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1. Preliminarii 

Titlul-citat este ales, cel mai adesea, pentru a atrage atenţia şi pentru a conferi 

autenticitate articolului de presă, furnizând o informaţie aşa cum a fost ea emisă de 

sursă. Selectarea citatului, adecvarea lui la subiectul articolului şi modalităţile de 

decupare reprezintă o serie de elemente esenţiale, hotărâtoare pentru modul în care va 

fi receptat mesajul.  

Citarea în textul de presă semnalează existenţa unuia sau a mai multor enunţuri 

anterioare, emise de o altă persoană, într-un context specific. Alegerea unei anumite 

secvenţe de discurs raportat pentru a figura în titlu trebuie să ţină cont de o serie de 

reguli: citatul trebuie reprodus riguros, fără a se omite sau a se adăuga cuvinte, trebuie 

să apară între ghilimele şi să se regăsească în corpul articolului (cel mai adesea 

interviu). Absenţa din corpul articolului a fragmentului citat în titlu sau diversele 

modificări operate asupra sa
1
 determină nedumerirea sau insatisfacţia cititorului şi, 

implicit, denaturarea, în grade diferite, a mesajului. În cazul parafrazării unui fragment 

de discurs originar este interzisă folosirea ghilimelelor.  

 

                                                 
1
 Nu intră aici în discuţie micile intervenţii care îi sunt permise jurnalistului, vizând corectitudinea 

lingvistică şi coerenţa mesajului. Totuşi, chiar şi în cadrul acestora, graniţele nu sunt trasate foarte clar: 

pot fi eliminate în general din citat cuvinte care îngreunează înţelegerea mesajului, forme greşite ale 

unor termeni sau, dimpotrivă, ele pot fi păstrate atunci când sunt încărcate de semnificaţii suplimentare 

(referitoare la statutul socio-cultural al celui care le-a emis).  În situaţia din urmă, este „vitală” păstrarea 

unor cuvinte greşite în citate despre care se intuieşte că vor face carieră, cum s-a întâmplat cu celebra 

replică a unei persoane publice, „Poţi să ai şi eşecuri, poţi să ai şi succesuri”, exploatată la maximum în 

titlurile din perioada imediat următoare momentului în care ea a fost emisă.  
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2. Precizarea demersului 
Am alcătuit aici un corpus restrâns de exemple de titluri-citat, selectate în 

principal din publicaţii româneşti actuale, de tip tabloid: Libertatea, Click, Star. Am 

reţinut în analiză numai situaţiile (foarte frecvente, de altfel) în care citatul apare 

modificat în titlu: fie scos din context şi scurtat, fie amplificat, reorganizat. Ne-a 

interesat dacă secvenţa din titlu se regăseşte în interiorul articolului şi dacă 

modificările operate asupra ei determină diferenţe între interpretarea pe care o 

declanşează titlul şi semnificaţiile care se desprind din textul articolului. În acest sens, 

gradele de modificare a sensului sunt diferite: unele schimbări nu afectează deloc 

mesajul, altele produc adevărate neconcordanţe. Modificările în interiorul citatului au 

ca scop de obicei captarea atenţiei prin lansarea unei afirmaţii insolite. Înaintarea în 

lectura articolului înlătură treptat senzaţionalul informaţiei. Nu vom face aici o 

clasificare a tipurilor de modificări şi a efectelor acestora, ne vom limita să observăm 

doar câteva motive şi consecinţe ale modificării citatelor.  

 

3. Citatele inexacte 
În forma în care apar în titlu, aceste formulări, denumite în termenii lui Bell 

1991     pseudo-direct quotes (în The language of news media, apud Dulcie M. Engel, 

articolul citat), pot să poarte mărcile discursului direct, dar să nu trimită la un act de 

comunicare realizat efectiv.  

 

3.1. Modificările nevinovate 
(1) Monica Anghel: „Am stări de leşin de la tiroidă” 

[...] Din păcate, după cele cinci luni, Monica nu a mai putut să slăbească, iar 

pastilele pentru tiroidă n-au făcut decât să o aducă la greutatea pe care a 

avut-o înainte de a începe dieta-minune. „Glanda tiroidă este foarte greu de 

controlat. La început am fost diagnosticată cu hipotiroidie, apoi cu 

hipertiroidie, iar acum ar trebui să iau pastile ca să revin la hipotiroidie. Nu 

mai iau medicamente, dar am reacţii foarte dure. Uneori am chiar stări de 

leşin” (s.n.), a declarat vedeta pentru Click! (Click, nr 217/2007) 

Modificarea citatului aduce un plus de informaţie referenţială, absentă în declaraţia 

originară (sursa disconfortului fizic al persoanei intervievate). Informaţia putea fi 

totuşi recuperată în subtitlu, fără a se modifica declaraţia, sau în continuarea citatului, 

printr-o explicaţie. Mesajul nu este însă denaturat, enunţul câştigă în precizie. Totuşi, 

el nu ar mai trebui să apară între ghilimele.  

(2) Corina Caragea: „N-am avut nicio treabă cu Lucian Viziru, Robert 

Turcescu sau Cristian Chivu” 

STAR: În presă, de-a lungul timpului, ai fost cuplată cu diverşi bărbaţi 

celebri, de la Lucian Viziru, Robert Turcescu până la Cristian Chivu (s.n.). 

Care relaţie, dintre cele speculate în presă, are un sâmbure de adevăr?  

C.C.: Sunt o persoană care investeşte în relaţii de durată... şi tot timpul am 

fost cu cineva care nu este persoană publică. […] Lumea este avidă de 
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cupluri din show bizz, este de înţeles de ce presa mă asociaza cu diverşi 

bărbaţi deja cunoscuţi publicului, dar eu n-am avut nicio treabă cu cei 

enumeraţi (s.n.). Pe majoritatea nici nu i-am văzut vreodată-n carne şi oase. 

(Click, nr. 294/2008) 

Este oarecum normal ca intervievatul să nu reia şirul de nume din întrebare, la o 

distanţă atât de mică în conversaţie. Totuşi, titlul nu poate păstra sintagma anaforică 

„cei enumeraţi” din răspunsul autentic. Reproducerea citatului în titlu nu pare să fie o 

alegere foarte bună, în condiţiile în care este necesară această substituţie. Sensul nu 

este afectat, însă enumerarea dă impresia artificialităţii: jurnalistul vrea neapărat să 

introducă numele celor trei în titlu sub forma unui citat, când ar fi putut să o facă 

printr-o simplă formulare, „Corina Caragea a negat faptul că ar fi avut o relaţie cu 

Lucian Viziru, Robert Turcescu sau Cristian Chivu”. 

(3) Andreea Bănică: „Anul acesta, mă mărit cu Lucian! Dar...în secret! 

STAR: La final, Andreea, spune-ne ceva în exclusivitate despre tine! 

A.B.: Mă voi marita, anul ăsta, cu alesul meu! Dar, aşa cum am mai spus, 

în secret (s.n.), ca să nu ştie nimeni. Nu fac publicitate din nunta mea! 

(Click, nr. 293/2008) 

Enunţurile apar comprimate, timpul verbal este modificat (prezentul sugerează un 

control mai puternic asupra celor enunţate şi o siguranţă a emiţătorului, care 

convinge), este preferat numele pro priu în locul sintagmei „alesul meu”. Nici aici 

sensul nu este grav afectat.  

(4) „Nu mi-am bătut nevasta”  

 „Am 33 de ani de căsnicie şi nu mi-am lovit sau înjurat niciodată nevasta” 

(s.n.), a precizat Băsescu, care a dorit să pună capăt informaţiilor apărute în presă 

referitoare la viaţa sa de familie. (Libertatea, 11 aprilie 2008) 

 

Deşi viciat la nivelul cantităţii de informaţie furnizată, citatul
2
 păstrează în ansamblu 

informaţia esenţială. În plan lexical, înlocuirea verbului „a lovi” cu „a bate” imprimă o 

notă familiară declaraţiei. 

 

3.2. Denaturarea mesajului 

(5) Alexandra Dinu: „Pe Adi Mutu l-am iubit foarte mult” 

Stabilită în Italia, Alexandra Dinu a revenit pentru câteva zile în ţară pentru a 

participa la lansarea primului dealer autorizat Ferrari, a cărui imagine este. 

Invitată ieri la „Happy Hour” de la Pro TV, fosta soţie a lui Adrian Mutu a 

                                                 
2
 Impropriu spus citat, pentru că modificarea este vizibilă. 
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recunoscut că atacantul Fiorentinei a fost bărbatul vieţii ei. „Pe Mutu l-am iubit 

cel mai mult” (s.n.), i-a mărturisit ea lui Măruţă. (Click, nr. 422/2008) 

Apariţia numelui complet al fotbalistului rămâne făra urmări la nivelul sensului, însă 

modificarea gradului de comparaţie al adverbului „mult” schimbă radical semnificaţia 

declaraţiei.  

În exemplul de la (6) omisiunea are rolul de a amplifica spectaculosul 

declaraţiei – o persoană publică (!) nu îşi permite achiziţionarea unui apartament: 

(6) Mitoşeru: „Nu am bani să-mi iau apartament!” 

“Nu am bani cash să-mi iau apartament (s.n.) şi nu vreau să-l cumpăr în 

leasing, deoarece nu concep să îl termin de plătit peste 25 de ani. Chiar nu am de 

gând să dau dobânzi care valorează mai mult decât imobilul. [...]” (Click, nr. 

420/2008) 

(7) Şeful Renault: „Căutăm vinovaţii grevei de la Dacia” 

Şeful Renault afirmă că francezii caută vinovaţii pentru greva de trei săptămâni 

de la Dacia, fără a nominaliza pe cineva. (www.automarket.ro, 30 aprilie 2008) 

 

În exemplul de la (7) declaraţia atribuită şefului de la Renault este absentă din 

text, fapt care produce nedumerirea unui comentator, care solicită chiar indicarea 

sursei citatului (8): 
(8) Comentarii : 

Nu regăsesc citatul din titlu în ştire 
de Dumitru (30.04.2008, 13:28) 

Poate nu citesc eu bine, însă în corpul ştirii nu regăsesc citatul care îi este atribuit 

lui Ghosn în titlu. Am citit şi depeşa AFP în care Ghosn se referă la greva de la 

Dacia şi nici acolo nu regăsesc vreo referire la "căutarea vinovaţilor" ci la 

"identificarea cauzelor" şi la "o analiză precisă a situaţiei". Poate mă lămuriţi 

cumva, eventual indicându-mi sursa citatului din titlu. (www.automarket.ro/stiri, 

30 aprilie 2008) 

 

3.3. Distorsiunea „flagrantă” a mesajului 

(9) „O să pozez goală doar dacă voi primi foarte mulţi bani” (Anna Lesko, 

n.n.) 

STAR: Ţi s-a propus vreodată să pozezi nud? [...]  

A.L.: Mi s-a propus să pozez goală şi, pentru a ma asigura că nu o să se mai 

încumete nimeni să-mi facă o asemenea propunere, am cerut pe şedinţa foto 

suma de 500 000 de euro (s.n.). Era o sumă exorbitantă, ştiind că nu va fi nimeni 

atât de inconştient cât să şi ofere banii ăştia. Dacă o să doresc să pozez vreodată 

nud nu va fi contra unei sume de bani (s.n.), indiferent de numărul de zerouri a 

acesteia. Dar cred că, în următorii ani, nu se va întampla. (Star, nr. 287/2006) 

http://www.automarket.ro/
http://(www.automarket.ro/stiri
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Ceea ce se afirmă în titlu (ca discurs raportat, între ghilimele!) diferă în mod radical de 

precizarea din interiorul articolului. Formularea „nepermis” de distorsionată are rolul 

de a trezi interesul cititorului, construind aşteptări false (conform cărora Anna Lesko 

refuză va poza nud, însă în schimbul unei importante sume de bani). O altă posibilă 

lectură ar fi redarea unei replici imaginare pe care Anna Lesko ar fi putut să o dea 

celor care i-au făcut propunerea: cererea unei sume foarte mari de bani, aşa cum reiese 

din declaraţia din interiorul articolului. 

 3.4. Citarea unor elemente nonverbale 

(10) Irina Loghin (senator PRM): „Clang! Zbang!” (Academia Caţavencu, 27 

februarie-4 martie 2008) 

Acest exemplu este interesant pentru că nu reproduce „spusele” unei persoane: 

secvenţa marcată în titlu este de fapt o citare ludică a „răspunsului” Irinei Loghin care, 

contactată de reporterul Academiei Caţavencu în legătură cu declaraţia sa de avere, a 

închis (de două ori) foarte rapid, fără să dea vreo declaraţie sau să rostească vreun 

cuvânt. Articolul al cărui titlu a fost citat aici se înscrie într-un şir amplu de interviuri 

cu politicieni, în care se investighează declaraţiile de avere. Structura lor este mereu 

aceeaşi: numele celui căruia îi este atribuit discursul, funcţia sa menţionată între 

paranteze şi replica precedată de două puncte. Cum, în acest caz, nu fusese obţinută 

nicio declaraţie de la persoana contactată, autorul are ideea de a menţiona sub semnele 

citării singurul „mesaj” sosit din partea senatorului PRM: zgomotul telefonului închis. 
 

4. Concluzii 

Tendinţa de a se modifica citatele autentice în momentul selecţiei lor ca titluri 

de articole nu reprezintă un fenomen specific numai presei româneşti. Raţiunile 

schimbărilor sunt variate: imperativul spaţiului restrâns alocat unui titlu, necesitatea 

concentrării informaţiei, dorinţa de a cultiva componenta inedită a mesajului, captarea 

interesului cititorului.  

Ca frecvenţă, fenomenul este înregistrat foarte des în tabloid, fiind mai slab 

reprezentat în articolele cu temă politică, economică, socială, unde exactitatea 

informaţiei constituie un imperativ fundamental. Modificarea citatului din titlu 

afectează în grade diferite conţinutul mesajului. Cel mai adesea, titlul „lansează” mai 

mult decât ceea ce textul poate ulterior oferi: de aici nemulţumirea cititorului, avizat 

sau nu, care a fost condus pe o pistă falsă. 
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Résumé 

Quelques observations sur le titre-citation dans le texte de presse roumain 
 

L’auteur examine dans le présent article une courte série de titres-citation de la presse roumaine 

actuelle, notamment ceux qui utilisent des citations reproduites à l’intérieur de l’article et dont la forme 

apparaît modifiée au niveau du titre: il s’agit des fragments plus longs ou plus courts, segmentés ou 

réorganisés. Les différences remarquées ont été groupées dans plusieures catégories : les modifications 

« innocentes », les différences formelles qui entraînent le changement plus ou moins flagrant du 

message. Une apparition intéressante est représentée par la citation des éléments nonverbaux, un choix 

inspiré du point de vue expressif.  

À la fin de la démarche, l’auteur arrive à la conclusion  que la modification de la citation change en 

différents degrés le contenu du message. Souvent, le titre promet une information spectaculaire que le 

texte ne peut pas offrir en réalité. D’ici provient le mécontentement du lecteur, conduit dans une fausse 

direction. 
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