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Introducere
Prezentul ghid stilistic se adreseaz` \n principal editorilor [i reporterilor Realitatea TV [i
con]ine regulile de redactare [i titrare ale postului. Regulile au un caracter normativ. De ele vor
]ine seama [i ceilal]i membri ai echipei Realitatea TV care au leg`tur` cu zona cuvântului scris
[i vorbit: prezentatori care \[i concep singuri interven]iile live, operatori titraje etc.
Acest document are ca scop un discurs verbal/textual eficient, elegant, simplu, colocvial [i
conform normelor gramaticale \n uz. |n plus, ansamblul de reguli men]ionate mai urm`re[te s`
contribuie la constituirea unei identit`]i de brand a postului.
Am considerat cunoscute, pe parcursul ghidurilor de fa]`, no]iunile de gramatic` la nivelul
unui absolvent de liceu [i cele de teoria presei, la nivelul unui student la jurnalistic` din primii
ani. Capitolele [i subcapitolele tratate reprezint` dezvolt`ri ale conceptelor elementare [i abord`ri
teoretice recente, dup` [tirea noastr` inexistente \n programa [colilor de jurnalism. Cei care \[i
dau seama c` nu posed` background-ul teoretic necesar lecturii acestui ghid pot \ncepe cu:
Manual de jurnalism vol. I [i II, de Mihai Coman, pentru teoria presei
Sinteze de limba român` de Theodor Hristea, pentru gramatic`.
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Cuvinte cu probleme
Lista de mai jos include mai ales cuvinte a c`ror probabilitate de apari]ie \n textele Realitatea
TV este mare. Am redus explica]iile gramaticale [i semantice la minimum [i ne-am concentrat
pe problemele care privesc cuvântul vorbit [i mai pu]in ortografia. Evident, asta nu \nseamn` c`
titrajele (titluri, loca]ii etc.) folosite de Realitatea TV pot fi contrare normelor.
Acciz (pl. accize) [i nu: acciz`` - impozit indirect.
Alternativ` - e folosit impropriu \n X are dou` alternative: s`... sau s`... Alternativa e ea \ns`[i
un cuplu de posibilit`]i, situa]ii, solu]ii. Se spune prin urmare: X are o alternativ`: s`... sau s`...
sau: X are dou` posibilit`]i: s`... sau s`...
uroora [i nu: amândooru
ura - dativul lui „amândoi“.
Amându
A consulta (la doctor) - nu doctorul consult` pacientul, ci pacientul consult` un doctor.
Doctorul ofer` o consulta]ie.
A decima - \nsemna, la origine, uciderea a una din zece persoane. Tinde s` fie folosit \n situa]ii
\n care mor]ii sunt cu mult mai mul]i.
A executa (pe cineva) - se poate folosi numai în cazul autorit`]ilor. „Curtea de justi]ie a statului Ohio a decis execu]ia criminalului \n serie.“ Terori[tii, \n schimb, nu „execut`“ o sentin]` a
cuiva, fiindc` sunt \n afara legii. Deci ei „ucid“.
C`p[unii (fructele) [i nu: c`p[unee, cf. DEx ‘98, edi]ia tip`rit`
nfort [i nu: com
mfort - [i \n derivate.
Con
Corespondent (\n loca]ie), atât pentru reporterii de sex feminin, cât [i pentru cei de sex masculin. „Corespondent special“ e de evitat, fiindc` un corespondent se g`se[te de obicei \n loca]ia
respectiv`. Trimisul este, \n schimb, special.
Drept pentru care [i nu: drept care.
Drumul Tabereei [i nu: Drumul Taberiii - genitivul e ca pluralul, „tabere“ [i nu „taberi“.
u [i nu: eu continuii.
Eu continuu
Filozzofie [i nu: filossofie (scris [i pronun]ie).
Fortuit - \nseamn` „\ntâmpl`tor“ [i nu „for]at“.
Evrei - poate fi folosit. Minoritatea etnic` amintit` nu are un consens \n privin]a sensului peiorativ al cuvântului „evreu“. Inadmisibil sub orice form` e desigur „jidan“.
Inveterat - \nvechit \n vicii, \n rele (vezi mai jos diferen]a fa]` de \nvederat).
Întregul teritoriu [i nu: \ntreg teritoriul (ca [i celelalte situa]ii \n care adjectivul „\ntreg“ st`
\naintea determinantului). Articolul hot`rât se transfer` la adjectiv, iar construc]ia „\ntreg ...ul“
este \nvechit` [i preten]ioas`. Cum ar fi s` spunem: „pu]in teritoriul“, „mic [colarul“...?
|nvederat (adjectiv [i uneori adverb) - vizibil, evident, care se \n]elege bine.
|nvestit - atunci când e vorba de o persoan` care a primit oficial o autoritate sau o demnitate.
„Investit“ e participiul lui „a investi“.
Loca]ie - are un sens bine definit \n limbajul de televiziune, dar nu are ce c`uta \n redactare.
|n]elesul lui din româna curent` este: „Chirie pl`tit` pentru anumite lucruri luate în folosin]`
temporar`.“
Manifestan]ii nu pot fi „reprima]i“, ci doar „respin[i“, „goni]i“ etc. Numai manifesta]ia poate fi
reprimat`, fiindc` a reprima se folose[te doar cu un subiect abstract.
Maxim (adjectiv, substantiv), dar maximum (adverb): Un maxim de 33.350 lei, dar \ncordat la
maximum.
Monedde [i nu: monezzi.
Oneros - \nseamn` „costisitor“, „\mpov`r`tor“, [i nu „necinstit“.
Patibular - \nseamn` „bun de spânzurat“ (pentru cazul c` \l avem vreodat` invitat pe
Patapievici).
A pl`cea, mi-ar pl`cea, [i nu: a place, mi-ar place - verb de conjugarea a II-a.
Premiss` [i nu: premizz` (\n scris [i pronun]ie).
um]ie [i nu: prezumpp]ie (\n scris [i pronun]ie).
Prezu
usiune [i nu: repercurrsiune - \nseamn` urmare, consecin]`.
Repercu
Rromi [i nu ]igani, vezi „gay“.
u [i nu: servici - \n toate sensurile.
Serviciu
Sicofant - denun]`tor, delator, clevetitor.
Superfluu - \nseamn` „de prisos“, inutil, [i nu „extraordinar“ sau a[a ceva.
A t`cea, a[ t`cea, [i nu: a tace, a[ tace - verb de conjugarea a doua.
Tr`ssnet [i nu tr`znet (\n scris [i pronun]ie).
Trimis (special) - nu are un echivalent feminin. Se va folosi \n situa]iile \n care un jurnalist de
la Realitatea TV este trimis \ntr-o zon` de conflict etc., prin contrast cu „corespondent“, care este
un ziarist ce \[i desf`[oar` activitatea de obicei \n locul respectiv.
Unguri - poate fi folosit. Vezi „evrei“. Desigur, nu se admite „bosgor“, „boanghen`“ etc.
Vooiam, vooiau [i nu: vrroiam, vrroiau - fiindc` e vorba de imperfectul lui „a voi“ [i nu de cel al lui
„a vrea“. „A vrea“ are imperfectul „vream“, „vreau“, care sun` ciudat/e acela[i cu indicativul
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prezent, drept pentru care e evitat.
Pentru alte cuvinte cu probleme, norma este cea din DEx, edi]ia 1998. |n form` tip`rit`, acesta con]ine norme diferite de edi]iile electronice, de |ndreptarul Ortografic, Ortoepic [i de
Punctua]ie sau de Dic]ionarul Ortografic, Ortoepic [i Morfologic. De regul`, \n cazuri gen
tumoare/tumor`, e de avut \n considerare prima form` dat` DEx ‘98, fiindc` este cea folosit` \n
limba comun`. Celelalte forme apar]in limbajului de specialitate sau reprezint` variante tolerate.
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Chestiuni de acord
Gramaticile normative existente nu sunt l`muritoare \n privin]a câtorva probleme de
acord. Le vom trece pe scurt în revist`.

Colective incomplete
O serie de substantive din limba român` sunt clasificate drept colective incomplete. Este
vorba de nume care desemneaz` un plural (clas` de fiin]e sau obiecte), dar de regul` cer un determinat:
- majoritate (majoritatea oamenilor, copiilor, obiectelor etc.)
- mul]ime (o mul]ime de persoane, juc`rii etc.)
- armat` (o armat` de c`l`re]i, insecte, protestatari etc.)
- gr`mad` (o gr`mad` de pro[ti, mere etc.)
- etc.
|n propozi]ii de felul:
Majoritatea parlamentarilor a(u) reac]ionat dur la...
problema acordului stârne[te polemici. Polemicile sunt inutile, deoarece nu exist` o norm`
\n acest sens. Româna literar` admite atât acordul dup` form` (la singular, cu subiectul formal,
„majoritatea“, \n exemplul de mai sus), cât [i pe cel dup` \n]eles (la plural, conform logicii care
spune c` subiectul este o colectivitate de persoane).
Putem, prin urmare, face acordul atât la singular, cât [i la plural, \n func]ie de ceea ce vrem
s` zicem.
La Realitatea TV vom favoriza acordul dup` \n]eles (con]inut), fiindc` e mai aproape de
româna colocvial` [i e permis de normele limbii literare.

Acordul lui „care“
Un caz aparte de folosire a lui „care“ creeaz` dificult`]i, din motivul acordului dublu. D`m
mai jos un exemplu cu variantele corecte.
B`iatul a c`rui carte
Fata a c`rei carte
B`iatul ale c`rui c`r]i
Fata ale c`rei c`r]i
B`ie]ii a c`ror carte
Fetele a c`ror carte
B`ie]ii ale c`ror c`r]i
Fetele ale c`ror c`r]i
B`iatul al c`rui câine
Fata al c`rei câine
B`iatul ai c`rui câini
Fata ai c`rei câini
B`ie]ii al c`ror câine
Fetele al c`ror câine
B`ie]ii ai c`ror câini
Fetele ai c`ror câini
Al/a/ai/ale se acord` cu obiectul posedat (carte, câine) \n gen [i num`r. Care se acord` cu posesorul.

Acordul dup` caz
|n limba român`, exist` nu numai acordul dup` num`r, ci [i cel dup` caz. Tendin]a de a
p`stra cazul numai la substantiv (casei construit``) nu este acceptat` de norm` \n momentul de
fa]`. Vom spune:
uia, zilei trecutee, problemei acesteeia
Casei construitee, omului acestu

Acordul stilistic (semantic)
Mai nou, se discut` destul de des despre a[a-numitul acord stilistic. Este vorba de o
coeren]`/consecven]` logic`, f`r` caracter de norm` [i f`r` leg`tur` direct` cu gramatica.
Contextele care ridic` astfel de dificult`]i sunt de forma:
Pentru c` localitatea lor se afl` pe viitorul traseu al austostr`zii Transilvania, li se propun

Realitatea TV - Ghid stilistic

6

bani pentru terenuri. Bani cu care unii dintre ei vor s`-[i reconstruiasc` gospod`riaa/ile.
Acordul lui gospod`rie e o problem` de sens [i nu de form` (sintax`). Depinde, \n ultim`
instan]`, de nuan]a pe care vrem s` o accentu`m. |ns` tendin]a de a pune mereu pluralul e u[or
dizgra]ioas`.
Problema se pune [i atunci când realiz`m acordul \ntre fraze, fiindc` nu exist` o sintax` a textului, care s` dicteze norme \n astfel de contexte:
Unul din cele mai inteligente animale, balena, trebuie protejat de l`comia braconierilor. Ea/el
este vânat`/vânat de câteva sute de ani...
Acordul între subiect [i predicat este f`cut corect \n prima fraz` (protejat cu animal), fiindc`
balena este apozi]ie. La cea de-a doua, putem folosi femininul sau masculinul dup` preferin]`.
|n cazul dat, ea este mai puternic, fiindc` se leag` de substantivul concret, dar considerentul este
de natur` stilistic` [i nu gramatical`.

Acorduri atunci când nu e cazul
Uneori, \n dorin]a de a vorbi/scrie corect, se ajunge la gre[eli de limb`:
Ce-s cu lucrurile astea (incorect) \n loc de: Ce-i cu lucrurile astea.
Ce e cu... sau ce este cu... e o construc]ie impersonal`, deci nu se acord`. La fel se petrec
lucrurile [i cu \n ceea ce prive[te:
|n ceea ce prive[te militarii români din Irak [i nu: În ceea ce privesc militarii români din Irak.
O alt` gre[eal` frecvent` este acordul adverbului, \n compuse ca nou-n`scut. A[a cum se [tie,
adverbul este o parte de vorbire invariabil`. Vom spune/scrie:
nou-n`scu]i, nou-veni]i, nou-nou]e [i nu: noi-n`scu]i, noi-veni]i, noi-nou]e
Cea mai cunoscut` gre[eal` de acest fel \i apar]ine lui George Co[buc:
Sunt grei b`trânii de pornit
Dar de-i porne[ti, sunt grei de-oprit
|nrudit cu gre[eala de mai sus este un acord al gradului de compara]ie. Vom spune:
Cel mai bine pl`tit` doctori]` [i nu: Cea mai bine pl`tit` doctori]`
Cel mai este gradul de compara]ie al lui bine [i nu al lui pl`tit`.
O uzan]` neacceptat` de normele limbii literare este acordul la plural cu mai multe adjective,
ca \n exemplul:
Pâinea [i sarea nelipsitee de pe masa românului...
Acest gen de acord provine din francez`. În român`, se spune pâinea [i sarea nelipsit``, fiindc`
adjectivul nu poate avea doi determinan]i.. Vom face acordul la plural numai atunci când risc`m
s` cre`m confuzie, fiindc` altfel este vorba de o pre]iozitate.
Un alt gen de pre]iozitate se remarc` la folosirea adjectivului \ntreg. Vom spune:
Întregul teritoriu [i nu: \ntreg teritoriul
Articolul hot`rât se transfer` la adjectiv, iar construc]ia „\ntreg ...ul“ este \nvechit` [i preten]ioas`. Cum ar fi s` spunem: „pu]in teritoriul“, „mic [colarul“...?
Un alt caz aparte de acord merit` men]ionat ca atare. Atunci când avem un subiect multiplu
compus din substantive fara plural (singularia tantum), verbul r`mâne la singular:
|n pia]` este ceap`, usturoi, arpagic [i nu: |n pia]` sunt ceap`, usturoi, arpagic
Substantivele f`r` plural sunt \n general nume de substan]e: maz`re, mâncare, dinamit`,
pirit`. Unora dintre ele li s-a ad`ugat \n timp un plural (cepe, pirite), dar regula de mai sus se
refer` la forma originar` a cuvântului.
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Pleonasme, exprim`ri redundante
Româna este o limb` destul de permisiv` \n privin]a pleonasmelor [i a exprim`rilor redundante. Totu[i, felul cum este folosit` \n pres`, ast`zi, dep`[e[te acest nivel de permisivitate. Lista
de mai jos nu e [i nu poate fi complet`.
Cel mai celebru - „celebru“ nu are grad de compara]ie
Cel mai superior - idem
|nconjurat din toate p`r]ile
Nou` inova]ie
Ro[u la culoare
Pre]uri scumpe - pre]urile pot fi mari sau mici. Produsele sunt cele care pot fi scumpe.
sau ieftine.
Deontologie profesional` - deontologia este chiar etica profesiei
Mijloace mass media - „mass media“ \nseamn` „mijloace de comunicare \n mas`“. De altfel, este un plural. Deci nu scriem „Mass media a comentat c`“, ci „mass media au
comentat c`“.
Detalii minore
Planuri de viitor
Experien]` anterioar`
Replic` exact` - \n sensul figurat provenit de la tablou-replic`, copie realizat` de un alt
pictor.
Mai revine
Mai adaug`
A fundamenta... pe o baz`
Un procent de X la sut` - vom scrie/spune pur [i simplu „X la sut`“ sau „X procente“
Eveniment major - un eveniment nu poate fi decât major. „Major“ este \n general o idee
proast`, fiindc` se abuzeaz` de el.
Unele din formulele de mai sus nu sunt pleonasme (sensul cuvintelor nu se repet`), [i totu[i
constituie exprim`ri dubioase. Ne putem salva de ele nu verificând textul cu un grammar checker sau consultând o list` interminabil`, ci c`utând concizia [i claritatea \n redactare.
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Registrul stilistic
Textul Realitatea TV va fi redactat \ntr-un stil colocvial-oral, dar nu argotic. Limita dintre
colocvial [i argotic este dat`, \n linii mari, de DEx. Dac` un cuvânt este prezent în DEx cu sensul
\n care se inten]ioneaz` utilizarea lui [i f`r` men]iunea „argou“, atunci este admis. Exemple:
Pe blat este o expresie argotic`, de[i cuvântul „blat“ este prezent \n DEx (are un alt sens decât
expresia). Se poate folosi \n locul ei „pe ascuns“.
Pe [est este \n DEx [i are sensul de „pe ascuns“, deci poate fi folosit.
Evident, aici intervine [i discern`mântul autorului.
Registrul stilistic Realitatea TV este mai serios decât cel al soft news-urilor de la televiziunile
comerciale române[ti, dar mai oral/colocvial decât cel actual. Exemple de colocvialism prin compara]ie cu scriitura actual`:
Nu: Ion Iliescu despre situa]ia din Transnistria, ci: Ion Iliescu despre Transnistria
Nu: Pre[edintele Putin a afirmat c`..., ci: Pre[edintele Putin a spus c`...
Nu: Motiva]ia ac]iunii a fost c`..., ci: Motivul ac]iunii a fost c`...
Nu: asisten]`, ci: ajutor
Nu: numero[i, ci: mul]i
Nu: a demara, [i nici: a debuta, ci: a \ncepe
Nu: a lectura (nici nu exist` \n DEx), ci: a citi
Nu: a achizi]iona, ci: a cump`ra
Nu: a utiliza, ci: a folosi
Nu: a ameliora, ci: a \mbun`t`]i
Nu: a anticipa, ci: a a[tepta
Nu: a implementa, ci: a introduce
Nu: a solicita, ci: a cere
Nu: a materializa, ci: a realiza
Nu: cunoa[te, ci: a [ti (cunosc faptul c`... este de altfel incorect)
Nu: a viziona, ci: a vedea
Nu: o mare parte din, ci: mul]i
Nu: \n conjunc]ie cu, ci: [i
Nu: \n situa]ia \n care, ci: dac`
Nu: \n ceea ce prive[te, ci: despre
Nu: \n continuare, ci: mai târziu
Mai curând: azi, decât: ast`zi
Mai curând: e, decât: este
Totu[i: aceasta, acesta [i nu: asta, `sta (cu excep]ia lui: Despre asta ne spune mai multe... [i alte
contexte asem`n`toare)
Exist` [i contexte care cer cuvintele de la rubrica „nu“. Contextele sunt totu[i mult mai rare
decât frecven]a \n pratic` a cuvintelor.
Stilul jurnalistic românesc sufer` influen]a sistemului stilistic general al limbii române.
Acesta, la rândul lui, este marcat de trecerea a 50 de ani de comunism. Cu alte cuvinte, de \ncremenirea \ntr-o zon` a limbajului care se caracterizeaz` prin folosirea extensiv` a unor neologisme vagi [i cu grad mediu de abstrac]iune, prin fraze lungi [i excesul de precizare. Este motivul
pentru care putem ob]ine un aer de prospe]ime prin reintroducerea unor cuvinte din fondul
principal [i exprimarea oral`. |n exemplele de mai sus, formul`rile neologice nu aduc nici un
plus de expresivitate sau precizie, ba dimpotriv`. Ele vin din dorin]a de exprimare „cult`“ a unor
vorbitori [i scriitori de limb` f`r` resurse stilistice [i culturale serioase. Vorbitori care au predominat \n presa [i discurusul oficial al celor 50 de ani de comunism.
Op]iunea simplificatoare [i oral` este de luat \n considerare nu numai \n zona sinonimiilor
(aproape) perfecte de mai sus. Cu pu]in efort analitic, ea poate fi avut` \n vedere pe tot parcursul
redact`rii [i mai ales la cola]ionare/rescriere.
O problem` aparte a registrului colocvial o constituie prepozi]iile. Tendin]a de a le specializa
mai mult decât e nevoie nu atest` nici un sim], nici o [tiin]` deosebit` a limbii. |n spiritul
oralit`]ii, vom prefera:
Un pahar de ap` lui: un pahar cu ap`
P`pu[` de cârp` lui: p`pu[` din cârp`
Numai o persoan` cu un IQ de 60 ar putea aduce un pahar gol cuiva care \i cere un pahar de
ap`.
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Repeti]iile
Despre repeti]ii poate fi vorba, \n stilistic`, [i \n sensul bun, [i \n cel r`u. |n sens apreciativ,
e vorba de un procedeu folosit mai curând de poe]i. |n sens depreciativ, de folosirea prea
frecvent` a unor cuvinte, de un autor lipsit de resurse.

Repeti]iile cu sens stilistic
Sunt un procedeu utilizat mai ales \n limbajul poetic. Aici, repetarea cuvântului cre[te expresivitatea [i nu d` impresia de neglijen]`:
Din haos Doamne-am ap`rut
{i m-a[ \ntoarce-n haos
{i din repaos m-am n`scut
Mi-e sete de repaos (Eminescu)
Se remarc` o anume simetrie a frazei. Procedeul se aplic` mai ales asupra substantivelor, dar
la limit`, poate fi vorba [i de cuvinte cu grad foarte \nalt de abstrac]iune, precum conjunc]iile:
{i dac` ramuri bat \n geam
{i se cutremur plopii
E ca \n mine s` te am
{i-ncet s` mi te-apropii (Eminescu)
A[a cum se va vedea mai jos, repeti]ia este o figur` de stil care poate fi folosit` \n scrisul de
televiziune.

Repeti]iile din neglijen]`
Sunt foarte r`spândite în pres`, din cauza lipsei de timp pentru redactare [i a lipsei de
preg`tire a unora dintre autori. Au binecunoscuta form`:
Criza ostaticilor din Beslan va r`mâne în c`r]ile de istorie drept unul din cele mai sângeroase evenimente ale \nceputului de mileniu. Copiii dezbr`ca]i fugind de exploziile din sala de gimnastic` a [colii
din Beslan au impresionat o lume \ntreag`. Majoritatea copiilor au ajuns \n bra]ele rudelor lor, dup`
52 de ore f`r` ap` [i f`r` hran`. Al]i copii au fost \mpu[ca]i pe la spate de terori[ti.
Un pre] prea mare pentru rezolvarea unei crize care, \n cele din urm`, a fost aproape lichidat`.
A[a cum se poate vedea, sup`r`toare nu este numai repeti]ia „copii“, ci [i simetria frazelor
(predicatele subliniate).

Evitarea repeti]iilor
Evitarea repeti]iilor prin sinonimie este un procedeu cunoscut, asupra c`ruia nu mai
insist`m. Vom sublinia doar c` procedeul are ni[te limite, fie ele [i numai ale seriilor sinonimice din limba român`. O solu]ie mai pu]in practicat`, dar mai interesant`, este transformarea
repeti]iilor neglijente \n repeti]ii stilistice. Fragmentul de mai sus se poate rescrie pentru un
decupaj de doi prezentatori astfel:
PG EL: Criza ostaticilor din Beslan va r`mâne \n c`r]ile de istorie drept unul din cele mai
sângeroase evenimente ale \nceputului de mileniu.
PG EA: Cifrele, care nu pot exprima cu totul realitatea, sunt \nsp`imânt`toare: 322 de mor]i, dintre care 155 de copii.
PG EL: Copii dezbr`ca]i fugind de exploziile din sala de gimnastic` a [colii din Beslan.
PG EA: Copii epuiza]i de foame [i de sete, ajun[i \n bra]ele rudelor dup` 52 de ore f`r` hran` [i
f`r` ap`.
PG EL: Copii care nu au mai ajuns \n bra]ele rudelor, pentru c` au fost \mpu[ca]i pe la spate de
terori[ti.
PG EA: Un pre] prea mare pentru rezolvarea unei crize care, \n cele din urm`, a fost aproape lichidat`.
Topica asem`n`toare are un efect retoric de ast` dat`.

Abuzul de pronume
O problem` înrudit` cu cea de mai sus este utilizarea economicoas` a pronumelor. Datorit`
gradului ridicat de abstrac]iune, acestea au o frecven]` mult mai mare în exprimare decât numele
proprii sau comune. Acest avantaj este totodat` [i un dezavantaj, fiindc` folosirea pronumelor
duce la vag [i priveaz` discursul de elementul concret.
Atunci când oscil`m \ntre un pronume [i repetarea unui nume, o vom alege mai curând pe
aceasta din urm`. Pronumele au un grad mai mare de abstrac]iune fa]` de nume, drept care aces-
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tea sunt mai vii [i mai evocatoare. Exemplu:
Nu: Adrian N`stase l-a dat \n judecat` pe Theodor Stolojan. |n replic`, acesta se preg`te[te
s`...
Ci: Adrian N`stase l-a dat \n judecat` pe Theodor Stolojan. |n replic`, Stolojan se preg`te[te
s`...
Bine\n]eles, pronumele demonstrativ nu poate fi exclus din exprimare. Un principiu bun de
lucru poate fi folosirea lui acesta, aceasta numai acolo unde ar putea fi acesta din urm`, aceasta
din urm`.
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De ce este de evitat gerunziul
Româna scris` a fost invadat` \n ultimii 60 de ani de gerunzii. Gerunziile sunt folosite din
comoditate mental`, acolo unde alte categorii morfologice ar exprima mai precis ideea:
Fra]ii C`m`taru s-au l`udat c` sunt prieteni cu Adrian N`stase, acesta ner`spunzând
declara]iilor lor.
Gerunziul trebuie evitat pentru c`:
- este abstract [i prea pu]in vizual
- ca mod impersonal, nu con]ine ideea de persoan`; faptul c` i se ata[eaz` subiect, complement etc. (acesta, declara]iilor, \n exemplul de mai sus) constituie un abuz sintactic
- ca determinat al unui cuvânt din regent` (Adrian N`stase, \n exemplul de mai sus), nu are o
func]ie sintactic` foarte clar`.
Foarte des, gerunziul este folosit ca un complement circumstan]ial despre care nu [tim dac`
este de mod, cauz`, timp etc.:
A[teptându-l pe Ion Iliescu, membrii PSD prezen]i la Congres nu [tiau dac` [eful statului va
accepta propunerea de a candida pe listele PSD.
Din cauz` c` \l a[teptau...? Atunci când \l a[teptau...? |l a[teptau ca s` accepte...?

Cum se evit` gerunziul
Se caut` o construc]ie sintatic` mai precis`: Membrii PSD prezen]i la Congres \l a[teptau pe Ion
Iliescu, f`r` s` [tie dac` acesta va accepta propunerea de a candida pe listele PSD.
Se rupe fraza, cu punct sau punct [i virgul`: Membrii PSD prezen]i la Congres \l a[teptau pe Ion
Iliescu. Ei nu [tiau dac` pre[edintele ]`rii va accepta propunerea de a candida pe listele PSD.
Când poate fi folosit gerunziul
Func]ia proprie a gerunziului \n român` este aceea de complement circumstan]ial de mod,
f`r` subiect ata[at:
Traian B`sescu a \nceput discursul glumind.
Unii lingvi[ti numesc aceast` situa]ie „element predicativ suplimentar“. Se observ` c` „glumind“ poate fi considerat, \n exemplul de mai sus, ca subordonat [i subiectului („Traian
B`sescu“), [i predicatului („a \nceput“).
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Inversiunile de topic`. Dislocarea
Flexibil` ca structur` sintatic`, româna permite atât inversarea ordinii cuvintelor în fraz` cât
[i intercalarea unor cuvinte \ntre dou` p`r]i strâns legate sintactic. Inversiunile [i dislocarea sunt
o noutate relativ` \n retorica audiovizual` [i merit` utilizate pentru o for]` expresiv` mai mare.

Inversiunile
Româna vorbit` [i cea poetic` se caracterizeaz` printr-o topic` (ordine a cuvintelor \n fraz`)
mai elastic` decât cea folosit` \n scriitura de pres`. Este vorba de situa]ii ca plasarea subiectului
dup` predicat, care pot contribui la o fraz` mai expresiv` [i, ca atare, pot fi preluate \n zona
audiovizualului.
La aniversarea Canalului Dun`re-Marea Neagr` a participat [i Regele Mihai.
|ntr-un context de felul celui de mai sus, se poate \ncepe cu complementul de timp [i termina cu subiectul, fiindc` Regele Mihai e „poanta“ enun]at` la sfâr[it. Inversiunile sunt de aplicat
mai ales \n contexte de felul:
Pân` atunci, v` va ]ine companie Ciprian Dinu, preferabil, \n general, lui: Pân` atunci, Ciprian
Dinu v` va ]ine companie.
Chestorul Marian Tu]ilescu, [eful Poli]iei Capitalei, a declarat c` nu e pentru prima oar` când dispare o ma[in` de poli]ie, preferabil, \n general, lui: nu e pentru prima oar` când o ma[in` de poli]ie
dispare.
Detalii ne ofer` colega noastr` Anda Purdelea, preferabil lui: Anda Purdelea ne ofer` detalii.

Dislocarea
E apanajul dintotdeauna al poe]ilor [i prozatorilor calofili:
|l str`juiau din muche
doinindu-i pururi ulmii (Voiculescu)
|ntre predicat [i subiect, care \n mod normal stau al`turi \n topic` invers`, este intercalat un
alt grup sintactic.
Mi-ar trebui alte cuvinte [i un om, s`rac dar fermecat \n gospod`ria mea fulgerat`, din patru p`r]i,
pe toate ferestrele, de soare. (Arghezi)
Procedeul se muleaz` mai bine pe uzan]ele presei scrise [i percep]ia bidimensional` a textului. |n audiovizual, poate fi folosit cu economie, deci rar [i cu intercal`ri scurte.
Exist` [i un caz de dislocare neacceptat. Chiar tinde s` fie folosit în ultima vreme în locul
pronumelui de înt`rire:
Chiar \n miezul problemei, \n loc de: \n \nsu[i miezul problemei.
Topica: \n chiar miezul problemei nu este admis`. Este pur [i simplu o gre[eal` de limb` [i nu
un procedeu stilistic.
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Limbajul de specialitate [i stilul jurnalistic. Jargonul
O gre[eal` frecvent`, mai ales la jurnali[tii \ncep`tori, este preluarea ca atare a formul`rilor
sursei. Dac` reporterul va consemna cu exactitate detaliile oferite de specialist prin viu grai sau
printr-un press release, o [tire referitoare la infrac]iuni sau una despre un produs electronic va
fi exact`, dar de ne\n]eles pentru cititorul nespecialist. Un exemplu din telefonie mobil`:
Telefonul Nokia 6220 este un produs elegant care \nseamn` profesionalism. Dispune de o
camer` video integrat`, care v` ofer` func]ii de \nregistrare [i transmitere imagini pentru
deplas`rile Dvs. [i v` permite s` crea]i mesaje multimedia.
Telefonul Nokia 6220 v` ajut` s` organiza]i rapid [i u[or biroul Dvs. mobil. Datorit` posibilit`]ii de conectare prin EDGE [i GPRS pentru transmisii de date de mare vitez`, telefonul
ofer` o modalitate mai rapid` [i mai performant` de navigare pe Internet [i de expediere a
mesajelor, iar browserul XHTML WAP 2.0 v` pune la dispozi]ie o interfa]` integral color [i
permite vizualizarea unui con]inut grafic mai bogat.
Caracteristici principale
Camer` video digital` integrat` (CIF 352 x 288)
WAP 2.0 prin GPRS/EDGE
Browser XHTML
Serviciu de mesaje multimedia (MMS)
Contacte cu informa]ii despre prezen]`
Mesaje e-mail
Aplica]ii Java™
Agend` cuprinz`toare
Telefon universal ce opereaz` \n re]elele GSM 900/1800/1900 (www.nokia.ro)
A[a cum se vede, fabricantul a rezolvat numai par]ial problema limbajului tehnic. De obicei,
el va avea tendin]a s` introduc` lista de caracteristici cu un num`r de fraze de tip publicitar, f`r`
valoare informativ`. {tirea s-ar putea scrie a[a:
Lansat pe 12 septembrie, Nokia 6220 este un telefon din categoria business, cu atuuri ca transmisiile de date de mare vitez` [i facilit`]i de tip Office. Telefonul mai include o camer` \ncorporat` cu rezolu]ia de 352 x 288 de pixeli [i un browser de XHTML care permite afi[area
paginilor \ntr-o form` foarte asem`n`toare cu aceea de pe monitoarele calculatoarelor.
Conectarea se realizeaz` prin intermediul tehnologiilor EDGE [i GPRS. Agenda, contactele,
serviciul de mesaje multimedia [i cel de e-mail sunt mai colorate, mai u[or de folosit [i mai
\nc`p`toare fa]` de versiunile anterioare.
Importate din limbajul de specialitate \n cel jurnalistic, exprim`rile tehnice sau de alt` natur`
devin jargon, cu alte cuvinte un fenomen lingvistic cu conota]ii \n general negative. Jargonul e
tentant nu doar pentru \ncep`tor, ci [i pentru reporterul cu vechime, fiindc` acesta s-a obi[nuit
cu limbajul surselor sale [i are tendin]a de a-l folosi \n redactare.
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Cli[eele
{tim despre cli[ee c` sunt construc]ii semantice care de regul` [i-au \nceput cariera ca
metafore, dar nu au ajuns idiomatisme (frazeologisme). „Ora[ul de la Poalele Tâmpei“ a fost
cândva o formul` perifrastic` pentru Bra[ov, dar utilizarea ei repetitiv` a transformat-o \ntr-un
cli[eu, care nu mai evoc` vizual, la cititor, o localitate de la poalele unui deal. Scriitura jurnalistic` este cea mai vulnerabil` din acest punct de vedere, din cauza lipsei de timp [i, adesea, de talent a autorului textului. Cli[eele gen „Ora[ul de la poalele Tâmpei“ apar de regul` \n chip de construc]ii sinonimice, dar uneori ar fi preferabil` repetarea substantivului propriu (sau comun).
Motivul pentru care cli[eele trebuie evitate este evident: complic` fraza f`r` a aduce un plus
de impact. Mo[tenite de la un autor la altul, injecteaz` vagul, generalitatea [i confuzia \ntr-o
situa]ie altminteri punctual` [i factual`. Plusul de expresivitate sau impact poate fi ob]inut
numai prin exprim`ri proaspete, iar asta, numai dac` o construc]ie stilistic` este necesar`.
Cli[eele apar, fac o carier` frumoas` [i apoi dispar. Lista de mai jos include un num`r de expresii [i formule care prolifereaz` \n toamna lui 2004 [i va fi mai pu]in util` peste câ]iva ani.
A fi \n m`sur` s`... Poate lipsi, \n general, cu totul. În alte cazuri, nu avem nici un motiv s`
nu spunem „a putea“.
Era firesc, cu siguran]`, f`r` \ndoial`, indubitabil, astfel, a[adar... Uneori \[i au locul \ntr-o fraz`,
dar sunt elimintate \n scriitura audiovizual` (mai ales), din motivul economiei.
Extrem de. |nso]e[te aproape orice adjectiv negativ, \n dorin]a van` de a spori impactul la
receptor: extrem de nepl`cut, extrem de complicat, extrem de trist...
|n cadrul. Are una din cele mai lungi cariere. Mo[tenit din presa comunist`, poate \nso]i
aproape orice abstrac]iune medie din categoria congres, adunare, \ntrunire, lege... Poate fi eliminat f`r` efort: la congres \n loc de \n cadrul congresului, \n lege \n loc de \n cadrul legii etc.
Super. Argotic, vag, juvenil, a fost preluat \n ultima vreme [i \n limbajul publicitar. A devenit
adverb, dar e pe punctul de a se toci cu totul, prin repeti]ie.
Mega. Asem`n`tor cu super, dar pe cale de extinc]ie.
Manifestare, eveniment. Greu de \nlocuit mai ales \n presa cultural`. „Eveniment“ e un cli[eu
mai recent, care provine din englez` („event“ e [i o lansare de carte, de pild`), care \nlocuie[te
mai vechiul „manifestare“. Nu putem sc`pa de unul din cele dou` decât sc`pând de [tire, cu
totul. Dac` nu e vorba de o ac]iune foarte modern`, care nu poate fi clasificat` \ntr-una din speciile vechi (vernisaj, premier`, lansare etc.), atunci „manifestare“ sau „eveniment“ ascunde o \ncropeal` care nu merit` dat` pe post.
La aceast` or`. Nu e propriu-zis un cli[eu, dar uneori e folosit impropriu: La aceast` or`, convorbirile continu`, când, de fapt, informa]ia noastr` este de acum o or` sau dou` ore.
...practic... nu spune nimic, de regul`, \n textele de pres`. |ntotdeauna, acestea se refer` la
ac]iuni [i evenimente din lumea real`, „practic`“.
...ridic` semne de \ntrebare. E un sfâr[it de fraz` pe cât de comod, pe atât de slab. De la caz la
caz, de fiecare dat` se poate spune altceva.
...(care) se anun]` a fi... O formulare stufoas` pentru un fapt incert. De g`sit alte solu’ii
Situa]ia r`mâne confuz` (\ncordat`, tensionat`). Titlul cel de toate zilele atunci când evenimentele sunt \n derulare, (Osetia, \naintea deznod`mântului). Înso]e[te de obicei un lead (cap
video) confuz, care nu eviden]iaz` ultimele evolu]ii. Care, oricât de insignifiante ar fi, pot constitui s`mân]a unui titlu/\nceput de [tire.
Istoric. St` mereu pe lâng` „eveniment“. Dac` ar fi s` ne lu`m dup` ceea ce noi \n[ine scriem,
\n fiecare zi au loc câte o duzin` de evenimente istorice. Nu e destul c` sunt evenimente?
|nceputul sfâr[itului. Mai rar, totu[i uzat ca metafor`, poate \n general lipsi.
Efectiv. A fost f`cut celebru de Sandra Stoicescu, care a devenit la rândul ei celebr` \ntr-un
anume sens din cauza lui.
Rupe t`cerea. Biata t`cere, la câ]i au rupt-o pân` acum...

Propozi]ii nominale, enumer`ri
F`r` a fi \n sine cli[ee de exprimare, reprezint` o cramp` stilistic`. Sunt foarte frecvente, \n
capetele video, cosntruc]ii de felul:
Teroare la Moscova. O ma[in`-capcan` a explodat provocând...
Scandal \n Parlament. Opozi]ia a p`r`sit sala...
Triste]e, lacrimi, copii abandona]i pe marginea str`zii, cer[etori cu mâna \ntins`. Afganistanul e o ]ar` care...
Cânt`re]i, politicieni, actori, sportivi. Lansarea albumului „Sunt roz“ a lui Jojo s-a bucurat de
participan]i din toat` lumea bun`...
Prima fraz` a exemplelor de mai sus este o a[a-numit` propozi]ie nominal` (exprim` o judecat` f`r` predicat, care \n cazurile date ar fi verbul existen]ei). |n cazurile 3 [i 4, e vorba de enumer`ri (propozi]ii nominale cu subiect multiplu). De[i procedeul e unul puternic \n sine, \n
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momentul de fa]` este folosit \n televiziunile române[ti [i când e cazul, [i când nu e cazul. Se
recomand` utilizarea lui cu mare economie.

Excep]ii (formule repetitive care nu sunt cli[ee)
O serie de formule repetitive [i cuvinte cu frecven]` mare de folosire, utilizate \n scriitura de
televiziune nu constituie cli[ee. Este vorba, pe de o parte, de cele care se subsumeaz` regulilor
marketingului, care este mai curând caracterizat prin repeti]ie: sloganuri, men]ionarea numelui
postului (Realitatea TV) atunci când am fi putut scrie u[or „televiziunea noastr`“.
O a doua categorie acceptabil` o constituie cuvintele tari din zona: „scandal“, „dezastru“,
„teroare“, „calamitate“ etc. De[i sunt rude foarte apropiate ale cli[eelor, ele nu pot fi evitate [i
func]ioneaz`, la receptor, ca ni[te cuvinte-cheie. Admise sunt cuvintele [i nu sintagmele.
|n fine, a treia categorie de exprim`ri repetitive care nu pot fi considerate cli[ee sunt formulele de polite]e. Ca [i \n via]`, la \nceputul [i la sfâr[itul jurnalelor se folosesc acelea[i formule
pentru a exprima acelea[i gânduri bune. Asupra lor se poate inova, dar numai \ntr-o mic`
m`sur`.
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Nega]ia [i dubla nega]ie sunt de evitat
Elastic` din punct de vedere sintactic, limba român` permite ob]inerea unor nuan]e stilistice
prin dubla nega]ie sau negarea unui verb cu sens negativ:
Premierul nu a ascuns faptul c`...
Asta nu l-a \mpiedicat s`...
Acest gen de construc]ie este greu de perceput \n limba vorbit`. Sau, altfel spus, creeaz` dificult`]i la citirea de pe prompter. Prin urmare, folosirea lui va fi evitat`.
{i nega]ia simpl` creeaz` o problem` de intona]ie. Adesea, \n locul ei putem folosi un verb
cu sens negativ:
Guvernul nu este \n favoarea m`surilor vamale profec]ioniste...
poate deveni:
Guvernul se opune m`surilor protec]ioniste...
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Cât de lungi trebuie s` fie frazele?
Se [tie c` scrisul pentru televiziune \nseamn` fraze mai scurte, din motive de dinamism [i
mai ales de respira]ie a prezentatorului sau editorului de voce. R`spunsul la \ntrebarea „cât de
scurte“ e mai complicat, dar mai natural decât ar p`rea. |n primul rând, o fraz` bine construit`
nu e niciodat` lung`. Natural, editorul de voce va putea s`-[i regleze coloana de aer \n func]ie de
virgule, construc]ii incidente etc., la fel cum [i-ar regla-o dac` ar fi vorba de mai multe fraze,
desp`r]ite de puncte. Exist` un singur test care d` o oarecare indica]ie despre lungimea optim`
[i cursivitatea textului: o lectur` f`cut` de autor cu voce tare. Se practic` [i la BBC, a[a c` nu e \n
nici un caz ru[inoas`.
Pentru a crea senza]ia de concizie [i dinamism, sunt de evitat urm`toarele:
- paranteze
- construc]ii incidente (cele dintre linii de pauz` - a[a-numitele liniu]e)
- citatele propriu-zise (e de preferat vorbirea indirect`, vezi „Atribuirea“)
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Lead-ul optim
Considera]iile de mai jos sunt \nrudite (sau chiar redundante) [i ajut` \n primul rând la
scrierea unui lead ideal. Ele se aplic` \ns` \n aproape orice situa]ie, de la titlu la ultima fraz` a
textului.

|n scriitura de calitate, subiectul logic tinde s` fie acela[i cu cel gramatical
Nu: Trei gropi de pe Bulevardul Magheru au fost astupate de primarul B`sescu.
Ci: Primarul B`sescu a astupat trei gropi de pe Bulevardul Magheru.
Totu[i, \n cazuri mai rare: Copiii au fost trata]i de medici pneumologi la spitalul din Beslan.
{i nu: Medicii pneumologi de la spitalul din Beslan i-au tratat pe copii.
Motivul: copiii sunt \n centrul aten]iei/nara]iunii.
De evitat: diateza pasiv`
Abordarea de mai sus duce de la sine la evitarea diatezei pasive („au fost astupate“). Diateza
activ` („Primarul B`sescu a astupat...“) scurteaz` [i descâlce[te fraza. |n plus, ea permite
folosirea unui verb de ac]iune, concret, care d` un ritm alert.
Complementele [i subordonatele circumstan]iale de timp [i loc
R`spund la \ntrebarile „unde“ [i „când“. Dar, prezente la \nceputul frazei, sunt semnul neglijen]ei, mai ales \n scriitura pentru audiovizual. Exemplu:
|n seara de vineri, un comando de terori[ti a sechestrat 150 de copii \ntr-o sal` de gimnastic`
din Beslan.
Aplicând recomand`rile de mai sus, fraza se r`stoarn`:
Un comando de terori[ti a sechestrat vineri (vinerea trecut`) 150 de copii \ntr-o [coal` din
Beslan.
Subiectul logic este acela[i cu cel gramatical, iar telespectatorului i se ofer` imediat un cuvânt
cheie, \n loc de o situare temporal` f`r` \nc`rc`tur`.
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Vizualizarea. Scara abstrac]iunilor
Toate studiile psihologice sunt de acord cu faptul c` v`zul este sim]ul privilegiat al omului
(spre deosebire de câini, de pild`, care v`d mult mai prost, dar au un miros mult mai dezvoltat).
Este clar de ce, pentru o nara]iune dinamic`, este recomandat` vizualizarea, care include
folosirea verbelor de ac]iune, la rândul lor vizuale [i dinamice. Este trucul dintotdeauna al
poe]ilor, care, pentru o compara]ie sau o metafor`, au folosit vizualul ca semnificant, pentru un
semnificat abstract:
Iarna ca un roi de fluturi albi (Alecsandri)
Situa]ia invers` este atipic` [i recent`. Constantin Noica spunea c` poezia modern`
româneasc` a \nceput de la un vers al lui Eminescu:
Bra] molatec ca gândirea unui \mp`rat poet
Se observ` aici c` semnificantul e abstract („gândirea“); semnificatul e cel concret, vizual
(„bra] molatec“). Acest gen de compara]ie este, totu[i, rar.

Scriitura de pres` narativ`/concret`
Toate cele de mai sus duc la urm`toarea concluzie: \n scriitura jurnalistic` trebuie s` predomine cuvintele concrete, mai ales vizuale, care dau for]` textului [i, psihologic, evoc` percep]ii
de tip vizual.
Lu`m ca exemplu un text, pe care \l vom transforma conform preceptului de mai sus:
In fabrica de la Stuttgart se fac ultimele pregatiri pentru noul Porsche Boxster, informeaza
Deutsche Welle.
Constructorul de masini sport din Stuttgart, Porsche, va scoate pe piata la sfarsitul lunii
noiembrie noua versiune a modelului Boxster. Noul model Boxster va putea fi cumparat din
27 noiembrie in Germania si din 15 ianuarie in reprezentantele Porsche din Statele Unite, au
declarat oficialii companiei din Stuttgart. (Cronica Român`)
Conform principiului de mai sus, textul s-ar putea rescrie, cu un plus de informa]ii, cam a[a:
Primul Porsche Boxster serie nou` este pe punctul de a ie[i din fabrica din Stuttgart a celebrei
companii. Ma[ina este dotat` cu un motor mai puternic decât predecesoarea ei cu acela[i
nume, de 3,5 litri, cu 6 cilindri \n V. Boxster-ul are dou` locuri, ca [i celelalte ma[ini Porsche,
dar este mai practic, fiindc` este dotat cu compartimente pentru bagaje [i \n fa]`, [i \n spate.
Turismul va putea fi cump`rat din 27 noiembrie \n Germania [i din 15 ianuarie \n SUA.
Se poate constata c` \n locul unor redundan]e au ap`rut date concrete [i utile despre motor,
num`rul de locuri [i compartimentele pentru bagaje. Bine\n]eles, datele au necesitat un efort de
documentare suplimentar`, pe Internet, de câteva minute.

Abstractiz`ri permise. {tiri de sintez` [i analiz`
Selec]ia concretului opereaz` foarte bine \n anumite domenii tematice. Ne putem ghida dup`
acest principiu atunci când scriem o [tire-eveniment (explozia de la Odobe[ti, de pild` - vagoanecistern`, oameni, ac]iuni: deraiere, stingerea incendiului etc.), una sportiv` (minge, fotbalist,
teren, poart`) etc. Exist` \ns` [i zone \n care abstractizarea este indispensabil`: macroeconomia,
politica extern` etc.
Aici, ne putem ghida dup` a[a-numita Scar` a abstrac]iunilor a lui S.I. Hayakawa. O scar` a
abstrac]iunilor este o serie de felul:
Vaca Bessie, vite, propriet`]ile fermei, economie (bani).
Se observ` imediat c` primul termen este cel mai concret, ultimul, cel mai abstract.
|n principiu, cuvintele cu un grad de abstrac]iune mediu, ca „prim`rie“, „\ntrunire“, „colectiv“, „manifestare“ sunt cele mai frecvente [i mai greu de evitat. Ele sunt \ns` \n acela[i timp cele
mai lipsite de impact. Se consider` c` o scriitur` de calitate realizeaz` pendul`ri \ntre termenul
cel mai concret [i cel cu maximum de generalitate. Concretul (exemplul) fixeaz` cititorul \n perceptibil, iar generalizarea devine mai clar`.
Ca [i \n exemplul Porsche, o astfel de scriitur` necesit` o documentare special` [i o construc-
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]ie diferit` a articolului. Pornim de la o statistic`:
45 la sut` din popula]ia României a utilizat un calculator cel pu]in o dat`, \n scopuri de agrement sau profesionale.
Statisticii i se poate ad`uga un caz concret [i cu asta avem un \nceput de abordare jurnalistic` interesant`:
45 la sut` din popula]ia României a utilizat cel pu]in o dat` un calculator, \n scopuri de agrement sau profesionale. Ion Popescu, elev \n clasa a XII-a la Liceul „Gheorghe Laz`r“, a primit
primul computer acum trei ani, de ziua lui. Ast`zi, el spune c` o zi \n care nu navigheaz` pe
Internet este o zi pierdut`.
Bine\n]eles, \n exemplul de mai sus abstractul este popula]ia României. Concretul este Ion
Popescu.
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Nut graf-ul [i intrarea \n beta/off
Se [tie c` principalele moduri de structurare a unui story de televiziune sunt: cronologic [i
dup` principiul piramidei r`sturnate (informa]ia este oferit` \n ordinea descresc`toare a importan]ei). |n oricare dintre ele, este util` o abordare teoretic` de dat` recent`, a[a-numitul nut graf.
Termenul provine din prescurtarea expresiei „nut paragraph“ (paragraf-sâmbure sau paragraf-miez \n traducere liber`) [i a \nceput s` fie folosit la Wall Street Journal, dup` r`zboi. Se
refer` la paragraful cu caracter analitic care urmeaz` lead-ului [i are rolul de a:
- justifica publicarea/difuzarea materialului
- asigura o tranzi]ie de la lead (capul video) c`tre restul pove[tii (intrarea pe firul cronologic la
materialele epice, de pild`).
Dintre \ntreb`rile [tirii, nut graful r`spunde mai ales la „de ce“ [i „cum“, sau: „Cu ce afecteaz`
cititorul/telespectatorul, \n mod direct, informa]ia difuzat`?“
Gândirea în astfel de termeni teoretici este util` deoarece nut graful poate fi considerat
intrarea \n beta sau off-ul de imagine. Un nut graf bun nu dep`[e[te lungimea unui paragraf normal de text (trei-patru fraze).
Exemplu:
Lead (cap video): factual, recent, inedit
Parlamentarii PSD care nu au prins locuri pe noile listele electorale au depus un memoriu la
conducerea partidului de guvern`mânt. Ei cer urgentarea unei legi a pensiilor pentru fo[tii senatori [i deputa]i, care ar urma s` le asigure acestora venituri bune dup` ie[irea de pe scena
politic`.
Nut graf (intrarea în beta): teoretic, interpretativ, de ce difuz`m materialul?
Dac` to]i cei 143 de parlamentari exclu[i de pe listele PSD, PNL, PD [i PRM ar primi pensii
de câte 40 de milioane de lei net, cât prevede proiectul, fiecare din cele 23 de milioane de
români ar trebui s` scoat` din buzunar 248 de lei, lunar, pentru \ntre]inerea parlamentarilor
pensionari.
Corpul materialului (leadul detaliat)
Conducerea PSD promisese propriilor membri elaborarea unui proiect de lege privind pensiile
fo[tilor parlamentari, dar proiectul nu a ajuns \nc` la nici una dintre camere. Un grup de
viitori fo[ti senatori [i deputa]i s-a adresat printr-un memoriu lui Adrian N`stase pentru
urgentarea proiectului. Cei 47 de semnatari ai memoriului \l acuz` pe pre[edintele PSD de
„nerespectarea cuvântului dat din motive electorale“. Parlamentarii sus]in c` PSD a tergiversat depunerea proiectului fiindc` apari]ia lui la Camere ar fi agitat spiritele \n pragul campaniei electorale.
Etc.
Imaginile de off sau ilustra]ia de beta pot fi date de la nut graf. Fraza abstract` poate fi bine
sus]inut` cu cadre neutre. O alt` abordare a exemplului de mai sus ar fi putut pune efectele chiar
la \nceput:
Dac` legea privind pensiile parlamentarilor va fi adoptat`, fiecare român ar trebui s` scoat`
din buzunar 250 de lei, lunar, pentru \ntre]inerea politicienilor ie[i]i la pensie. Parlamentarii
PSD care nu au prins locuri pe listele electorale pentru viitorul parlament au depus un memoriu...
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Prescurt`rile
O regul` elementar`, \n jurnalism, este c` nu putem folosi o prescurtare (acronim) dac` nu
men]ion`m, \n prealabil, denumirea desf`[urat.
Nu: Programul SAPARD va fi implementat [i \n satele din Oltenia prin...
Ci: Programul pentru Agricultur` [i Dezvoltare Rural` al Uniunii Europene va fi implementat [i
\n satele din Oltenia prin...
Sunt admise acronimele cunoscute, care eventual vor fi explicate \n frazele urm`toare:
UNESCO a r`spuns favorabil cererii României ca lucr`rile pentru Canalul B\stroe s` fie oprite.
Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru Educa]ie, {tiin]` [i Cultur` a remis României o not`...
Un acronim foarte cunoscut ca ONU sau PNL nu are nevoie de nici o explica]ie.
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SPECIFICE
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Anglicisme
Limba român` e \ntr-o evolu]ie accelerat` dup` 1989, iar dic]ionarele nu pot ]ine pasul cu ea.
Una din muta]iile lexicale importante este preluarea cu sau f`r` discern`mânt a unor cuvinte din
limba englez`. |n cea mai mare parte, anglicismele vor fi evitate, fiindc` un public de dimensiunile celui pe care \l ]intim nu are cuno[tin]e suficiente de limba englez` pentru \n]elegerea termenilor respectivi. Atunci când un termen precum chat, show-biz sau tuning se impune, vom da
[i o explica]ie \n român` a lui, gen „discu]ie prin Internet“. Se accept` f`r` explica]ii numai anglicismele din categoria: dance, mouse, manager, marketing, scanner.
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Scrierea cifrelor mici [i mari
Numerele de la unu la zece se scriu la Realitatea TV cu cifre arabe: 1, 2, 3...
Conform normei în vigoare, ele ar trebui scrise cu litere. În titlurile (headlines) [i pe
prompterul Realitatea TV, scrierea cu cifre e necesar` din motivul scurtimii. Vom scrie cu cifre
arabe [i \n textele de montaj, pentru unitate.
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Atribuirea
Tendin]a actual`, de a pune declara]ia \naintea sursei (atribuirii), urm`re[te impactul \n detrimentul eticii [i al firescului:
„România este \n pragul unui dezastru na]ional din cauza PSD“, a afirmat Traian B`sescu.
Evident, declara]ia ar fi avut o cu totul alt` greutate dac` ar fi venit din partea unui membru
marcant al PSD, ca Adrian N`stase. Ideea de a titra „România \n pragul dezastrului“ ar fi [i mai
nefericit`.
Atribuirea se face de regul` \naintea afirma]iei:
Traian B`sescu a afirmat c` România este \n pragul unui dezastru na]ional din cauza PSD.
Aceast` topic` are avantajul de a fi [i cea a limbii vorbite, deci e mai fireasc` pentru receptor.
|n plus, citatul se transform` \n vorbire indirect`. Cu alte cuvinte, prezentatorul sau editorul de
voce nu va mai avea dificult`]i \n marcarea ghilimelelor.
Un alt avantaj al atribuirii \naintea declara]iei este faptul c` vorbirea indirect` permite
scurtarea [i ordonarea declara]iei, dac` aceasta este redundant`.
Exist` [i cazuri care justific` atribuirea dup` declara]ie (vezi „Scriitura [i decupajul jurnalelor
de doi - Dialogul“). Ele sunt \ns` mult mai pu]in numeroase decât în prezent.
Excep]ie face în totalitate stilul de redactare a crawl-ului, care se subordoneaz` uzan]elor
cuvântului scris. Aici, declara]ia vine \naintea atribuirii, fiindc` prin marcarea cu ghilimele are
mai mult` greutate. |n vorbire, chiar cu cititorul cel mai bun, ghilimelele nu se v`d ca pe pagina
tip`rit`.
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„Realitatea TV“ nu se declin`
Vom scrie/spune, de regul`:
Reporterul Realitatea TV, Jurnalul Realitatea TV, corespondentul Realitatea TV.
A[a cum se observ`, este vorba de o abatere de la normele limbii literare (genitiv-dativul normal este Realit`]ii TV). Abaterea este justificat` de considerente de marketing: brandul Realitatea
TV este alterat prin declinare.
Exist` cel pu]in o excep]ie - |ntreb`rile Realit`]ii -, care este la rândul ei justificat` de calambur.
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Lungimea capetelor video, a materialelor montate
[i off-urilor
Capete video
1. Capete video de 1: 20-30 de secunde
2. Capete video de 2: 30-45 de secunde
3. Intro-uri pentru jurnale mari de doi prezentatori, capete video de main-uri, capete video
pentru live-uri deosebite: 1 minut.
Materiale montate (beta)
Lungimea normal` a unui material beta este de 1 minut [i 10 secunde (f`r` cap video, deci 1
minut [i 30 de secunde cu cap video de 1 prezentator).
Off-uri
Lungimea normal` a unui text de off este de 30 de secunde (la care se adaug` [i capul video
de 20 de secunde, cu un total de 45-50 secunde). Propor]ia dintre capul video [i textul de off este
de aproximativ 1:3.
Off-urile cu sincron [i off-urile cu ambian]` au dimensiunile unui material beta.
Excep]ii
Se fac numai cu aprobarea expres` a editorului [i produc`torului care coordoneaz` jurnalul
respectiv.
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Semnalele de prompter
Din motive tehnice, ghilimelele din limba român` nu pot fi importate de editorul de [tiri Web
News. |n locul lor se vor folosi câte dou` semne de apostrof succesive: ’’ la închiderea [i la
deschiderea citatelor.
Cuvântul „nu“ se scrie cu majuscule - „NU“ -, pentru ca prezentatorii s`-l poat` accentua.
Decupajul jurnalelor de doi prezentatori se realizeaz` prin apari]ia pe prompter nota]iilor
prezentate mai jos, pe coloana din stânga. Pe coloana din dreapta se afl` nota]iile care trebuie trecute de editori \n câmpurile de cap video [i off, pentru apari]ia pe prompter a caracterelor bold:
PG EL:
PG EA:
PP EL:
PP EA:

[PG EL]
[PG EA]
[PP EL]
[PP EL]

Programul de editare Web News realizeaz` automat urm`toarele opera]iuni:
Imaginile de off sunt introduse [i scoase de pe prompter prin: ***
Materialul montat este introdus prin: BETA
Celelalte reguli (titlul intern al [tirii, decupajele standard etc.) se g`sesc \n documentele elaborate de produc`torul general.
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Scriitura [i decupajul jurnalelor de doi
Conven]ia dramatic` la care ne raport`m atunci când scriem un jurnal de doi este:
Un cuplu aflat în casa ta, a telespectatorului, î]i spune o poveste (anun]` un fapt).
De aici decurg câteva tipuri de discurs:
1. povestirea în doi, în care cei doi redau pe rând ideile povestirii (a[a-numitul „rupt al
capetelor video“ pe fraze,)
2. monologul unuia din prezentatori, \ntrerupt de cel`lalt
3. dialogul prezentatorilor.

1. Povestirea \n doi
Pornim de la principiul „fraza [i planul“:
PG EA: Un cadavru a fost g`sit la doar câ]iva metri de o ma[in` accidentat`.
PG EL: Cel care trebuie s` dea explica]ii este Adrian Iordache, fotbalist la Dinamo Bucure[ti.
PG EA: Sportivul a fost implicat, asear`, într-un grav accident de circula]ie la intrarea pe
autostrada Bucure[ti - Pite[ti.
PG EL: În ma[ina fotbalistului se mai aflau o prieten` [i doi colegi de echip` de la Dinamo.
Este modalitatea cea mai simpl` de a decupa un cap video pentru doi prezentatori; la o analiz` mai atent`, mai eficient e un algoritm de tipul „ideea [i planul“, care permite atât ruperea
frazelor între prezentatori, cât [i repartizarea a mai mult de o fraz` la un prezentator.

2. Monologul \ntrerupt
Ne mai putem imagina c` povestea cade \n cea mai mare parte \n sarcina unuia din cei doi
prezentatori [i c` acesta este \ntrerupt din când în când de cel`lalt. S` lu`m un exemplu de decupaj clasic:
(...)PG EA: Tot ast`zi, inculpa]ii care ar fi trebuit audia]i au cerut un nou termen, din
cauza absen]ei ap`r`torilor.
PG EL: Printre cei chema]i s` r`spund` la întreb`rile anchetatorilor se num`rau poli]i[tii
Viorel Pauliuc [i Robert Herghelegiu.
PG EA: Ceilal]i erau Lauren]iu Cosma, zis Chioru’, Iulian Bocu, zis Calu’, [i Ion Popescu,
zis Tamango, Regele Cimitirelor, adus la Parchet direct de la spitalul penitenciarului Jilava,
unde a fost operat de hernie.
PG EL: Instan]a a mai decis c` mama celor doi fra]i C`m`taru va fi cercetat` în libertate.
„|ntreruperile“ se realizeaz` acolo unde, sintactic, exist` intercal`ri \n fraz`:
(...)PG EA: Tot ast`zi, inculpa]ii care ar fi trebuit audia]i au cerut un nou termen, din
cauza absen]ei ap`r`torilor.
PG EL: Printre cei chema]i s` r`spund` la întreb`rile anchetatorilor se num`rau poli]i[tii
Viorel Pauliuc [i Robert Herghelegiu.
PG EA: Ceilal]i erau Lauren]iu Cosma...
PG EL: ....zis Chioru’...
PGEA: ...Iulian Bocu...
PG EL: ...zis Calu’...
PG EA: ...[i Ion Popescu...
PG EL: ...zis Tamango, Regele Cimitirelor...
PG EA: ...adus la Parchet direct de la spitalul penitenciarului Jilava, unde a fost operat de
hernie.
PG EL: Instan]a a mai decis c` mama celor doi fra]i C`m`taru va fi cercetat` în libertate.
|n cazul de mai sus, a fost vorba de atribute. Mai pot fi decupate astfel apozi]iile, construc]iile
incidente, parantezele, subordonatele atributive etc.

3. Dialog
Poate fi folosit doar cu economie \n scriitura de [tiri. Efectele sunt totu[i interesante. Evident,
din punct de vedere regizoral \nseamn` c` prezentatorii se vor privi unul pe cel`lalt.
PG EL (spre camer`): În România nu exist` re]ele de crim` organizat`.
PG EA (spre EL): Cum adic` nu exist`?!
PG EL (spre EA): A[a sus]in fra]ii C`m`taru, (spre camer`) care mai spun c` nici ei [i nici
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membrii familiei lor nu au leg`turi cu astfel de re]ele.
PG EA: Nu]u [i Sile C`m`taru precizeaz` c` exist` nereguli în ancheta lor [i cer s` fie judeca]i de al]i magistra]i.
Clasificarea de mai sus are mai curând un scop pedagogic. Replica de la „Dialog“ poate fi considerat` [i ca o \ntrerupere [.a.m.d. Exemplele urm`resc doar s` arate c`, a[a cum este enun]at`,
conven]ia care st` la baza scrisului pentru doi prezentatori e mult mai elastic` [i permisiv` de
cum ar p`rea la prima vedere. Nu e vorba de o rupere mecanic` a textului pe fraze [i nici de
jum`t`]i de fraze \mp`r]ite stupid, ca în cuplurile de comici de mâna a doua.
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Reguli de titrare
Titlurile Realitatea TV sunt compuse, \n noua form` grafic`, din:
- titlu (max. 30 caractere) [i
- subtitlu (max. 100 caractere).
Ele \nlocuiesc loca]ia [i headline-ul din vechiul proiect.

Subtitlul este o explicitare a titlului:
Panic` la Bagdad
O ma[in`-capcan` a explodat, dar nu s-au \nregistrat victime
Regulile de titrare Realitatea TV sunt urm`toarele:
- ca tot, titlul [i subtitlul trebuie s` redea pe scurt con]inutul [tirii
- subtitlul va con]ine \n general un predicat la diateza activ`
- atunci când predicatul e nominal, copula (este) poate totu[i lipsi, fiindc` nu aduce un plus
de dinamism: C`m`tarii, aresta]i pentru trafic de droguri
- ghilimelele vor fi evitate pe cât posibil, fiindc` fac titlul ilizibil. Practica folosirii ghilimelelor
pentru sensuri figurate sau ironii are o slab` valoare stilistic` [i este de regul` semnul unei
cunoa[teri aproximative a limbii române
- întreb`rile nu sunt admise
- prezentul cu sens de trecut (Stolojan se retrage din curs`) este recomandat \n situa]iile \n care
ac]iunea are urm`ri [i \n prezent, prin contrast cu ac]iunile \ncheiate (O ma[in`-capcan` a explodat la Bagdad).
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Formule de adresare în Jurnalele Realitatea TV
Deschiderea [i \nchiderea jurnalelor
Jurnalele Realitatea TV se deschid cu formula:
Doamnelor [i domnilor, bun` diminea]a (ziua, seara)!
Numele prezentatorilor vor fi men]ionate \n textul introductiv doar \n primele luni de dup`
relansarea postului. Dup` ce prezentatorii din noua formul` vor dobândi notorietatea dorit`, se
poate renun]a la ele.
[i se \nchid cu:
- La revedere, dac` prezentatorii care rostesc formula vor reveni \n studio a doua zi
- Pe curând, dac` prezentatorii care rostesc formula vor reveni \n studio la jurnalul orei
urm`toare.
Inova]iile sunt admise, dar ele nu trebuie s` altereze sensul formulelor de mai sus.

Introducerea coresponden]ilor, reporterilor [i trimi[ilor
Jurnali[tii care fac relat`ri din teren pentru Realitatea TV sunt de trei tipuri:
- reporteri, dac` relateaz` evenimente ce au loc \n Bucure[ti sau au fost trimi[i din Bucure[ti
pentru a relata un eveniment restul ]`rii
- trimi[i speciali, dac` relateaz` evenimente din afara ]`rii
- coresponden]i, dac` au transmit de regul` dintr-o localitate aflat` \n`untrul sau \n afara ]`rii.
Formulele de introducere a jurnali[tilor care intr` \n direct nu con]in \n mod obligatoriu denumirile de mai sus. Ele vor fi avute \n vedere pentru titraje; \n text, o gre[eal` este doar introducerea unui trimis special ca „reporter“ [i altele de acest fel.
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