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Abstract 

We propose in our paper a semantic analysis of Romanian journalistic discourse in the 
second half of the 19th century, using a computational system. The corpus analyzed consists in 63 
articles with political theme, appeared in four representative publications of that time: "Timpul", 
"Românul", "România Liberă", and "Pressa". The contrastive research is based on computational 
linguistics techniques which aim, primarily, lexical-semantic investigations. Processing the corpus 
with a soft provides further qualitative analysis, contributing to emphasise the semantic specificity 
of Romanian political discourse of the time and to define elements of modernity that characterize it. 

 
Résumé 

Dans notre travail, nous proposons une analyse sémantique du discours journalistique 
roumain de la seconde moitié du XIX-ème siècle, à l'aide d'outils informatiques. Le corpus analysé 
comprend 63 articles au sujet politique, publiés dans quatre principaux journaux de l'époque: 
«Timpul» «Românul», «România liberă» et «Pressa». L’analyse contrastive est basée sur les 
techniques de la linguistique computationnelle qui concerne principalement de recherche lexico-
sémantique des textes. Le traitement du corpus avec les outils informatiques fournit les données 
pour l'analyse qualitative ultérieure et contribue à maître en évidence les particularités 
sémantiques du discours journalistique à l’époque et son modernité. 
 
Rezumat 

Propunem în lucrarea noastră o analiză semantică a discursului publicistic românesc din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu ajutorul instrumentelor informatice. Corpusul supus 
analizei este alcătuit din 63 de articole cu tematică politică, apărute în patru publicaţii 
reprezentative ale vremii: „Timpul” „Românul”, „România liberă” şi „Pressa”.  Cercetarea 
contrastivă are la bază tehnici ale lingvisticii computaţionale care vizează, în principal, investigaţii 
de natură lexico-semantică. Prelucrarea corpusului cu instrumente informatice oferă cadrul 
dezvoltării analizei calitative ulterioare, contribuind la evidenţierea specificului semantic al 
discursului publicistic românesc din epocă şi la definirea elementelor de modernitate care îl 
caracterizează. 
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1. Particularităţi ale discursului politic cultivat de presa secolului al XIX-lea 
Cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea se caracterizează prin precipitarea 

evenimentelor de pe scena politică internaţională şi naţională, prin intensificarea mişcării unioniste 
din principate. Idealul unirii devine nucleul dur al gândirii politice din această perioadă, oferind 
principala sursă tematică a presei din epocă. În 1862, sub domnia lui Al. I. Cuza, a fost elaborată 
pentru prima dată o lege a presei, care prevedea desfiinţarea cenzurii şi libertatea de exprimare a 
publicaţiilor.  

Spaţiu predilect de manifestare a limbajului politic al vremii, publicistica secolului al XIX-
lea reflectă evenimentele politice ale epocii, constituindu-se în mijloc de informare şi de difuzare a 
ideologiilor politice în rândul opiniei publice. Configurarea unei clase politice româneşti, cu o 
conştiinţă de sine în expansiune, adeptă a schimbării şi adoptării valorilor occidentale, contribuie la 
constituirea unui discurs politic capabil să exprime noile realităţi ale timpului. Datorită circulaţiei de 
care se bucură şi a accesului la categorii largi de public, presa joacă un rol decisiv în constituirea şi 
promovarea discursului politic. Abordarea unei tematici particulare, utilizarea unui vocabular 
specific şi eludarea retoricii de amvon, specifică epocii anterioare, sunt câteva din tendinţele pe care 
le manifestă discursul publicistic al vremii. Înregistrând diverse coloraturi ideologice (liberală, 
conservatoare, independentă), presa de factură politică cunoaşte în această perioadă o dezvoltare 
considerabilă, favorizată, în mare măsură, de prestigiul şi autoritatea unora dintre redactori. 

Purtând încă aluviunile începutului de secol, presa românească din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea începe să se modernizeze, îndeosebi sub impactul influenţei modelelor 
jurnalistice europene. Se remarcă astfel o îmbogăţire a lexicului politic, prin împrumuturi masive 
din limbile latină, franceză şi italiană. Discursul publicistic trădează încă semnele retoricii 
paşoptiste, marcată de patosul exprimării, specific „retoricii de amvon”[1], de utilizarea intensă a 
cuvintelor şi metaforelor religioase cu finalităţi persuasive. Însă dincolo de amestecul de vechi şi 
nou, de proliferarea unor clişee de expresie şi de conţinut, remarcăm eforturile de înnoire, de 
modernizare şi de specializare a mijloacelor de exprimare specifice discursului publicistic în epocă.  

Identitatea stilului publicistic este construită în principal de caracteristicile vocabularului, de 
ponderea însemnată a neologismelor, dar şi de dimensiunea metadiscursivă, menită să faciliteze 
accesul opiniei publice la conţinuturi. Analizând stilul jurnalistic din veacul al XIX-lea, Al. 
Andriescu [2] evidenţiază o serie de trăsături specifice:  

• cultivarea relaţiilor sinonimice;  
• numărul mare de îmbinări cu caracter fix;  
• utilizarea intensă a superlativului;  
• cultivarea unor unităţi frazeologice stereotipe, cu valoare metaforică;  
• valorificarea virtuţilor analogiei;  
• prezenţa construcţiilor retorice, bazate pe acumularea de repetiţii.  
Aspectul eterogen al limbajului publicistic din această epocă, reflectat în numărul însemnat 

al dubletelor lexicale şi gramaticale din paginile publicaţiilor, este determinat în principal de lipsa 
unor norme lingvistice unitare. Două sunt problemele importante cu care se confruntă publicistica în 
secolul al XIX-lea: 1) necesitatea îmbogăţirii lexicului cu termeni desemnând noile realităţi 
ştiinţifice, tehnice, culturale, politice; 2) stabilirea unor norme fonetice şi gramaticale unitare. 
Contribuţia presei se dovedeşte însemnată în ambele direcţii, în ciuda stângăciilor şi oscilaţiilor 
prezente încă în paginile publicaţiilor din această perioadă. 

Rolul presei nu se limitează la punerea în circulaţie a unei terminologii neologice, ci are în 
vedere şi explicitarea acesteia, fapt ce imprimă articolelor o pronunţată dimensiune metadiscursivă. 
Conştiinţa necesităţii educării publicului cititor, în sensul receptării unui astfel de discurs, determină 
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apelul jurnaliştilor la un limbaj didacticist, în măsură să înlesnească accesul la conţinuturile 
publicistice. În acest sens, notarea parantetică a unui echivalent mai vechi sau a unui calc, inserarea 
termenilor noi alături de sinonime cunoscute, prezentarea unor definiţii şi explicaţii semantice 
detaliate, fie în corpul articolului, fie în subsolul paginii, constituie tot atâtea mijloace de 
dezambiguizare a discursului. Explicitarea termenilor administrativi devine o constantă a scrisului 
jurnalistic, fapt relevat şi de mărturia unui jurnalist de la „Curierul românesc”: „Redactorul luase 
răspunderea asupra sa şi nu-şi întrebuinţa foaia decât spre darea afară de noutăţi, spre desluşirea 
terminilor întrebuinţaţi (s.n.) în Regulamentul organic, spre încurajarea celor ce se ostenia, spre 
lauda celor ce adăuga oricât de puţin la prunca noastră literatură” [3].  

Receptiv la inovaţii, limbajul publicistic contribuie la înlocuirea calculilor lingvistici cu 
împrumuturi neologice: brâul pământului – înlocuit cu ecuator, casa păstrătoare cu bancă, 
mergere înainte cu progres, stare împrejur cu circumstanţă ş.a. Treptat, formaţiile perifrastice 
greoaie apar doar izolat, ca simple curiozităţi lingvistice, iar discursul câştigă în fluenţă şi eleganţă. 
Prin urmare, specificul discursului politic cultivat de presa românească din secolul al XIX-lea este 
configurat, pe de o parte, de caracterul istoric al limbii, într-o epocă în care normele limbii literare 
rămân doar un deziderat, iar pe de altă parte, de particularităţile referenţialului politic, ale 
contextului social-istoric care generează conţinuturile mesajului publicistic. Începând cu cea de-a 
doua decadă a veacului, remarcăm specializarea tematică a publicaţiilor, care semnalează în cadrul 
articolelor program direcţiile tematice şi principiile de redactare a articolelor. Definirea politicii 
editoriale are ca premisă conştientizarea rolului pe care îl îndeplineşte presa în educarea opiniei 
publice şi, implicit, în atingerea idealurilor naţionale. Cu timpul, caracterul strict informativ al 
primelor gazete este depăşit prin cultivarea unui jurnalism de atitudine, definit prin exprimarea 
opiniilor gazetarilor faţă de realităţile prezentate, prin atenţia din ce în ce mai mare acordată 
persuadării opiniei publice. 

 
2. Analiza contrastivă a discursului publicistic cu ajutorul instrumentelor informatice 
2.1. Descrierea corpusului şi criterii de selecţie a textelor 

Lucrarea de faţă propune o analiză contrastivă a discursului politic cultivat de presa celei de-
a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, cu ajutorul instrumentelor informatice. Demersul analitic 
pleacă de la premisa că publicistica este produsul unui orizont istoric determinat, fapt care ne obligă 
la raportarea discursului jurnalistic la contextul social, politic, economic al epocii. În acest sens, 
propunem o abordare semantică contrastivă a 63 de articole apărute în patru publicaţii 
reprezentative din epocă:  „Timpul”, „Românul”, „România liberă” şi „Pressa”.  

Analiza contrastivă are la bază tehnici ale lingvisticii computaţionale, care vizează, în 
principal, investigaţii de natură lexico-semantică. Disciplină relativ nouă, lingvistica computaţională 
utilizează tehnici computerizate de analiză lingvistică, implicând algoritmi, structuri de date şi 
modele formale ale reprezentării, precum şi tehnici ale inteligenţei artificiale. Procesarea limbajului 
natural cu inventarul metodologic al informaticii oferă posibilitatea prelucrării unor corpusuri de 
dimensiuni mari, stabilirea unor pattern-uri la nivel semantic şi sintactic, precum şi a relaţiilor dintre 
cele două niveluri ale textului. Bazată pe diverse formalisme, cu scopul creării unor algoritmi și 
programe de prelucrare inteligentă (analiză, înţelegere, interpretare, traducere) a textelor, lingvistica 
computaţională vizează „înţelegerea” şi procesarea limbajului natural cu ajutorul calculatorului. 
Rezultatele obţinute în urma prelucrării textelor cu instrumente informatice oferă cadrul dezvoltării 
analizei calitative ulterioare şi constituie premisele obiectivării descrierii discursului publicistic din 
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Demersul analitic are ca obiect un corpus alcătuit din 63 de articole cu subiect politic, 
publicate în anii 1877, 1878 şi 1880, în „Timpul”, „Pressa”, „Românul” şi „România liberă”. 
Selecţia textelor a fost operată pe baza criteriului tematic, pentru anii 1877 şi 1878, respectiv a 
criteriului cronologic pentru anul 1880. Astfel, pentru 1877 am selectat câte cinci articole din 
fiecare publicaţie, prezentând starea armatei române la întoarcerea din Războiul pentru 
Independenţă; din 1878, am supus analizei articole care prezintă condiţiile impuse României pentru 



 
 
Mihaela Mocanu - Romanian journalistic discourse in the second half of the 19th century - a contrastive semantic … 
 

	  156 

recunoaşterea independenţei naţionale, în urma Congresului de la Berlin; textele din 1880 reprezintă 
editorialele celor patru publicaţii, din prima săptămână a lunii aprilie.  

În vederea obţinerii unui echilibru din punct de vedere ideologic, am avut în vedere, pentru 
abordarea contrastivă, două publicaţii de orientare liberală („Românul” şi „Pressa”) şi două gazete 
de orientare conservatoare („Timpul” şi „România liberă”). Înainte de a prezenta rezultatele analizei 
şi interpretarea acestora, considerăm oportună descrierea succintă a profilului editorial al fiecăruia 
dintre cele patru jurnale supuse atenţiei. 

a) „Timpul” 
Publicaţie de factură politică şi literară, ziarul „Timpul” apare la Bucureşti, la 15 martie 

1876, aflându-se până în 1877 sub conducerea lui Gr. H. Grandea. Dacă la debutul editorial, ziarul 
are patru apariţii săptămânale, între 17 mai 1876 şi 17 martie 1884, 13 noiembrie 1889 şi 14 
decembrie 1900, acesta devine cotidian. O nouă serie va fi editată între 2 martie 1923 şi 7 iulie 1924 
[4]. 

Înfiinţat în perioada guvernării conservatoare, „Timpul” devine, după instaurarea liberalilor 
la putere, principalul ziar de opoziţie. La începutul lui 1877, conducerea ziarului revine lui Titu 
Maiorescu, iar Ioan Slavici este desemnat redactor şef, fiind responsabil cu partea politică a gazetei. 
După ce, la sfârşitul lunii aprilie, Maiorescu renunţă la direcţia ziarului, sarcinile editoriale sunt 
preluate de Ioan Slavici şi Gr. H. Grandea. Rămas singur, după plecarea lui Grandea din redacţia 
„Timpului”, Slavici solicită venirea în redacţie a lui Mihai Eminescu, care, la vremea respectivă, era 
redactor la „Curierul de Iaşi”. Poetul intră în redacţia publicaţiei conservatoare în octombrie 1877, 
pentru ca în ianuarie 1878 să i se alăture şi I.L. Caragiale.  

„Orientarea pe care Eminescu o va adopta, de protest hotărât împotriva compromisurilor în 
relaţiile cu cele două mari puteri vecine, Turcia şi Rusia, precum şi de critică severă a stării de 
lucruri din ţară, provoacă nemulţumiri în rândurile conducătorilor conservatori”[5]. Pentru a stăvili 
avântul polemic al celor trei gazetari, conservatorii îl numesc redactor-şef pe I.A. Cantacuzino, în 
februarie 1878. Libertatea de gândire şi de exprimare a lui Eminescu va provoca acestuia mari 
neplăceri: jurnalistul intră în conflict cu Al. Lahovari, un influent lider conservator, ajungând să 
exprime în paginile gazetei critici dure la adresa junimiştilor. Din ianuarie 1882, Gr.C. Păucescu 
preia conducerea ziarului, iar în 16 februarie 1883 Eminescu demisionează din funcţia de redactor-
şef. 

Recurgând la „mijloace care nu erau desigur la îndemâna oricui, nici ca imitare, nici chiar ca 
înţelegere”[6], Eminescu cultivă la „Timpul” un discurs politic original, transformând gazeta 
conservatoare într-una dintre cele mai apreciate publicaţii din epocă. Intransigenţa judecăţilor şi 
acribia ce caracterizează întreg scrisul eminescian îl impun drept unul dintre jurnaliştii de marcă ai 
vremii, cu rol decisiv în dezvoltarea şi modernizarea publicisticii româneşti. 

b)„Românul” 
Publicaţie de factură politică şi literară, „Românul” apare la Bucureşti, începând cu 9 august 

1857, cu o periodicitate variabilă, fiind editat până în decembrie 1915 [7]. Înfiinţat de C.A. Rosetti, 
ziarul va rămâne sub conducerea acestuia din 1857 până în 1885. Printre redactorii publicaţiei se 
remarcă Eugeniu Carada (1867-1871) şi G.M. Teodorescu (1870). Ilustrând poziţia liberal-radicală, 
„Românul” este considerat de Nicolae Iorga drept „cea mai statornică dintre publicaţiile româneşti”, 
„o foaie variată, de o informaţie solidă, plină de răspundere”. 

În articolul-program al publicaţiei, C.A. Rosetti dezvăluie tonul incisiv al gazetei: „La lucru, 
fraţi români! Să ne suim cu mintea mai presus de sfera cea strâmtă a patimilor individuale şi, 
ridicând în inima noastră un templu patriei şi libertăţii, să păşim cu toţi înainte, siguri fiind că ceea 
ce vom avea bine sădit în minte şi în inimă mai curând sau mai târziu va intra negreşit şi în 
legiuirile noastre” [8]. 

De la primele apariţii, „Românul” se dovedeşte una dintre principalele publicaţii unioniste 
din principate. După 24 ianuarie 1859, ziarul devine purtătorul de cuvânt al opoziţiei liberale, 
desfăşurând o amplă campanie împotriva reformelor preconizate de Al. I. Cuza şi Mihail 
Kogălniceanu. Atitudinea editorială a gazetei este oscilantă, uneori accentuat antidinastică şi 
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anticonservatoare, alteori temperată. Printre cei care semnează în paginile publicației se numără I.C. 
Brătianu, Ion Ghica, Cezar Bolliac, I.G. Valentineanu și Radu Ionescu. Ţinuta prestigioasă a 
publicaţiei este conferită de activitatea desfăşurată de C.A. Rosetti, unul dintre cei mai vehemenţi 
adversari de polemică ai lui Eminescu. Patosul argumentaţiei, amploarea frazelor, trimiterile 
istorice, abundenţa repetiţiilor sunt câteva dintre constantele scrisului jurnalistic cultivat de 
„Românul”. 

După 1880, declinul publicaţiei este evident, iar încercările de revitalizare sunt sortite 
eşecului. „Discutând din ce în ce mai dogmatic, «Românul», pierdut în amintirile sale de odinioară 
şi nedespărţit de teoriile şcolii pozitiviste, de unde plecase cugetarea celor dintâi redactori ai săi, nu 
mai corespundea unei epoci de mai mare libertate de gândire”[9]. „Românul” continuă să fie editat 
până la 2 decembrie 1915, când îşi încetează apariţiile.  

c) „România liberă” 
Cotidian politic şi literar apărut la Bucureşti, între 15 mai 1877 şi 14 iunie 1889, „România 

liberă” este condusă pe D. Aug. Laurian, cărturar cu studii în străinătate, care abordează în paginile 
gazetei problemele politice şi culturale cu care se confruntă ţara în această perioadă. Dacă la 
primele apariţii, „România liberă” se remarcă prin independenţă editorială, începând cu 1881 ziarul 
împărtăşeşte vederile grupării junimiste, pentru a deveni ulterior organul de presă al acesteia. 
Printre colaboratorii publicaţiei, se numără I.L. Caragiale, B. Delavrancea, Duiliu Zamfirescu, Al. 
Vlahuţă şi Al. Macedonski. Tot aici va publica Mihai Eminescu ultimele sale articole, în 1888. 

Pe lângă articolele cu tematică politică, în paginile „României libere”  apar cronici literare şi 
dramatice, fragmente de proză, versuri, traduceri şi studii de estetică, care au ca scop atât 
informarea, cât şi educarea opiniei publice. În 1889, după 12 ani de la înfiinţare, revista îşi încetează 
apariţia, fiind înlocuită de ziarul „Constituţionalul”. 

 
d)„Pressa” 
Gazetă politică şi literară, „Pressa” apare la Bucureşti, de trei ori pe săptămână, între 18 

februarie 1868 şi 15 februarie 1869, apoi zilnic, între 16 februarie 1869 şi 26 aprilie 1876 şi de la 23 
ianuarie 1877 la 14 mai 1881 [10]. Ziarul susţine ideologia liberală, reprezentând fracţiunea 
nemulţumită de ideile politice promovate de C.A. Rosetti şi de publicaţia acestuia, „Românul”. 
Printre redactorii de la „Pressa” se numără C. Esarcu, I. Strat, Gr. Vulturescu şi D.A. Sturdza, cel 
care semnează majoritatea editorialelor. În 1870, publicaţia ajunge sub conducerea lui C.D. 
Aricescu, urmat de B.V. Vermont şi de Gr. H. Grandea. Printre semnatarii articolelor de polemică 
politică se află Gr. Alexandrescu şi Pantazi Ghica, ale căror texte se remarcă prin accentele satirice 
şi critice la adresa vieţii politice româneşti. Ca şi celelalte publicaţii ale vremii, „Pressa” înglobează, 
pe lângă articolele politice, materiale literare vizând cultivarea gustului artistic al cititorilor. 

 
2.2. Algoritmul procesării corpusului cu ajutorul DAT 
Analiza contrastivă a corpusului publicistic a vizat identificarea, cu ajutorul mijloacelor 

informatice, a diferenţelor înregistrate sub raport semantic, de cele patru publicaţii. Cercetarea s-a 
realizat cu ajutorul softului  DAT  (Discourse Analysis Tool), elaborat în cadrul secţiei de 
Lingvistică Computaţională a Facultăţii de Informatică a Universităţii „Al. I. Cuza”din Iaşi, sub 
coordonarea lui Dan Cristea. Procesarea corpusului publicistic cu ajutorul DAT facilitează 
generarea unor date statistice de ordin cantitativ, cu privire la dominantele semantice ale textelor, 
oferind astfel premisele dezvoltării analizei calitative ulterioare [11]. 

DAT pleacă de la premisa că limbajul verbal prezintă informaţii preţioase privind 
caracteristicile emoţionale şi cognitive ale locutorilor. În esenţă, programul primeşte la intrare mai 
multe fişiere text, în care cuantifică ocurenţele unităţilor lexicale, grupate anterior în clase 
semantice, realizând astfel o analiză cantitativă a inventarului lexical. Programul include un sistem 
automat de lematizare şi adnotare morfo-lexicală a corpusului. Fiecare intrare a dicţionarului, care 
stă la baza programului, cuprinde informaţii privind lema, partea de vorbire aferentă şi clasa 
semantică ilustrată, favorizând realizarea, pe lângă investigaţiile de ordin semantic, a unor analize 
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de factură morfologică. Dicţionarul aferent DAT însumează peste 6000 de unităţi lexicale. Fiecare 
unitate lexicală are asignată o listă de categorii semantice, iar programul incrementează contoarele 
corespunzătoare claselor respective la fiecare identificare a unui cuvânt în textul de intrare. De 
exemplu, rădăcinii liberal îi sunt asignate clasele semantice social şi oameni. Pentru fiecare 
ocurenţă a unităţii lexicale liberal, în fişierul text de la intrare, contoarele corespunzătoare celor 
două clase semantice amintite sunt incrementate. 

În varianta originală, softul include 64 de clase semantice, clasificate în patru categorii: 
lingvistică (22 de clase); psihologică (32 de clase); preocupări socio-profesionale (7 clase) şi 
paralingvistică (3 clase). Dintre acestea, DAT a conservat 28 de clase semantice, pe care le-am avut 
în vedere în cazul analizei discursului politic al presei din secolul al XIX-lea: 1. Injurii, 2. Social, 3. 
Familie, 4. Prieteni, 5. Oameni, 6. Emoţional, 7. Emoţional pozitiv, 8. Emoţional negativ, 9. 
Anxietate, 10. Furie, 11. Supărare, 12. Raţional, 13. Intuiţie, 14. Determinare, 15. Nesiguranţă, 16. 
Siguranţă, 17. Inhibiţie, 18. Perceptiv, 19. Vizual, 20. Auditiv, 21. Tactil, 22. Sexual, 23. Muncă, 24. 
Realizări, 25. Nerealizări, 26. Agrement, 27. Financiar, 28. Religie. Menţionăm că am păstrat 
codurile aferente fiecărei clase semantice în programul original. Am ignorat în analiza noastră 
clasele cuprinzând informaţii referitoare la partea de vorbire, la categoriile gramaticale ale verbului 
şi am renunţat la categoriile semantice privind procese biologice, relativitate (timp, spaţiu) şi 
procese cognitive, considerându-le irelevante în economia analizei.  

Întrucât lexicul românesc din secolul al XIX-lea înregistrează diferenţe semnificative faţă de 
lexicul modern, atât la nivelul unităţilor lexicale, cât şi la nivelul paradigmelor lexicale, am 
considerat imperioasă o redimensionare a dicţionarului care se află în componenţa softului, menită 
să îmbunătăţească rezultatele analizei. În acest sens, am îmbogăţit dicţionarul care intră în alcătuirea 
programului cu termeni noi, specifici lexicului din veacul al XIX-lea, operând adnotări de ordin 
semantic pentru 30000 de cuvinte aparţinând vocabularului publicistic al vremii.  

Procesarea corpusului publicistic s-a realizat iniţial sincronic, pentru fiecare an de selecţie a 
articolelor (1877, 1878, 1880), iar ulterior diacronic, pentru o acurateţe mai mare a analizei 
contrastive. Datele oferite de DAT la ieşire reprezintă procente privind ponderea cuvintelor 
aparţinând claselor semantice avute în vedere. Pentru fiecare clasă semantică ilustrată în corpus, 
programul stabileşte procente de frecvenţă în text. Reprezentarea rezultatelor, sub forma unor 
grafice statistice, facilitează vizualizarea diferenţelor, respectiv a liniilor de continuitate, înregistrate 
la nivelul discursului publicistic cultivat de cele patru publicaţii, oferind premisele analizei 
contrastive de ordin calitativ. În cazul graficelor, pe axa orizontală sunt aşezate clasele semantice 
ilustrate în text, iar pe axa verticală sunt indicate procentele de frecvenţă aferente fiecărei clase 
semantice (procentele calculate indică ponderea cuvintelor dintr-o clasă semantică, raportată la 
numărul total de cuvinte folosite în text).   

 
  2.3. Analiza contrastivă a claselor semantice  

Analiza contrastivă a claselor semantice cu ajutorul programului DAT a permis formarea 
atât a unei perspective sincronice asupra claselor semantice dominante, în fiecare dintre cele patru 
publicaţii supuse atenţiei, cât şi a unei perspective diacronice, vizând ponderea claselor semantice în 
timp. Pentru toate cele patru publicaţii, am generat reprezentări grafice ale valorilor înregistrate de 
fiecare clasă semantică, pe baza datelor oferite de DAT.  
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Figura 1. Analiza contrastivă a corpusului din 1877 

 
Articolele din decembrie 1877 prezintă starea armatei române la întoarcerea de pe frontul 

din Balcani, ilustrând viziunea principalelor două grupări politice din ţară la vremea respectivă: 
liberalii şi conservatorii. Lectura articolelor relevă puncte de apropiere, în ce priveşte elogiul adus 
armatei române pentru faptele de vitejie, dar şi diferenţe cu privire la asumarea acestei victorii. În 
vreme ce „Românul” şi „Pressa” felicită guvernul liberal pentru succesele repurtate pe front, 
„România liberă” şi în special „Timpul” aduc în atenţie starea precară a armatei române, care fusese 
trimisă pe front fără a fi echipată corespunzător: „Au sosit în Bucureşti dorobanţii de pe câmpul de 
război. Aceşti eroi, cu care gazetele radicale se laudă atâta, sunt, mulţumită guvernului, goi şi 
bolnavi. Mantalele lor sunt bucăţi, iar sub manta cămaşa pe piele, şi nici cojoc, nici flanelă, nici 
nimic. Încălţaţi sunt tot atât de rău, unul c-un papuc ş-o opincă, altul c-o bucată de manta înfăşurată 
împrejurul piciorului, toţi într-o stare de plâns, într-o stare care te revoltă în adâncul inimei” [12]. 

Analiza contrastivă a celor patru publicaţii evidenţiază abordarea cu precădere a aspectelor 
legate de sfera socială şi oameni (vezi figura 1). Graficul permite, de asemenea, vizualizarea 
diferenţelor de abordare dintre cele patru gazete: în vreme ce publicaţiile liberale insistă pe 
realizările guvernului  („Românul” înregistrează un procent ridicat pentru clasa semantică 
realizări), „Timpul” subliniază eşecul guvernului liberal în relaţiile cu Rusia şi starea materială 
precară a soldaţilor întorşi de pe front (gazeta conservatorilor înregistrează un procent de aproape 
15% pentru clasa semantică nerealizări).  

Graficul generat pentru 1877 reliefează poziţiile antinomice ale „Românului” şi „Timpului”, 
în vreme ce „România liberă” şi „Pressa” se disting printr-o poziţie intermediară, la nivelul 
procentelor de frecvenţă semantică, fapt explicabil prin atitudinea rezervată adoptată de redactorii 
celor două gazete. Un alt aspect, evidenţiat de figura 1, vizează ponderea pe care o înregistrează 
clasa semantică emoţional negativ în „Timpul” (aproape 15 procente), reflecţie a discursului critic 
la adresa guvernului liberal: „Nu sunt în toate limbile omeneşti la un loc epitete îndestul de tari 
pentru a înfiera uşurinţa şi nelegiuirea cu care stârpiturile ce stăpânesc această ţară tratează cea din 
urmă, unica clasă pozitivă a României, pe acel ţăran care muncind dă o valoare pământului, plătind 
dări hrăneşte pe aceşti mizerabili, vărsându-şi sângele onorează această ţară” [13]. 

Presa liberală va răspunde aprecierilor critice pe care le formulează „Timpul” la adresa 
guvernului, manifestându-şi indignarea faţă de discursul jurnalistului şi acuzându-l de lipsă de 
patriotism: „În urma acestor glorioase izbânzi ale armatelor române, ce făcură iluştrii bărbaţi de Stat 
şi protivnici a tot ce se făcu până acum? Toţi cei cari au salutat cu bucurie şi cu mândrie triumfurile 
armatei române; toţi cei cari au citit dezbaterile din Cameră şi din Senat, cu ocaziunea adresei, şi-au 
zis negreşit că protivnicii guvernului au recunoscut în fine ş-au declarat că buna, înţeleaptă şi-n 
adevăr patriotică a fost calea pe care a mers naţiunea şi guvernul ei. Din nenorocire ei a făcut 
contrariul. După luarea Plevnei, atacurile au început şi mai cu înverşunare. Eroul Osman-Paşa a 
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capitulat; eroii de la Pressa şi de la Timpul bombardează, cu o furie crescentă, guvern şi naţiune” 
[14]. 

Problematica articolelor din 1878 vizează condiţiile impuse României pentru recunoaşterea 
independenţei naţionale, în urma Congresului de la Berlin, din iunie-iulie 1878. Congresul de la 
Berlin stipulează, prin Tratatul de pace, drept condiţie obligatorie pentru câştigarea independenţei 
naţionale - libertatea confesională, creând astfel premisele acordării în bloc a cetăţeniei române 
evreilor din ţara noastră. Prevederile reflectau politica Germaniei şi a Imperiului Austro-Ungar, care 
urmăreau dirijarea capitalului şi a elementelor neproductive spre ţara noastră, pentru crearea aici a 
unui larg câmp de acţiune. 

 
Figura  2. Analiza contrastivă a corpusului din 1878 

 
Prevederile Congresului de la Berlin suscită interesul presei române care dezbate, la sfârşitul 

lunii iulie şi pe tot parcursul lunii august 1878, nedreptatea care i se face României prin 
condiţionarea independenţei de stat. Analiza semantică a articolelor a evidenţiat faptul că socialul şi 
umanul rămân clasele semantice cu cea mai bună reprezentare. Aşa cum se observă în figura 2, 
remarcăm o creştere a procentelor aferente emoţionalului negativ în 1878, faţă de 1877. Atitudinea 
critică şi indignarea jurnaliştilor, faţă de modul în care România este tratată de marile puteri ale 
Europei, îşi pun amprenta asupra discursului publicistic al vremii. „Pressa” înregistrează cele mai 
mari procente pentru clasele social (34%) şi emoţional negativ (12%). Deşi susţine doctrina 
liberală, gazeta este nemulţumită de ideile politice promovate de C.A. Rosetti şi adoptă un discurs 
extrem de virulent la adresa politicii editoriale a „Românului”. 

Corpusul publicistic aferent anului 1880 este alcătuit pe baza criteriului cronologic, 
cuprinzând editorialele celor patru publicaţii, din prima săptămână a lunii aprilie. Rezultatele 
procesării textelor cu ajutorul DAT relevă aceleaşi dominante sociale la nivel tematic şi o ilustrare 
echilibrată a claselor realizări şi emoţional negativ, aşa cum se observă în figura 3. Diferenţele 
privind procentele de frecvenţă a claselor semantice în articole sunt nesemnificative, fapt care 
indică un grad sporit de omogenitate a discursului publicistic. 
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Figura 3. Analiza contrastivă a corpusului din 1880 

 
O noutate pentru 1880, reprezintă creşterea procentului care indică frecvenţa clasei financiar 

în articolele din această perioadă, în special în cazul „Românului”, care înregistrează un procent de 
aproape 40% a lexicului aferent acestei clase. Datele sunt în concordanţă cu unul dintre subiectele 
predilecte din presa acestei perioade: afacerea Warszawsky-Mihălescu. Subiectul viza una dintre 
tranzacţiile ilegale încheiate în timpul războiului de independenţă, care a condus la ruinarea a 
numeroase gospodării ţărăneşti. Editorialele presei conservatoare evidenţiază abuzurile pe care le 
întreprinde A.M. Warszawsky, în chestiunea rechiziţiilor din timpul războiului de independenţă. Cu 
ajutorul lui Simion Mihălescu, director în Ministerul de Interne la vremea respectivă, antreprenorul 
A.M. Warszawsky reuşeşte să obţină rechiziţionarea a 1700 de care pentru transportul zilnic până la 
Zimnicea. Multe gospodării ţărăneşti se ruinează din cauza pierderii vitelor de muncă şi, implicit, a 
sursei de trai. Subiectul este tratat diferit de cele patru publicaţii analizate: în vreme ce presa 
liberală ia apărarea lui Simion Mihălescu, gazetele conservatoare solicită suspendarea din post şi 
arestarea acestuia. Aspectele financiare ale afacerii sunt dezbătute pe larg, în editorialele de la 
începutul lui aprilie 1880, fapt evidenţiat de altfel de rezultatele DAT. 

Figura 4 înregistrează graficul mediilor pe care îl înscrie frecvenţa claselor semantice, în 
întreg corpusul analizat. Remarcăm că discursul celor patru publicaţii supuse atenţiei („Pressa”, 
„România liberă”, „Românul” şi „Timpul”) este aproape identic în ce priveşte clasele semantice 
ilustrate la nivel lexical, fapt explicabil prin natura discursului publicistic care, dincolo de afinităţile 
ideologice ale redactorilor, este menit să surprindă aspectele problematicii sociale de actualitate şi 
să aducă în atenţia publicului cititor principalele evenimente ale timpului. Deşi am ales spre analiză 
publicaţii cu orientări politice antagonice, rezultatele atestă că diferenţele ideologice nu se reflectă 
la nivelul lexicului utilizat şi că toate cele patru gazete cultivă un discurs similar, din punct de 
vedere al claselor semantice valorificate. 
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Figura 4. Media frecvenţelor în întreg corpusul publicistic 

 
3. Concluzii 

Procesarea corpusului publicistic cu ajutorul DAT a permis formularea unor concluzii, în 
ceea ce priveşte caracteristicile semantice şi pragmatice ale limbajului politic cultivat de presa din 
epoca eminesciană: 

a) La nivel tematic, publicistica de factură politică din cea de-a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea abordează, cu precădere, problematica socială, clasa socialului înregistrând cele mai 
mari valori ale frecvenţei în corpusul analizat; 

b) În ce priveşte componenta afectivă a discursului publicistic din epocă, dominantă este 
dimensiunea emoţională negativă, care reflectă adoptarea unei atitudini critice faţă de 
realităţile sociale, politice, economice ale timpului şi faţă de clasa politică românească; 

c) O comparaţie vizând ponderea claselor semantice a realizărilor şi a nerealizărilor relevă 
preponderenţa celei dintâi, indicând optimismul jurnaliştilor privind procesul de modernizare 
a ţării;  

d) Deşi una dintre clasele vizate în analiza DAT a fost clasa injuriilor, remarcăm faptul să 
programul nu a incrementat nici un cuvânt aferent acestei clase. În ciuda polemicilor aprige 
dintre gazetari, discursul publicistic din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea îşi 
păstrează eleganţa, fiind concentrat asupra demontării, cu argumente solide, a afirmaţiilor 
adversarului şi nu pe atacul la persoană; 

e) Toate cele patru publicaţii supuse analizei se remarcă prin unitate la nivelul problematicii 
abordate, iar diferenţele de atitudine şi adeziune politică nu sunt relevante la nivel lexical. În 
acest context, distincţiile ideologice se manifestă mai degrabă la nivelul organizării întregului 
discursiv şi al modalizatorilor, care imprimă limbajului valori semantice distincte. 

Una dintre limitele programului constă în eludarea aspectelor de ambiguitate semantică, 
care nu pot fi rezolvate fără raportare la contextul discursiv. Chiar dacă, în cazul discursului 
publicistic, ambiguitatea semantică este semnificativ mai redusă decât în cazul limbajului poetic, 
considerăm că ea nu poate fi ignorată, cu atât mai mult în cazul publicisticii eminesciene, care 
relevă afinităţi substanţiale cu creaţia poetică, între cele două compartimente ale operei existând 
contaminări reciproce atât la nivelul expresiei verbale, cât şi la cel tematic.  

Dincolo de limitele unui astfel de demers analitic, care se rezumă la cuantificarea 
inventarului lexical pe clase semantice, procesarea corpusului publicistic cu ajutorul DAT a permis 
nuanţarea judecăţilor pe care exegeza le-a formulat de-a lungul timpului în legătură cu discursul 
publicistic ale veacului al XIX-lea. Naţionalismul, antisemitismul, xenofobia, reacţionarismul 
dobândesc o lectură particulară, în lumina imperativelor epocii, iar modernitatea discursului 
publicistic cultivat în acele timpuri derivă, din eforturile de înnoire a mijloacelor de expresie și de 
conținut, sub impactul modelelor oferite de presa europeană. Folosirea unor instrumente noi de 
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analiză, aparţinând lingvisticii computaţionale, a permis obiectivarea interpretărilor şi a favorizat 
evidenţierea problematicii discursului publicistic din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
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