.1. Obiectul cercetării şi delimitarea ariei investigate; 1.2. Premise teoretice:
ipoteze şi întrebări de cercetare; 1.3. Obiectivele cercetării şi structura lucrării).
Legat de Cadrul teoretic şi metodologic, se remarcă 2.1. Observaţii privind
perspectiva metodologică: delimitări şi dificultăţi; 2.2. Instrumente şi concepte
de analiză a clişeelor; 2.3. Consideraţii privind perspectiva teoretică abordată.
Pornind de la acest din urmă subcapitol, autoarea a detaliat Aportul psihologiei sociale în stereotipia lingvistică. Teoria imitaţiei şi Perspectiva sociolingvistică asupra clişeului. În ciuda devalorizării din spaţiul public, clişeele pot
fi percepute şi pozitiv, ca „ingrediente indispensabile ale comunicării cotidi‑
ene”, chiar „surse de stabilitate şi certitudine” (p. 26).
Al doilea capitol reliefează profilul unui concept interdisciplinar. Definit ca
o „categorie semantică şi pragmastilistică” şi caracterizat prin expresivitate
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tocită şi desemantizare, clişeul este deseori confundat cu o serie de termeni
înrudiţi: stereotip (lingvistic), loc comun, poncif, prototip, locuţiuni fixe, expresii fosilizate, şablon, automatism verbal, topoi, matrice, pattern, frazeologism,
discurs repetat, doxa. Având funcţie estetică, retorică şi argumentativă, unii
lingvişti reabilitează clişeul şi îl consideră ca fiind indispensabil comunicării
verbale. De la percepţia comună, se trece la psihologia socială, lexicologie,
stilistică, pragmatică ş.a. Utilitatea clişeelor se poate valorifica în didactica
limbilor străine, facilitând însuşirea acestora. Analiza semanticii structurilor
clişeizate relevă, aşa cum observă autoarea, niveluri multiple de investigare
şi interpretare: „în sens restrâns, dintr‑un punct de vedere reductiv, clişeele
sunt percepute strict prin dimensiunea peiorativă, ca expresii uzate, desuete,
denunţate în uzul cotidian. Cu toate acestea, analiza funcţiilor într‑un con‑
text mai larg, interdisciplinar, a relevat faptul că structurile clişeizate au fost
recent resemantizate pozitiv, cu funcţii argumentative, funcţionale şi fatice”
(p. 67).
Partea a doua a cărţii oferă Demersul investigativ. Profilul clişeului lingvistic
în discursul mediatic actual. După o trecere în revistă a coordonatelor
teoretice, Armanda Stroia se ocupă de Particularităţile limbajului jurnalistic,
făcând o serie de Precizări terminologice şi metodologice. Sunt urmărite
cauzele clişeizării în discursul media online, relaţia clişeului cu inovaţia
şi tipologiile clişeului lingvistic în bibliografia actuală. Un spaţiu amplu
(p. 187–239) este dedicat Particularităţilor clişeului în discursul mediatic
online. Analiza este complexă şi vizează atât nivelul microtextual (cu aspecte
morfologice, stilistice, semantice), cât şi nivelul macrotextual, organizat pe
câmpuri lexico-semantice: al războiului, al fenomenelor naturii, al vieţii
religioase, al spectacolului, circului politic, al faunei, al jocului politic,
al filmului/ cinematografiei, al vieţii muzicale, al relaţiilor sentimentale,
al domeniului economic, al sportului, al deşeurilor, al maladivului, al
activităţilor funebre ş.a. Exemplele numeroase susţin analiza şi fac dovada
cunoaşterii particularităţilor lexico-semantice, stilistice, morfosintactice şi
pragmatice ale clişeului din mass-media contemporană.
Capitolul al V-lea, tot aplicativ, abordează Particularităţi ale clişeului
lingvistic în discursul televizual românesc. Adoptând o soluţie propusă de
Carmen Vlad, Armanda Stroia analizează „clişeele în funcţie de nivelurile
micro şi macro ale textului, pe diverse paliere şi reţele (stilistico-semantică,
morfosintactică, pragmatică, grafică, referenţială, argumentativă, spaţiotemporală, semică, figurală, paratextuală), corespunzând unui tip de confi‑
gurare textuală: (reprezentaţională, cronotopică, narativă, isotopică, tropică,
adtextuală, iconică)” (p. 200). Câteva imagini din emisiuni TV completează
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exemplele numeroase şi oferă o mostră convingătoare a proliferării clişeelor
în spaţiul audio-vizual postdecembrist. „Astfel, analiza calitativă stilistică a
evidenţiat la nivel microtextual o pondere semnificativă a clişeelor metafo‑
rice, asimilabile, în mod frecvent, intenţiei subterane a „manipulării cono‑
tative”, în funcţie de dispozitivul de comunicare şi coloratura politică, ideolo‑
gică a emisiunii. Sub aspectul comportamentului stilistico-semantic, corpu‑
sul analizat ilustrează un grad accentuat de clişeizare şi la nivel transfrastic,
reflectat într‑o varietate de reţele/serii/izotopii/câmpuri lexico-semantice”
(p. 226).
Următorul studiu de caz cercetează Antroponime clişeizate în emisiunile de tip pamflet: între persiflare şi manipulare. Autoarea a „remarcat cum
anumite porecle atribuite politicienilor, utilizate insistent şi frecvent de jur‑
nalişti, dobândesc funcţii adiacente celei de persiflare şi roluri pragmatice
specifice: încălcarea principiilor politeţii, plasarea imaginii politicianului
aflat într‑o lumină nefavorabilă, caricaturizarea, ridiculizarea până la dis‑
creditarea şi decredibilizarea acestuia. Atacul la persoană prin deformarea
numelui şi clişeizarea strategică a poreclelor pot fi interpretate, prin prisma
teoriilor agenda setting şi a manipulării mediatice. În acest context, pore‑
cla, prin aspectul său de etichetă reductivă şi instrument de caricaturizare, se
poate instala uşor în mentalul colectiv şi poate deveni astfel un mecanism de
orientare a atenţiei potenţialului alegător spre anumite trăsături ale politici‑
anului vizat, fie prin potenţarea unor aspecte negative, fie, dimpotrivă, prin
mascarea, „cosmetizarea” realităţii” (p. 240).
Ultimul capitol aplicativ pune în discuţie Clişeul lingvistic şi evenimentul media. Sunt analizate două studii de caz actuale, care au ţinut prima
pagină a publicaţiilor din întreaga lume: Clişeul în relaţie cu atentatele teroriste şi Clişeul lingvistic şi evenimentul media transformativ: Brexit. Aşa cum
observă autoarea, „analiza schemelor de clişeizare dominante, generate de
Brexit în discursul media autohton, a pus în evidenţă modul în care instan‑
ţele jurnalistice preiau, sub presiunea modelului britanic, izotopiile lexicosemantice care exploatează structuri prefabricate ale excesului emoţional. În
acest mod, jurnalistul activează energiile cititorilor prin crearea unor stări
artificiale de nelinişte, panică, anxietate, strategie care, în timp, conduce la
consumul pasiv de reprezentări mediatice care pot însă modela percepţia
despre culturi, locuri şi inclusiv relaţii şi procese geopolitice” (p. 291).
Demnă de remarcat este bibliografia complexă, străină şi românească,
ancorată în actualitate, care încearcă să acopere întreg arealul lingvistic
(inter)naţional şi, în particular, zona studiată. Anexele, concepute schematic,
întregesc lucrarea şi demonstrează stăpânirea subiectului de către autoare.
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Aşadar, prin întregul demers, realizat cu seriozitate şi onestitate, cartea
Clişeul lingvistic în mass-media românească actuală vine să completeze cer‑
cetarea lingvistică autohtonă, făcând dovada acribiei filologice a autoarei şi a
unei bune articulări a cuvântului asumat critic de aceasta. Ca discurs origi‑
nal, orientat ştiinţific, volumul prezent are certe valenţe teoretice şi aplicative
şi a încununat activitatea doctorală desfăşurată pe parcursul a şase ani de
către Armanda Ramona Stroia, finalizată prin conferirea titlului ştiinţific de
doctor în Filologie, cu calificativul „excelent”.
Competenţa şi pasiunea pentru cercetare a autoarei se întrevăd şi prin
continuarea preocupărilor sale publicistice. Fiind un subiect generos, cu o
multitudine de faţete posibile, Armanda Stroia complineşte cartea de faţă
cu alte studii apărute în continuarea acesteia, dintre care amintim doar
două: Izotopii generatoare de clişee jurnalistice în contextul pandemiei de
Covid–19: „patologii la modă” sau „cuvinte-oglindă” ale realităţii psihosociale? („Diacronia”, nr. 12/2020, A171); Clişeul lingvistic şi evenimentul media
transformativ: izotopii generatoare de automatisme jurnalistice în contextul
Brexit („Philologica Jassyensia” XVII, nr. 1(33)/2021). Toate acestea dezvă‑
luie un cercetător matur, competent, dornic să transmită lingviştilor, jurna‑
liştilor, filologilor, psihologilor, sociologilor, specialiştilor în comunicare şi
relaţii publice, altor categorii sociale cunoştinţele acumulate, ca rod al unei
munci temeinice.
Oliviu Felecan

