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Caracteristicile discursului politic

◼ Instituie sau menține relații de putere sau 
autoritate

◼ Transmite sau provoacă decizii politice
◼ Formează sau influențează orientări, 

atitudini, convingeri, valori (cultura politică)

◼ Este expresia unei ideologii politice
◼Constituie o practică discursivă
◼ Exprimă o poziție într-un context politic
◼Vrea să convingă asupra unui punct de 

vedere



Metode de convingere

◼Metode raționale

◼argumentarea logică

◼concluzii universale, necesare, obligatorii

◼Metode persuasive

◼elemente retorice

◼repetiția, întrebarea retorică, accentul, gestul…

◼apelul la emoții

◼sentimentul de apartenență, empatia, 
sentimentul de siguranță, ura, frica, invidia…
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Întrebări critice

◼Ce relații de putere instituie discursul?

◼Ce ierarhie socială sau politică susține? Există 

riscul de abuz de putere?

◼Care este ideologia din spatele discursului?

◼Cum propagă ideologia? Ce raport are cu 

contextul ideologic și cu alte ideologii?

◼Cum se justifică deciziile exprimate în 
discurs?

◼Ce mecanisme de justificare folosește? Sunt 

ele valide?
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Metode de analiză

◼Analiza lingvistică
◼ limbaj politic; conținut semantic explicit și ascuns; vocabular și 

sintaxă

◼Analiza logică
◼ structuri argumentative; validitate; valoare de adevăr; elemente 

modale

◼Analiza retorică
◼ strategia discursivă; tehnici persuasive; planurile discursului

◼Analiza istorică
◼ discursul ca eveniment istoric; relația temporală cu alte

discursuri; elemente istorice prezente în discurs

◼Analiza ideologică
◼ identificarea ideologiei; sisteme de idei; scopuri și metode
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Exemplu de discurs

Domnilor deputați, În trecutul nostru mulți oameni au suferit.
Dacă suntem ceva, noi suntem ceva numai prin suferința lor.
Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor, strânsă
laolaltă și prefăcută în energie. Și unul dintre acești strămoși,
mare, fiindcă a fost nenorocit și el într-o clipă de supremă
restriște, când i se zicea „lasă țara li du-te sub jug”, el,
Gheorghe Ștefan, din părțile unde luptă ostașii noștri la Oituz,
a strigat: „decât să plec pentru totdeauna de aici, mai bine să
mă mănânce câinii pământului acestuia.” Au trecut trei veacuri
de la 1650, când Gheorghe-Vodă Ștefan spunea celor vechi
această hotărâre a sa și față de care nici noi nu putem spune
altceva decât: „să ne mănânce câinii pământului acestuia mai
curând decât să găsim fericirea, liniștea și binele din grația
străinului dușman”. (Aplauze) …
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Analiza lingvistică

◼ Vocabular
◼ substantive care indică suferința: suferința, jertfa, nenorocit, 

restriște, jug, „câinii”
◼ substantive care indică optimismul: energie, fericirea, liniștea, 

binele, grația (conectate cu contextul suferinței, adică imposibile)

◼ substantive care indică partea opusă: câinii, dușmanul
◼ verbe/predicate pasive: au suferit, a fost nenorocit, i se zicea, să 

mă/ne mănânce
◼ verbe/predicate active: a strigat, nu putem spune altceva decât
◼ pronumele: noi, noastre, lor, el, cei vechi

◼ Sintaxă
◼ construcția restrictivă: nu sunt altceva decât, nu putem spune 

altceva decât
◼ intercalarea explicativă: din părțile … Oituz, când Gh.-Vodă 

Ștefan … hotărâre a sa
◼ circumstanțialele de timp: când…
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Analiza logică

◼ Raționament:

◼ P1: Strămoșii noștri au suferit. (explicit)

◼ P2: Strămoșii noștri nu s-au predat. (din exemplu)

◼ P3: (Noi acum suferim.) (implicit din context)

◼ C: Este necesar ca noi să nu ne predăm. (codată elocvent)

◼ Raționamentul este valid doar dacă subiectul premiselor 
P1 și P3 este identic („noi” și „strămoșii” au aceeași referință)

◼ Formalizare:

◼ Toți A1 sunt B. Nici un A1 nu este C. Toți A2 sunt B. 
Este necesar ca nici un A2 să nu fie C. (Doar dacă toți A1 sunt A2)

◼ Elementul modal:
◼ dacă premisele sunt universale, concluzia poate fi universală
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Analiza retorică, istorică, ideologică

◼Analiza retorică
◼ strategii retorice: planurile (trecut/prezent), exemplul 

(Gh. Ștefan, 1653-1658), repetiția (să mă/ne mănânce câinii)

◼ elemente persuasive: suferința, sentimentul național,

empatia (ostașii de la Oituz), ura (câinii)

◼Analiza istorică
◼ valoarea istorică a discursului: a mobilizat trupele române 

pe front și clasa politică în Parlament

◼ conținut istoric: apelul la ex. domnitorului Gh. Ștefan

◼Analiza ideologică
◼ elemente de ideologie naționalistă (strămoșii, istoria)

◼ judecăți de valoare: este mai importantă nesupunerea 

față de dușman decât fericirea, liniștea, binele
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