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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

1. Preambul motivațional și metodologic 

Limbajul publicitar actualizat în ghidul turistic poate să 

joace un rol esențial în prezentarea și imaginarea unei destinații 

turistice în diverse moduri, iar textul turistic este un element 

determinant pentru alegerea unei destinații, devenind chiar 

elementul constitutiv al acesteia. Cu toate acestea, ne putem 

întreba dacă ghidul turistic imprimat mai are un viitor în epoca 

Internetului și a tuturor dispozitivelor electronice pe care le 

avem la îndemână.  

Desigur, turistul actual nu mai este tributar preciziei 

planului pe care îl are în ghid. Geolocalizarea permite accesul 

rapid la informații meteorologice, informații despre hoteluri, 

restaurante, magazine, stații de carburant, spitale etc, și chiar o 

optimizare a itinerariului dacă este nevoie. Informația turistică, 

prin intermediul mijloacelor de comunicare moderne, a devenit 

o informație « pluricanale » (Seoane 2013: 17), deoarece se 

găsește în ghiduri, pe internet, în reviste, este difuzată pe 

canalele de televiziune. Annabelle Seoane (2012) postulează, pe 

bună dreptate, chiar o porozitate a ghidurilor turistice în fața 

noilor practici comunicaționale. În viziunea acesteia, 

fenomenul de diseminare a informațiilor turistice către alte 

suporturi este dublat și de un fenomen de contaminare, prin care 

noile suporturi de difuzare a informației au influențat 

structurarea discursului din ghidurile turistice. 

Ghidul turistic este un instrument de informare de 

calitate, care ajută la pregătirea călătoriei, dar și la concretizarea 

ei, și are capacitatea de a orienta alegerile turistului. Cele două 

tipuri de surse de informare, ghidurile și internetul sunt 

complementare, credem noi, mai ales dacă avem în vedere și 

costul datelor, deloc neglijabil, în cazul călătoriei în afara țării 

de origine a cititorului-călător. Nu ar trebui să pierdem din 

vedere nici credibilitatea sursei, în acest caz, un ghid turistic 

oferă informații verificate, însă, pe internet, oricine poate să 
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devină creator de conținut, să emită sfaturi pentru a-i ajuta pe 

ceilalți să-și facă planuri. 

Teza noastră de doctorat asociază aspectul descriptiv cu 

perspectiva funcțională asupra discursului turistic materializat 

în ghiduri și insistă pe observarea modului cum sunt selectate 

mijloacele lingvistice implicate în constituirea „mesajului text” 

(GALR 2005 I: X), pe care se construiește, din punct de vedere 

lingvistic, referentul „România”, în cele două spații culturale, 

cel român și cel francez. Scopul cercetării noastre îl constituie, 

pe de o parte, abordarea pragmatico-retorică a discursului 

materializat în ghidurile turistice imprimate, care nu au doar 

obiectivul de a informa, ci au o finalitate pragmatică, aceea de 

a convinge, de a influența comportamentul „potențialului 

client” și, pe de altă parte, surprinderea aspectelor morfo-

sintactice, lexicale și textuale evidențiate în corpus. Lucrarea 

noastră vizează doar aspectele lingvistice ale textului turistic, 

deși valorizarea referentului se evidențiază și prin reprezentarea 

iconică, prezentă, de cele mai multe ori, pentru credibilizarea 

enunțătorului și pentru seducerea destinatarului.  

În ceea ce privește tipurile de analize pe care le 

propunem, considerăm că este pertinentă articularea raportului 

cantitativ-calitativ, cu scopul de a descrie și de a interpreta 

particularitățile lexicale și discursive care evidențiază 

dimensiunea publicitară a mesajului lingvistic actualizat în 

ghidurile turistice. Regularitățile care pot fi cuantificate sunt 

puse în lumină de abordările cantitative și ne raliem opiniei lui 

Damon Mayaffre (2012), pentru care falsa dihotomie abordare 

calitativă versus abordare cantitativă încetează a mai fi 

relevantă. În opinia noastră, prin observarea tuturor ocurențelor 

unui fenomen lingvistic (acțiune care este mai dificil de realizat 

printr-o lectură lineară a corpusului) pot fi verificate în context 

ipotezele pe care le utilizăm ca puncte de plecare pentru studiu 

și concluziile pot fi mai pertinente. 

Cercetarea noastră, bazată pe elemente cuantificabile, dar 

în care abordarea cantitativă este însoțită de cea calitativă 
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(„utilizarea numărului pentru a produce sens”, după afirmațiile 

lui Damon Mayaffre), interpretează rezultatele obținute 

revenind la text și la contextul de enunțare. Analiza cu mijloace 

informatice (programe de lectură și concordanțiere) a 

corpusului, în limba română și în limba franceză, permite 

identificarea specificităților lingvistice ale genului discursiv al 

ghidului turistic, de exemplu: repartizarea cantitativă a 

adjectivelor și a substantivelor valorizante permite înțelegerea 

modului cum este construit, din punct de vedere lingvistic, 

referentul „România”, atât în viziunea scriptorului-ghid român, 

cât și în viziunea scriptorului-ghid francez (ținând cont și de 

faptul că ghidurile franceze sunt grupate în colecții de ghiduri 

care le impun constrângeri editoriale). 

Motivarea cercetării este atât teoretică – intenția de a 

investiga genul discursiv al ghidului turistic imprimat din cele 

două spații culturale, particularizat pentru referentul 

„România”, cât și practică: cercetările noastre privind 

structurarea limbajului cu valențe publicitare, actualizat în 

ghidurile turistice, vizează valorificarea trăsăturilor și normelor 

identificate în redactarea de text turistic și, în consecință, 

îmbunătățirea conținutului acestor instrumente pentru 

transmiterea mai coerentă a imaginii României. Considerăm că 

explorarea textelor cu metodele și instrumentele analizei de 

corpus, care vizează descoperirea informației esențiale, 

conținută în text poate să răspundă întrebărilor: Cum se spune? 

și Cu ce efect?, pentru a valorifica apoi observațiile în redactare. 

Actualitatea lucrării noastre este determinată, întâi de 

toate, de faptul că limbajul ghidurilor turistice nu a constituit 

obiectul unor cercetări extinse în lingvistica românească. 

Aceasta, pe de o parte, iar, pe de altă parte, trebuie să 

menționăm că nici perspectiva comparativă de abordare a 

ghidurilor turistice generale, imprimate, care au același referent, 

România, atât din spațiul cultural românesc, cât și din cel 

francez, nu a fost materializată în studii lingvistice. Cu alte 

cuvinte, actualitatea cercetării noastre derivă din aspectele 
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lingvistice studiate comparativ, cu mijloace informatice, legate 

de modul în care se realizează simbioza dintre valențele 

informativ-explicative, descriptive, narative, procedurale și 

injonctive ale discursului din ghidurile turistice. 

Considerăm că examinarea genului discursiv al ghidului 

turistic, ca obiect de cercetare științifică, atât în limba română, 

cât și în limba franceză, reprezintă o modalitate pertinentă de 

surprindere a asemănărilor, dar și a deosebirilor în ceea ce 

privește actualizarea discursului în acest instrument de 

informare-ghidul turistic. Ne propunem următoarele obiective, 

care vizează o parte din caracteristicile acestui tip de limbaj: 

• studiul unui gen discursiv specific mijloacelor de 

informare și de persuadare, cu scopul de a stimula 

interesul pentru deplasarea la un obiectiv natural, 

cultural, etnologic sau de alt tip pentru a-i constata și 

aprecia însemnătatea, valoarea, caracterul excepțional 

etc. 

• trasarea genezei și evoluției acestui gen discursiv în 

cele două spații culturale, într-o perspectivă 

comparativă;  

• observarea particularităților genului discursiv al 

ghidului turistic, plecând de la conceptul de „gen 

discursiv”; 

• prezentarea trăsăturilor generale ale ghidului turistic, 

ilustrate la nivel lexical (prin analiza substantivelor); 

• investigarea comparativ-cantitativă (prin măsurări 

statistice) și calitativă (prin exploatarea contextului și 

confruntarea lexicală a microstructurilor tematice) a 

interdisciplinarității din ghidurile turistice; 

• surprinderea mecanismelor de persuasiune, menite să 

influențeze cititorul-călător în adoptarea unui anumit 

comportament, încadrat de către Everaert-Desmedt 

(1984 : 126) în categoria actelor de tipul „faire faire” 

(„a-l face să facă”), plecând de la constatarea lui 

Catherine Kerbrat-Orecchioni (2004: 18), referitoare la 
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faptul că ghidurile turistice sunt supradeterminate de o 

orientare de tip promoțional, care domină celelalte 

valențe discursive (informativ-explicative, descriptive, 

injonctive, argumentative, procedurale) ale ghidului;  

• analiza subiectivității din ghidul turistic, reflectată în 

procedeele de valorizare, concretizate în adjectivele și 

substantivele evaluative; 

• abordarea relației intersubiective ca fundament al 

limbajului turistic al ghidurilor, studiată din perspectiva 

utilizării pronumelui ca indice al poziției 

interlocutorului în enunț și a utilizării imperativului, 

care subliniază vocația de consilier a ghidului. 

Metoda folosită în cercetare este una sincronică și 

comparativă, urmărind analiza mijloacelor lingvistice implicate 

în construirea, din punct de vedere discursiv, a referentului 

„România”, în cele două spații culturale, iar cercetarea este 

întreprinsă atât pe terenul limbii române, cât și pe terenul limbii 

franceze.   

Pentru analiza de corpus, menționăm că a fost necesară o 

primă etapă de numerizare a ghidurilor turistice imprimate. 

Studiul nostru cantitativ și calitativ se bazează pe exploatarea 

automatizată a corpusului, cu ajutorul programului Tropes1 

(care funcționează atât pentru texte în limba română, cât și 

pentru texte în limba franceză), cu ajutorul concordanțierului 

Lucon2 pentru textele în limba română și cu ajutorul 

programelor informatice de lectură a corpusului, IRaMuTeQ3 , 

 
1 Programului de analiză semantică Tropes este disponibil pentru 

limba franceză (la adresa : http://www.tropes.fr) dar și pentru limba 

română (la adresa: http://www.semantic-knowledge.com/tropes.htm). 
2 Concordanțierul Lucon este disponibil la adresa : 

https://sourceforge.net/projects/lucon/  
3 IRaMuTeQ (« Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles 

de Textes et de Questionnaires ») este un program liber și deschis de 

analiză de date textuale sau de statistică textuală și poate fi accesat în 

http://www.tropes.fr/
http://www.semantic-knowledge.com/tropes.htm
https://sourceforge.net/projects/lucon/
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în varianta  0.7 alpha 2 și Cordial Pro4 (doar pentru textele în 

limba franceză). Capitolul al II-lea al lucrării conține 

prezentarea corpusului, a programelor utilizate și etapele de 

prelucrare a corpusului de studiu, în vederea exploatării cu 

mijloace informatizate. 

Pentru cercetarea noastră, am valorificat selectiv achiziții 

teoretice larg acceptate în lingvistica actuală, provenind din 

surse bibliografice aparținând domeniilor: lingvistică generală, 

lingvistică computațională, științele comunicării, analiza 

discursului, semiotică etc., la care am adăugat dicționare de 

specialitate din cele două spații culturale, român și francez. 

Conform Patriciei Aelbrecht (2012), ghidurile de 

călătorie, în ciuda marii lor diversități, se individualizează prin 

dimensiunea referențială și cea expresivă: descrierea, 

observarea, reportajul sînt destinate să redea cât mai fidel o 

realitate, iar latura literar-artistică este prezentă cu scopul de a 

captiva cititorul-călător; în plus, ghidurile se înscriu într-o 

dinamică comercială pentru a se vinde și pentru a promova 

destinația pe care o prezintă. (Aelbrecht, 2012).  

2. Corpusul de lucru 

Având caracter comparativ, cercetarea noastră poate fi 

introdusă în categoria cercetărilor de actualitate, deoarece 

discursul turistic materializat în ghidurile turistice generale, 

imprimate, din cele două spații culturale, cel român și cel 

francez, care au același referent, România, nu a mai fost 

abordat. 

Deoarece Capitolul I al lucrării aduce în atenție geneza și 

evoluția acestui gen discursiv în cele două spații culturale, într-

 
varianta 0.7 alpha 2, de pe adresa de internet : 

https://sourceforge.net/projects/iramuteq/   
4 Programul Cordial Pro, al cărui proprietar este Synapse 

Développement, societate de la Toulouse, specializată în Inteligența 

Artificială aplicată textelor și tratării automatizate a limbajului, poate 

fi accesat contra cost, de pe adresa de internet: 

https://www.cordial.fr/cordial-pro  

https://sourceforge.net/projects/iramuteq/
https://www.cordial.fr/cordial-pro
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o perspectivă comparativă, corpusul este privit în manieră 

diacronică și este constituit doar din ghiduri originale despre 

România, apărute în spațiul românesc și în spațiul cultural 

francez. 

Pentru Capitolul I al tezei, am avut în vedere un corpus 

format din ghiduri turistice apărute între 1790 și 2018. Pentru 

limba română, am identificat ghidurile următoare: 1790 Sibiu-

Hermannstadt. Primul ghid turistic din România, Casa Cărții de 

Știință, Cluj-Napoca, 2007; România – ghid turistic, Editura 

Meridiane, București, 1967; România – ghid, Editura 

Meridiane, București, 1968;  România : ghid turistic, Editura 

Ad Libri, Bucureşti, 2007; România, Editura Ad Libri, 

Bucureşti, 2015. Pentru limba franceză, am repertoriat 

următoarele ghiduri: Roumanie, Les Editions Nagel, Genève, 

1966; Roumanie, Éditions Marcus, Paris, 1976;  Roumanie, Les 

guides bleus – Hachette, Paris, 1981; Le guide du routard. 

Roumanie, Bulgarie, Hachette Tourisme, Paris, 2005; Guides 

Bleus Évasion. Roumanie, Hachette Tourisme, Paris, 2004; Le 

Petit Futé Roumanie, Nouvelles Éditions de 

l’Université/Dominique Auzias &Associés, Paris, 2012-2013; 

Guide Vert Roumanie Michelin, Michelin Propriétaires-

Éditeurs, Clermont-Ferrand, 2008; Le guide du routard. 

Roumanie, Hachette Tourisme, Paris, 2018. 

Pentru celelalte capitole ale lucrării, demersul nostru se 

bazează pe un corpus în română și în franceză, constituit din 

texte originale comparabile, ale ghidurilor turistice generale 

despre România, publicate după anul 2000. Am ales 

următoarele ghiduri turistice în limba română, care pot fi 

comparate cu ghidurile franceze ca gen discursiv: România : 

ghid turistic, Editura Ad Libri, Bucureşti, 2007. (RoGT 2007); 

România, Editura Ad Libri, Bucureşti, 2015. (RoGT 2015). 

Pentru limba franceză, sunt pertinente pentru analiza noastră 

doar ghidurile originale reprezentative, publicate după anul 

2000: Guides Bleus Évasion. Roumanie, Hachette Tourisme, 

Paris, 2004. (GB 2004) ; Guide Vert Roumanie Michelin, 
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Michelin Propriétaires - Éditeurs, Clermont-Ferrand, 2008. 

(GV 2008); Le guide du routard. Roumanie, Hachette 

Tourisme, Paris, 2018. (GR 2018); Le Petit Futé Roumanie, 

Nouvelles Éditions de l’Université/Dominique Auzias 

&Associés, Paris, 2018. (GPF 2018). 

Corpusul care stă la baza cercetării din toate celelalte 

capitole ale tezei a fost scanat și ocerizat pentru a dispune de 

datele lingvistice în format electronic, operațiune ce a presupus 

și editarea datelor (curățare, codare, formatare). Fișierele 

corespunzătoare ghidurilor au fost curățate de imperfecțiunile 

care s-au produs în timpul recunoașterii optice a caracterelor și 

au fost înregistrate în formatul text, utilizat de programele 

IRaMuTeQ, Lucon și Tropes. Fișierele text au fost salvate cu 

Unicode UTF 8 pentru păstrarea caracterelor cu diacritice (vezi 

Capitolul II). Fișierele ghidurilor au fost editate cu programul 

Notepad ++, pentru a fi aduse în formatul utilizat de programul 

IRaMuTeQ. Este un format de text brut, dar care utilizează 

câteva convenții de codare simple ce presupun scrierea unei linii 

de cod la începutul fiecărui fișier tematic, linie care trebuie să 

aibă următoarea formă: **** *Meta1_Val1 *Meta2_Val2 … 

*MetaN_ValN, în care *Meta_Val declară o metadată a 

textului, „Meta” este numele dat variabilei calitative și „Val” 

este valoarea descriptivă a corpusului. Exemplele sunt însoțite, 

între paranteze, de numele ghidului din care au fost excerptate, 

anul apariției acestuia și de numărul paginii la care apar în text. 

Segmentul sau cuvântul la care se face referire este evidențiat 

cu caractere italice în fiecare exemplu. Pentru a genera 

reprezentările grafice cu care ilustrăm numeroase analize, am 

utilizat fie programul IRaMuTeQ (care include în parametrii săi 

de funcționare și generarea de grafice) pentru textele în limba 

franceză, fie programul Microsoft Excel (în care am introdus 

datele statistice obținute în urma investigațiilor) pentru ambele 

tipuri de texte, în limba română și în limba franceză. 

3. Structura lucrării 
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Structura lucrării cuprinde introducerea, cele șase 

capitole, urmate de concluzii pentru fiecare capitol în parte, 

concluziile finale și referințele bibliografice. 

Introducerea precizează motivarea investigației, scopul 

cercetării și obiectivele pe care ni le-am propus, corpusul 

analizat, modul de editare a datelor lingvistice utilizate pentru 

teză (curățare, codare, formatare) și metodologia urmată. 

În Capitolul I, intitulat Privire comparativă asupra 

ghidurilor despre România apărute în România și în Franța, 

urmărim geneza și evoluția acestui gen discursiv în cele două 

spații culturale, într-o perspectivă comparativă. Considerăm că 

trasarea unui scurt istoric al ghidurilor generale, scrise despre 

România, atât în română, cât și în franceză, constituie un demers 

preliminar necesar, ce reprezintă o modalitate pertinentă de 

comparare a manierei în care s-au diversificat limbajele 

specializate în cele două spații culturale. 

Analiza noastră, în această parte a lucrării, se 

concentrează asupra modului în care comunicarea funcționează 

prin intermediul ghidurilor turistice în România și în Franța, și 

asupra modului în care sunt concepute pentru a informa și 

pentru a convinge. Scopurile acestei părți a lucrării sunt acelea 

de a aduce în atenție geneza și evoluția acestui gen discursiv în 

cele două spații culturale, într-o perspectivă comparativă, de a 

remarca rolul decisiv al instrumentelor de informare în privința 

unei destinații, precum și de a evidenția contextul în care se 

situează analiza din celelalte capitole ale tezei. Punem accent pe 

ghidurile turistice, publicate atât în română, cât și în franceză, 

care au ca obiectiv aceeași destinație, România, și care îmbină 

în mod ingenios funcția matezică (de transmitere de cunoștințe, 

în termenii utilizați de Jean Michel Adam5), și mimezică (de 

 
5 Jean-Michel Adam, 2007, Textul descriptiv : poetică istorică și 

lingvistică textuală cu aplicații, exerciții și răspunsuri, traducere de 

Strătilă Cristina, Iaşi, Institutul European, Colecţia Academica, Seria 

Ştiinţele limbajului, p 44. 
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descriere și de prezentare) cu funcția de comunicare în scop 

comercial. 

Pentru a putea defini genul discursiv al ghidului turistic, 

am fost interesați de abordările conceptului de „gen discursiv” 

în științele limbii. Reperele lexicografice esențiale din cele două 

spații culturale, român și francez, dar și opiniile lingviștilor 

francezi care au abordat discursul ghidului turistic în cercetările 

lor constituie punctul de plecare pentru o sinteză a trăsăturilor 

celor mai importante ale ghidului turistic, care reprezintă 

obiectul studiului nostru. Considerăm că trasarea unui istoric al 

ghidurilor scrise despre România, atât în română, cât și în 

franceză, reprezintă o modalitate pertinentă de surprindere a 

asemănărilor și a deosebirilor în ceea ce privește acest 

instrument de informare - ghidul turistic. Așadar, demersul 

nostru este comparativ și, de aceea, corpusul propus, pentru 

acest capitol, este reprezentat de ghiduri turistice imprimate, în 

română și în franceză, apărute între 1790 și 2018. În ghidurile 

publicate după anul 2000, se produc schimbări importante, mai 

ales în ceea ce privește forma grafică a ghidurilor. În urma 

cercetărilor întreprinse, am observat un decalaj important (pe 

care îl vom semnala în capitolul I) între cele două spații 

culturale, atât în ceea ce privește epoca apariției primelor 

ghiduri, cât și în ceea ce privește evoluția ghidurilor turistice, în 

general, și a celor despre România, în particular. Precizăm că 

am selectat doar ghiduri originale în română și în franceză, 

traducerile nefăcând obiectul studiului nostru. Comparând cele 

două situații culturale, remarcăm că s-au scris și s-au publicat 

mai puține ghiduri în spațiul românesc decât în cel francez, 

fenomen nesurprinzător, căci el se înscrie în istoria evoluției 

culturale distincte a două zone geografice situate în punctele 

opuse ale continentului european. 

Intitulat Prezentarea corpusului: metodologie și 

instrumente de lucru, Capitolul II al tezei noastre aduce în 

discuție conceptul de „corpus”, precum și elementele de 

reflecție asupra opțiunilor noastre metodologice de lucru pe 
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corpus. Prezentăm corpusul, instrumentele de lucru și cele două 

tipuri de abordări corpus-based și corpus-driven, utilizate în 

tradiția anglo-saxonă, pe care le considerăm complementare, 

precum și abordarea cantitativă și cea calitativă în lingvistica de 

corpus, stabilind, în același timp, coordonatele cercetării 

noastre din capitolele următoare ale tezei. Abordarea faptelor de 

limbă pe bază de corpus este proprie analizelor lingvistice 

realiste, deoarece, credem noi, acest demers se bazează pe date 

reale, atestate, și nu se aplică pe exemple fabricate pentru a 

justifica o teorie sau un studiu. În acest sens, ne raliem opiniei 

lui Bénédicte Pincemin (1999)6 (2020)7, care consideră 

corpusul ca fiind apanajul unei lingvistici descriptive care îi 

observă regularitățile. Prin urmare, obiectivele pe care ni le 

propunem, în lucrarea noastră, sunt acelea de a verifica 

trăsăturile teoretice ale ghidului turistic în calitate de gen 

discursiv și de a determina specificități ale ghidurilor turistice 

generale despre România plecând de la studierea cantitativă și 

calitativă, bazată pe corpus, a mărcilor discursive ale 

interdisciplinarității, ale subiectivității și ale intersubiectivității. 

Precizăm că lucrul pe un corpus prelucrat pe calculator în 

scopul cercetării presupune o adaptare a datelor lingvistice 

 
6 Bénédicte Bommier-Pincemin, 1999, Diffusion ciblée automatique 

d'informations : conception et mise en œuvre d'une linguistique 

textuelle pour la caractérisation des destinataires et des documents, 

Thèse de Doctorat en Linguistique, Université Paris IV Sorbonne, 6 

avril 1999, chapitre VII : "Caractérisation d'un texte dans un corpus 

: du quantitatif vers le qualitatif", § A "Définir un corpus", pp. 415-

427, consulté le 23 mai 2021, disponible à l’adresse : 

http://www.revue-texto.net/1996-

2007/Corpus/Publications/pincemin_ad_1999.pdf  
7 Bénédicte Pincemin, 2020, La textométrie en question, Le Français 

Moderne - Revue de linguistique Française, CILF (conseil 

international de la langue française), Linguistique et traitements 

quantitatifs, 88 (1), pp.26-43. ffhalshs-029020, consulté le 23 mai 

2021, disponible à l’adresse : https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-02902088/document   

http://www.revue-texto.net/1996-2007/Corpus/Publications/pincemin_ad_1999.pdf
http://www.revue-texto.net/1996-2007/Corpus/Publications/pincemin_ad_1999.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02902088/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02902088/document
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disponibile, în privința tratării pe care ne-o propunem, ținând 

cont de criteriile de constituire utilizate, dar și de limitele 

corpusului. În acest sens, vom prezenta metodologia utilizată 

pentru obținerea corpusului electronic, adică culegerea datelor 

pentru constituirea materială, începând cu scanarea și 

ocerizarea textelor imprimate ale ghidurilor turistice incluse în 

corpusul de lucru. Menționăm că fișierele electronice obținute 

trebuie prelucrate, adică editate, curățate și formatate cu 

parametrii ceruți pentru buna funcționare a programelor 

utilizate pentru lectura și analiza corpusului. 

Vom detalia, de asemenea, funcționarea programelor de 

analiză (Tropes, IRaMuTeQ, Lucon, Cordial Pro) în ceea ce 

privește tratarea datelor lingvistice pentru fiecare limbă separat, 

română și franceză, având în vedere că instrumentele statistice, 

utilizate în mod judicios, pot susține demersurile cercetătorului. 

Considerăm că analiza statistică a corpusului de texte oferă un 

teren important pentru abordarea diferitelor categorii 

gramaticale care țin de specificitatea generală a genului 

discursiv al ghidului turistic, așa cum l-am definit în Capitolul 

I și pe care ne propunem să le studiem în Capitolul al III-lea, 

precum și pentru abordarea interdisciplinarității (tema 

economiei) ca o particularitatea a acestui tip de discurs, așa cum 

vom încerca să o examinăm în Capitolul al IV-lea. Analizele 

statistice ne vor permite să lucrăm pe mai multe niveluri ale 

descrierii corpusului, începând de la caracterizarea 

distribuțională a unui cuvânt (tradiție) sau a unei construcții, în 

Capitolul al V-lea și până la reperarea trăsăturilor stilistice, a 

nivelului de limbă în ghidurile franceze. 

Considerăm necesară, în Capitolul III, intitulat Câmpuri 

tematice (substantive) care definesc ghidul, o abordare a 

genului discursiv al ghidului turistic, din perspectivă lexicală, 

prin raportare la clasa lexico-gramaticală a substantivului. Deși 

sunt prezente mai multe tipuri textuale într-un ghid turistic, 

plecăm de la ipoteza de lucru conform căreia dimensiunea 

descriptivă primează și se concretizează în utilizarea unui 
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procent foarte ridicat de grupuri nominale (utilizăm programele 

de lectură a corpusului pentru a obține rezultate statistice), 

constatând un procent net inferior de verbe. Examinăm și 

semantica substantivului în ghidul turistic, acesta având rolul de 

vector al informației; determinăm, astfel, câmpurile conceptual-

semantice implicate în construirea lingvistică a referentului 

„România”. 

În Capitolul I, am arătat că interdisciplinaritatea 

reprezintă o trăsătură a genului discursiv al ghidului turistic. În 

acest capitol, alegem să discutăm această trăsătură și să 

analizăm concretizarea ei în ghid prin dimensiunea tematică. 

Plecăm de la ipoteza că substantivului i se acordă rolul de vector 

al informației, ceea ce ar putea explica densitatea nominală mai 

ridicată decât în alte tipuri de texte. Cu scopul de observa și 

analiza modul în care specificitatea obiectului ghidului turistic, 

respectiv descrierea unei destinații de călătorie (România), sub 

toate aspectele culturale, naturale, istorice, arhitecturale, 

gastronomice, etnografice etc, se reflectă în limbă, vom realiza 

o triere cu mijloace informatice a tuturor substantivelor din 

corpusul nostru în română și în franceză, pentru a identifica 

câmpurile conceptual-semantice cele mai reprezentative 

implicate în construirea din punct de vedere lingvistic a 

referentului România.  

Pentru fiecare câmp conceptual-semantic reprezentativ, 

identificat pe baza datelor lingvistice explorate și analizate în 

programele Lucon, IraMuTeQ și Cordial Pro, vom realiza un 

tabel comparativ cu itemii inventariați și numărul de ocurențe 

înregistrat în fiecare ghid, pe baza căruia vom calcula 

procentele corespunzătoare. Pentru corpusul în limba română, 

substantivele vor fi selectate manual din lista de cuvinte afișate 

cu concordanțierul Lucon. Pentru textele în limba franceză, 

ambele programe de lectură a corpusului, atât Cordial Pro cât 

și IRaMuTeQ, au integrate în parametrii lor de funcționare, chei 

de lectură a corpusului și putem afișa, de exemplu, doar 

substantivele.  
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În etapa următoare a studiului nostru, aceste date 

lingvistice, inventariate pentru fiecare câmp conceptual, vor fi 

reunite într-un tabel general recapitulativ, care cuprinde toate 

ghidurile turistice și toate câmpurile identificate și, pe baza lui, 

vom genera și o reprezentare grafică comparativă a întregului 

corpus, cu ajutorul programului Excel. 

În Capitolul IV al tezei noastre, Interdisciplinaritatea în 

ghidul turistic. Analiză de corpus bazată pe microstructura 

„economie”, plecând de la considerațiile specialiștilor străini în 

discurs turistic (Calvi, 2010; Nigro, 2006; Agorni, 2012), care 

admit ideea că, în ghidul turistic (internațional), domeniile 

disciplinare precum istoria, geografia, economia, arta etc 

contribuie la formarea limbajului turistic din ghid prin propriul 

aport lexical, explorăm interdisciplinaritatea din această 

perspectivă, comparând cu mijloace computerizate lexicul 

utilizat în microstructura tematică „economie” (cu care am ales 

să exemplificăm acest studiu), din cele patru ghiduri franceze 

originale (Guide Bleu, Guide Vert, Guide du Routard și Guide 

du Petit Futé). În ghidurile românești, tema economiei nu este 

abordată, spre deosebire de ghidurile franceze, în care se 

consacră minicapitole separate oricărei teme de interes care ar 

putea contribui la înțelegerea destinației. Analiza noastră are în 

vedere gradul de similaritate sau de diferențiere (prin calcularea 

distanței lexicale), în privința itemilor lexicali utilizați pentru a 

prezenta aceeași temă și se aplică pe subcorpusul „economie” 

excerptat din ghidurile menționate. Credem că prelucrarea 

corpusului permite evaluarea sa, din punct de vedere cantitativ 

(prin măsurări statistice), dar și calitativ (prin exploatarea 

contextului și confruntarea lexicală a microstructurilor 

tematice), cu scopul de a observa dacă această ipoteză de lucru 

se verifică în practica discursivă. 

Vocația unui ghid turistic general este aceea de a da 

sfaturi în privința itinerariilor interesante privitoare la o 

destinație, de a descrie monumente și situri, de a prezenta 

atracțiile naturale, flora și fauna, de a vorbi despre economia și 
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politica țării respective, despre artă și cultură, despre 

gastronomie. După cum remarcă Annabelle Seoane8 (2013b), 

toate ghidurile franceze originale dispun de un soclu comun, pe 

care vin să se insereze particularitățile proprii, modelate în 

funcție de publicul cititor vizat și în funcție de colecția din care 

fac parte. 

Demersul nostru se înscrie în câmpul lexicometriei și ne 

permite să comparăm cu mijloace computerizate lexicul utilizat 

în microstructura tematică economie, cu care am ales să 

exemplificăm acest studiu, din cele patru ghiduri franceze 

originale: Le Guide Bleu, Le Guide Vert, Le Guide du Routard 

și Le Guide du Petit Futé. Am ales să verificăm specificitatea 

ghidului turistic, bazată pe interdisciplinaritate, focalizându-ne 

atenția asupra microstructurii tematice economie cu scopul de a 

analiza gradul de similaritate sau de diferențiere în privința 

itemilor lexicali utilizați pentru a prezenta aceeași temă.  

Interdisciplinaritatea din ghidurile turistice a fost pusă în 

evidență în Capitolul I al tezei noastre de doctorat. În acest 

capitol, alegem să o verificăm prin intermediul caracteristicilor 

lingvistice ale corpusului pe care îl exploatăm adoptând o 

metodologie bazată pe calcularea distanței lexicale dintre 

ghidurile franceze care fac parte din corpus. În opinia noastră, 

calcularea distanței lexicale dintre mai multe texte, constituite 

în subcorpusuri tematice, intenționează să răspundă la 

întrebarea: care sunt textele cele mai apropiate și cele mai 

îndepărtate din punctul de vedere al conținutului lexical și 

tematic?  

Considerăm că secțiunile tematice ale ghidurilor franceze 

împrumută conținut din disciplinele și domeniile profesionale 

conexe: istorie, geografie, economie, religie, istoria artei, 

gastronomie. Prelucrarea corpusului permite determinarea din 

punct de vedere cantitativ (prin măsurări statistice), dar și 

 
8 Annabelle Seoane, 2013, Les mécanismes énonciatifs dans les guides 

touristiques : entre genre et positionnements discursifs, L’Harmattan, 

Paris, p. 46. 
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calitativ (prin exploatarea contextului și confruntarea lexicală a 

secțiunilor tematice), cu scopul de a observa dacă această 

ipoteză se verifică în practica discursivă. Ne propunem să 

stabilim și în ce măsură acest vocabular originar din alte 

domenii este adaptat, chiar „determinologizat9” prin utilizarea 

contextuală, în funcție de specificitatea ghidului turistic, definit 

printr-o situație de comunicare distinctă de cea a domeniilor 

profesionale amintite.  

Cercetarea noastră, din Capitolul IV, bazată pe elemente 

lexicale controlabile și cuantificabile își propune să observe 

gradul de similaritate (prin reprezentare grafică) și dacă se 

înregistrează diferențe lexicale semnificative (prin calcularea 

distanței lexicale), în ceea ce privește microstructura tematică 

„economie”, din cele 4 ghiduri franceze. 

Mai întâi, vom aplica analize statistice simple, cu 

programul de lectură IRaMuTeQ, pe subcorpusul tematic 

„economie” excerptat din fiecare ghid. Cuvintele autosemantice 

afișate în program și inventariate de către noi în tabele, vor fi 

triate și verificate manual în dicționare specializate ale limbii 

franceze pentru a identifica termenii economici din fiecare 

microstructură „economie”.  

Pentru a calcula distanța lexicală dintre aceste 

microstructuri, în termeni de prezență/absență a itemilor lexicali 

considerați cuvinte-cheie și pentru a observa similitudinile, vom 

compara textele două câte două. Șase comparații sunt posibile: 

GB-GV, GB-GR, GB-GPF, GV-GR, GV-GPF și GR-GPF. 

Vom proceda la observarea similitudinilor utilizând 

reprezentările grafice obținute pe baza tabelelor încrucișate cu 

datele lingvistice, realizate în IRaMuTeQ. Cu ajutorul 

concordanțierului integrat în programul de lectură al corpusului 

putem reveni la text și atunci vom exemplifica și analiza 

 
9 Ingrid Meyer et Kristen Mackintosh, 2000, « L’étirement » du sens 

terminologique : aperçu du phénomène de la déterminologisation, in 

Henri Béjoint, Philippe Thoiron, Le sens en terminologie, Lyon, 

Presses Universitaires Lyon. 
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contextele textuale de apariție a ocurențelor pentru a observa 

comparativ cum este construită imaginea României. 

Vom determina, de asemenea, cu ajutorul mijloacelor 

informatizate de exploatare a textelor, procentele de termeni 

proveniți din domeniul economiei, utilizați în acest subcorpus 

tematic, cu scopul de a observa în ce măsură se poate vorbi de 

un limbaj specializat. Deși, caracterul interdisciplinar al acestui 

gen discursiv a mai fost analizat, studiul nostru realizează, 

pentru prima dată, din perspectiva lexicometriei, o investigare 

comparativ-cantitativă a interdisciplinarității din ghidurile 

turistice. 

În Capitolul V, Dimensiunea publicitară a mesajului 

lingvistic actualizat în ghidurile turistice, reflectată în 

subiectivitate, urmează abordarea dimensiunii discursive 

publicitare a ghidului turistic. Concentrarea examinării noastre 

pe această dimensiune discursivă ne determină să subliniem că 

ea se bazează pe strategii persuasive care apelează la emoție 

(indusă prin procedeele de valorizare, concretizate în adjective 

și substantive valorizante). 

Plecând de la constatarea lui Catherine Kerbrat-

Orecchioni10(2004), referitoare la faptul că ghidurile turistice 

sunt supradeterminate de o orientare de tip promoțional, care 

domină celelalte valențe discursive (informativ-explicative, 

descriptive, injonctive, argumentative, procedurale) ale 

ghidului, demersul nostru are ca scop surprinderea 

subiectivității ca expresie a dimensiunii publicitare, care vrea să 

influențeze  cititorul-călător în adoptarea unui anumit 

 
10 Catherine Kerbrat-Orecchioni, 2004, Suivez le guide ! Les modalités 

de l’invitation au voyage dans les guides touristiques : l’exemple de 

l’île d’Aphrodite, dans Baider, Fabienne, La Communication 

touristique : approches discursives de l’identité et de l’altérité, Paris, 

L’Harmattan, p 18. 
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comportament, încadrat de către Everaert-Desmedt11 (1984) în 

categoria actelor de tipul „faire faire” („a-l face să facă”). 

Cercetarea12 noastră se concentrează pe abordarea lingvistică a 

textului în publicitatea turistică, deși valorizarea referentului 

este făcută și prin reprezentarea iconică, prezentă, de cele mai 

multe ori, pentru credibilizarea enunțătorului și pentru 

seducerea destinatarului. Perspectiva de abordare care vizează 

subiectivitatea discursului materializat în ghidurile turistice, 

sub semnul căreia stau analizele din această parte a lucrării, este 

centrată pe analiza mărcilor discursive reprezentate de 

adjectivele și substantivele evaluative, care au ca scop 

promovarea destinației România, în ghidurile turistice redactate 

în limba română și în limba franceză. Mesajele transmise nu au 

doar scopul de a informa, ci au o finalitate pragmatică, aceea de 

a convinge, de a influența comportamentul „potențialului 

client”, punând în valoare dimensiunea perlocutorie a 

limbajului publicitar, actualizat în ghidurile turistice. Ne 

propunem să observăm corpusul în limba franceză și în limba 

română, cu mijloace informatice, cu scopul de a identifica 

trăsăturile lingvistice ale genului discursiv al ghidului turistic, 

pe care se fondează dimensiunea sa publicitară (de exemplu: 

repartizarea cantitativă a adjectivelor și a substantivelor 

valorizante va permite înțelegerea modului cum este construit, 

din punct de vedere lingvistic, referentul „România”, atât în 

viziunea scriptorului-ghid român, cât și în viziunea scriptorului-

 
11 Nicole Everaert – Desmedt, 1984, La Litanie publicitaire, valeurs 

fiduciaires et persuasion, in Argumentation et valeurs, G. Maurand 

éd. Presses de l'Université de Toulouse – le Mirail, p 126. 
12 Menționăm că o parte din informațiile prezentate în acest segment 

al lucrării noastre au fost publicate: 
Ioana-Daniela Bălăuță, 2020b, Comparative approach to pragmatic-

rhetorical peculiarities reflecting the advertising dimension of the 

linguistic message embodied in the tourist guides, în numărul 21/ 2020 

al revistei Journal of Romanian Literary Studies pp. 784-795, 

disponibil la adresa: https://old.upm.ro/jrls/?pag=JRLS-21/vol21-Rls  

https://old.upm.ro/jrls/?pag=JRLS-21/vol21-Rls
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ghid francez). Cercetarea noastră, bazată pe elemente 

cuantificabile (observarea numărului de ocurențe în text, dar și 

a procentelor pentru lexemele respective), dar în care, abordarea 

cantitativă este însoțită de cea calitativă („utilizarea numărului 

pentru a produce sens”, după afirmațiile lui Damon Mayaffre, 

2012), interpretează rezultatele obținute revenind la text și la 

contextul de enunțare. 

Considerăm că este pertinentă articularea cantitativ-

calitativ, pe care o realizăm în studiul nostru, cu scopul de a 

descrie și de a interpreta particularitățile pragmatice care 

evidențiază dimensiunea publicitară a mesajului lingvistic 

actualizat în ghidurile turistice. Regularitățile care pot fi 

cuantificate sunt puse în lumină de abordările cantitative și ne 

raliem opiniei lui Damon Mayaffre13(2012), pentru care falsa 

dihotomie abordare calitativă versus abordare cantitativă 

încetează a mai fi relevantă. În plus, studiile românești au 

abordat chestiunea subiectivității în diferite genuri: textul 

poetic, discursul mediatic14 (Zafiu 2001: 43), însă 

subiectivitatea nu a fost studiată cu referire la genul discursiv al 

ghidului turistic. În opinia noastră, în urma cercetărilor 

întreprinse, remarcăm că o analiză complexă care să identifice 

și să interpreteze rolul adjectivelor și al substantivelor 

evaluative, cu rol valorizant, în discursul ghidurilor turistice, 

încă nu a fost elaborată. Mai mult, nu au fost tratate elemente 

lexicale specifice ca adjectivele și substantivele pe baza unui 

corpus. Atât suportul studiului, cât și demersul metodologic 

reprezintă o perspectivă originală în cadrul cercetării noastre. 

 
13 Damon Mayaffre, 2012, Quand le nombre fait sens. Adverbes et 

adverbialisation du discours politique contemporain : étude 

logométrique, Revue Tranel (Travaux neuchâtelois de linguistique) 

55. 95-109, consultat în 23.06.2020, disponibil la adresa : 

http://www.unine.ch/files/live/sites/tranel/files/Tranel/55/95-

109_Mayaffre_def.pdf  
14 Rodica Zafiu, 2001, Diversitate stilistică în româna actuală, 

București, Editura Universității din București. 

http://www.unine.ch/files/live/sites/tranel/files/Tranel/55/95-109_Mayaffre_def.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/tranel/files/Tranel/55/95-109_Mayaffre_def.pdf
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Această perspectivă de analiză pragmatico-retorică va 

sublinia procedeele de punere în valoare a referentului care se 

raportează și la puterea de seducție cu care este învestit 

discursul publicitar turistic. În opinia noastră, tocmai această 

dimensiune pragmatico-retorică a publicității este ilustrată și 

prin ghidurile turistice care au ca scop promovarea unei 

destinații și ne propunem să demonstrăm că valențele multiple 

ale ghidului (informativ-explicative, descriptive, injonctive, 

argumentative, procedurale) sunt supradeterminate de o 

orientare de tip promoțional, care are finalitatea pragmatică de 

a-l convinge, de a-l influența pe cititorul-călător. Într-un demers 

comparativ, obiectivele noastre sunt acelea de a identifica, 

clasifica și analiza semantic adjectivele și substantivele 

evaluative, utilizate frecvent (cu scopul de a pune în valoare 

destinația) în discursul ghidurilor turistice actuale, având 

același referent, România, atât din spațiul românesc, cât și din 

cel francez. Credem că adjectivele și substantivele evaluative 

permit exaltarea calităților produselor publicitare turistice cu 

scopul de a convinge consumatorul și utilizarea lor, în număr 

mare, are impact pozitiv asupra cititorului-călător, în ambele 

spații culturale. Optăm pentru a ne situa în descendența ideilor 

avansate de Catherine Kerbrat-Orecchioni despre evaluare, 

remarcând totodată că este dificil de realizat o clasificare a 

adjectivelor evaluative. Ținând cont de complexitatea 

problematicii clasificării semantice, criteriul semantic ni se pare 

pertinent pentru a realiza o clasificare a lor și vom încerca să 

regrupăm adjectivele evaluative (utilizate pentru valorizarea 

referentului) în câmpuri semantice, respectând acest criteriu. 

Considerăm că pentru a clasifica în câmpuri semantice aceste 

adjective evaluative inventariate, trebuie să ținem cont de 

trăsăturile care revin frecvent în definițiile înregistrate în 

dicționarele specializate atât ale limbii române15, cât și ale 

 
15 Academia Română, 2010, Dicționarul limbii române, București, 

Editura Academiei. 
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limbii franceze16. Aceste trăsături constituie baza grupării 

adjectivelor în câmpuri semantice. De exemplu, pentru itemii 

lexicali : vast, imens, grandios, larg, monumental, semul lexical 

reținut a fost dimensiunea, pentru itemii lexicali: cunoscut, 

celebru, prestigios, faimos, remarcabil, semul lexical reținut a 

fost notorietatea. 

Vom pune în evidență de asemenea, ilustrând cu 

exemple, faptul că, pe lângă substantivele valorizante, cu sens 

evaluativ explicit (precum: frumusețe, autenticitate, 

splendoare, bogăție etc), se pot axiologiza în context și alte 

substantive precum: ambianță, atmosferă, diversitate, 

varietate. 

Scopul pe care îl urmărim este acela de a demonstra că 

studiul procedeelor care pun în valoare particularitățile 

limbajului publicitar în turism, ilustrate în ghidurile turistice, 

reliefează faptul că ghidul turistic este un instrument 

informativ-explicativ ale cărui valențe discursive (informativ-

explicative, descriptive, injonctive, argumentative, 

procedurale) sunt dominate de scopul promoțional. 

În Capitolul VI, intitulat Relația intersubiectivă care 

urmărește incitarea la acțiune, ca fundament al ghidului 

turistic, abordăm mărcile relației intersubiective pe care se 

sprijină convingerea interlocutorului, precum formele verbale 

de imperativ, ca manifestare a funcției incitative a ghidului 

turistic și deicticele de persoană, reprezentând urme ale 

enunțătorului și destinatarului, prezente în această formă de 

comunicare motivantă. 

Plecând de la elementele pertinente ale genului discursiv 

al ghidului turistic, pe care le-am semnalat și sintetizat în 

Capitolul I, și în care precizam că ghidul turistic este un 

instrument persuasiv, cu o organizare informativ-explicativă de 

tip publicitar, bazată pe simbioza diferitelor tipuri de discurs 

(descriptiv, informativ, critic, promoțional și procedural), 

 
16 CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) 
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considerăm că ghidul construiește o relație intersubiectivă, prin 

care locutorul încearcă să convingă interlocutorul, promovând 

o destinație și ne propunem să studiem mărcile discursive care 

ne par pregnante pentru acest tip de relație în ghidurile turistice. 

Convingerea interlocutorului se bazează pe constanta 

interacțiune dintre funcția informativă și funcția incitativă, două 

funcții esențiale ale ghidului turistic. În calitate de discurs cu o 

intenție profund didactică, informativă și chiar prescriptivă, în 

termenii lui Jean-Michel Adam, care „spune să faci și cum să 

faci”17 (Adam, 2001b), ghidul turistic reperează la fața locului 

și prezintă curiozitățile locale, ajutându-l pe viitorul turist să 

determine un itinerariu și să-și proiecteze călătoria.  

Vocația de consilier a ghidului este scoasă în evidență și 

de către Annabelle Seoane (Seoane, 2013b), în opinia căreia, 

cele două finalități ale ghidului, aceea de a legitima propriul 

discurs și aceea de a influența cititorul, se află într-o constantă 

interacțiune. Autoarea remarcă, în mod foarte pertinent, că, 

pornind de la funcția informativă care se poate manifesta atât în 

utilizarea prospectivă, cât și în cea retrospectivă, ghidul turistic 

dobândește o funcție incitativă, propunându-și să influențeze 

cititorul și să-l determine să acționeze. 

În acest capitol, ceea ce ne interesează sunt mijloacele de 

construire a locutorului, a destinatarului textului și a relației 

dintre aceștia în discursul ghidurilor turistice care fac parte din 

corpusul nostru de lucru. Considerăm că pronumele poate să 

reprezinte un indice atât pentru prezența locutorului, cât și 

pentru cea a interlocutorului în enunț, iar investigarea sa ne 

poate oferi detalii și despre modul cum se construiește relația 

intersubiectivă dintre cei doi poli ai comunicării. 

 
17 Jean-Michel Adam, 2001b, Types de textes ou genres de discours ? 

Comment classer les textes qui disent de et comment faire?, in: 

Langages, 35e année, n°141, pp. 10-27, doi : 10.3406/lgge.2001.872  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-

726X_2001_num_35_141_872, Fichier pdf généré le 03/05/2018. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_2001_num_35_141_872
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_2001_num_35_141_872
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Considerăm că „forța ilocutorie” a enunțurilor este 

asumată prin utilizarea verbelor la modul imperativ și 

semnalăm faptul că imperativul merită o atenție deosebită în 

investigația noastră, deoarece utilizarea sa reprezintă una dintre 

strategiile discursive utilizate în ghidul turistic pentru a 

materializa funcția de consilier a ghidului18.  

Cu alte cuvinte, vom aborda, în acest capitol, relația de 

intersubiectivitate construită în ghidurile turistice, prin care 

locutorul încearcă să convingă interlocutorul, promovând 

România ca destinație și am ales să studiem marcatorii 

discursivi ai acestui tip de relație. Spre deosebire de discursul 

oral, în care locutorul și interlocutorul sunt reuniți în același 

cadru discursiv, în situația discursului scris al ghidurilor 

turistice imprimate intervine distanța spațio-temporală în actul 

de comunicare. Totuși, constatăm că, datorită marcatorilor 

discursivi ai intersubiectivității, cu care am ales să 

exemplificăm studiul din acest capitol, pronumele personale, 

imperativul și formele interogative, scriptorul-ghid reușește să 

diminueze distanța spațio-temporală dintre el și destinatarul 

textelor.  

 

4. Domeniul de studiu; concepte și terminologie 

Această parte teoretică nu vizează formularea în manieră 

exhaustivă a definițiilor și conceptelor utilizate în teza noastră 

de doctorat, dar caută să explice cum am construit baza 

 
18 Menționăm că o parte din informațiile prezentate în acest segment 

al lucrării noastre au constituit subiectul unei comunicări: 

Ioana-Daniela Bălăuță, 2020d, Strategii discursive utilizate în 

ghidurile turistice franceze pentru actualizarea funcției de consilier a 

ghidului în privința unei destinații, articol prezentat la CONFERINȚA 

TINERILOR CERCETĂTORI ÎN FILOLOGIE „Noi direcții și 

perspective metodologice în studiile lingvistice și literare”, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Eveniment online, desfășurat

pe Google Meet, în perioada 22-24 octombrie 2020, în curs de apariție. 
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teoretică, cum funcționează în lucrare și cum am utilizat 

anumite concepte.  

Cercetarea noastră se conformează tendințelor actuale 

care susțin caracterul interdisciplinar al pragmaticii, bazat pe 

faptul că mobilizează și instrumentele de lucru utilizate în alte 

discipline de studiu al limbajului. Teza își propune, printre 

altele, să studieze structurarea limbajului publicitar (Bălănescu 

2003, Stoichițoiu-Ichim 1997) în turism, actualizat în ghidurile 

turistice, iar lucrarea noastră se concentrează doar pe abordarea 

lingvistică a textului în publicitatea turistică, pentru a descrie și 

analiza particularitățile sale, cu o abordare pragmatică (ținând 

cont de diversitatea direcțiilor pragmatice), bazată pe analiza 

marcatorilor lexicali, gramaticali, sintactici. Adoptăm 

perspectiva discursivă pragmalingvistică (Adam, Bonhomme 

1997; Robu 2015; Bonhomme, Pahud 2013; Bonhomme 2013; 

Antelmi, Held, Santulli 2007), pentru a observa aspectele 

fundamentale care țin de particularitățile retorico-

argumentative care individualizează acest tip de discurs, dar și 

modul în care „orientarea de tip promoțional” (Kerbrat-

Orecchioni 2004), (Seoane, 2013) domină celelalte valențe 

discursive ale ghidului: informativ-explicative, descriptive, 

injonctive, argumentative și procedurale.  

Pentru concretizarea demersului nostru, ținem cont de 

studii remarcabile despre discursul turistic: Florence 

Mourlhon-Dallies 1992; Björn Larsson 1994; Fabienne Baider 

2004; Maurizio Gotti 2004; Catherine Kerbrat-Orecchioni 

2004; Mariagrazia Margarito 2004, Sophie Moirand 2004; 

Maria Giovanna Nigro 2006; Donatella Antelmi, Gudrun Held, 

Francesca Santulli, 2007; Pilar Blanco Calvo 2010; Maria 

Vittoria Calvi 2010; Maria Vittoria Calvi 2011; Goulven 

Guicher 2011; Mirella Agorni 2012; Giovanna Mapelli 2013; 

Annabelle Seoane 2013; Maria Țenchea 2013; Antonella Elia 

2018; Elena Preatca 2015; Elena Dumitrașcu 2015, 2016, 2017, 

2019, 2020; Gabriela Rotar 2019. 
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Apelăm la metodele și instrumentele de analiză utilizate 

în lingvistica de corpus pentru a studia, într-un demers 

comparativ, cum este construit din punct de vedere lingvistic 

referentul „România“, în cele două spații culturale, român și 

francez, dar și pentru a observa mecanismele de persuasiune 

utilizate pentru a promova destinația România. Se înțelege 

așadar că cercetarea noastră se poziționează și în descendența 

teoriilor asupra lingvisticii de corpus, fundamentate în studii ale 

autorilor: François Rastier, John McH Sinclair, Stieg 

Johansson, Dan Tufiș, Cătălina Mărănduc, Ana Maria Barbu, 

Dan Cristea, Maria Mitrofan, Diana Trandabăț, Benoît Habert, 

Wolfgang Teubert, Elena Tognini-Bonelli, Jean-Philippe 

Dalbera, Damon Mayaffre, Étienne Brunet. 

Considerăm că se impun precizări referitoare la 

principalele concepte care se vor regăsi în teză: 

• „ghid turistic” a cărui definiție și semnificație va fi 

precizată pe larg în Capitolul I al tezei. 

• „limbajul publicității în turism”, de care ne vom ocupa 

în partea a doua a tezei noastre. 

Pornind de la ideea că „prin limbaj se denumește un 

mod specific de exprimare” (Oprea: 2006 : 12), 

„publicitatea” reprezintă, credem noi, o formă de 

comunicare, având drept scopuri declarate informarea 

și convingerea consumatorului. Prin „limbajul 

publicității în turism” vizăm tocmai explicarea 

particularităților pragmatico-retorice pe care se 

fondează caracterul publicitar al ghidului turistic și, din 

multitudinea de perspective în care poate fi abordată 

publicitatea, pentru studiul nostru, este definitorie 

perspectiva pragmalingvistică. 

• „lexicometrie” –  Studierea cantitativă a lexicului, cu 

ajutorul metodelor statistice. 

• „distanță lexicală” – Calcularea distanței lexicale 

reprezintă demersul prin care se încearcă evaluarea 

asemănării mai mari sau mai mici între diferite texte, 
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sprijinindu-se pe elemente care pot fi măsurate sau 

numărate. 

• „lematizare” – Un proces statistic, bazat pe reguli 

induse din lexicoane, reprezentând asocierea unei 

forme canonice, care se numește lemă, a tuturor 

formelor flexionare ale unui cuvânt. 

• „item (lexical/gramatical)” - „Numim item orice 

element al unui ansamblu (gramatical, lexical, etc.), 

considerat ca termen distinct : vom spune că 

substantivele tată, frate, soră, masă, scaun sunt fiecare 

itemi lexicali având proprietăți semantice deosebite și 

că prezentul, trecutul sunt itemi gramaticali.” (Dubois 

2012: 259, t.n.) 

• „lingvistica de corpus”. Potrivit opiniei lui Wolgang 

Teubert (2009), lingvistica de corpus a fost dezvoltată 

pentru a extrage dintr-un corpus cunoștințele lingvistice 

necesare predării limbilor și aduce un nou mod de a 

privi limbajul, semnificația fiind situată mai degrabă în 

discurs. Ea nu are categorii descriptive dobândite și se 

bazează pe observarea fenomenelor lingvistice care se 

găsesc într-un corpus, pe clasificarea datelor lingvistice 

observate, pe punerea la îndoială a dovezilor și pe 

testarea lor. 

• „corpus-based” (cercetătorii utilizează corpusul pentru 

a confirma sau pentru a infirma o ipoteză) /„corpus-

driven” (o abordare inductivă a corpusului, în care 

cercetătorii preferă explorarea datelor lingvistice fără a 

avea idei preconcepute). Cele două tipuri de abordări 

ale corpusului sunt detaliate de către Elena Tognini-

Bonelli (2001). 

• „analiza factorială a corespondențelor” – Această 

analiză permite identificare cuvintelor specifice dintr-

un fișier, clasate în subcategorii și realizează o analiză 

factorială a corespondențelor sub formă de tabel 

comparativ, definit cu variabilele și modalitățile 
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specificate de noi, atunci când am scris linia de cod la 

începutul fiecărui fișier, necesară analizei automate cu 

programul de lectură a corpusului IRaMuTeQ. 

• „analiză lexicală automată” – Textul este decupat de 

programe (Tropes și IRaMuTeQ) în unități și apoi 

programele construiesc o matrice de prezență sau de 

absență a lexemelor, indexate în raport cu dicționarele 

integrate. Acestei matrici i se aplică apoi metoda 

analizei factoriale a corespondențelor, cu scopul de a 

evidenția clasele de cuvinte, sub formă de tabel, în 

termeni de prezență sau absență. 

 

5. Rezultate obținute și deschideri pentru cercetări 

ulterioare 

Aportul nostru, în cadrul acestei teze de doctorat, constă 

în propunerea unui model de analiză concentrat doar pe 

abordarea lingvistică a textului în publicitatea turistică, 

materializată în ghidurile turistice imprimate, pornind de la 

cadrele teoretice amintite, cu scopul de a evidenția 

particularitățile care contribuie în mod eficient la construirea 

sensului mesajului acestui instrument de informare și, implicit, 

la realizarea finalității pragmatice. 

Potrivit acestei optici, rezultatele obținute ale demersului 

nostru investigativ vizează valorificarea în redactarea de ghiduri 

turistice și ne propunem să arătăm că înțelegerea mecanismelor 

discursive pe care se sprijină persuasiunea, care îi motivează pe 

cititori să efectueze călătoria, este un aspect crucial pentru 

textul turistic de acest tip. 

Cercetarea de față a urmărit să identifice specificul 

lingvistic din ghidurile turistice scrise, despre România, din cele 

două spații culturale, cel român și cel francez, și să evidențieze 

o serie de particularități ale acestor instrumente care îmbină 

funcția de transmitere de cunoștințe cu cea de comunicare în 

scop comercial.  
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Mai întâi, în Capitolul I, intitulat Privire comparativă 

asupra ghidurilor despre România apărute în România și în 

Franța, am avut în vedere trecerea în revistă a definițiilor date 

ghidului turistic, înregistrate în reperele lexicografice esențiale 

din cele două spații culturale, precum și accepțiunile date de 

către lingviștii care le-au abordat ca obiecte de cercetare.  

Ceea ce ne-am propus, mai apoi, a fost trasarea unui 

istoric al ghidurilor scrise despre România, atât în română, cât 

și în franceză, fapt care reprezintă o modalitate pertinentă de 

surprindere a asemănărilor, dar și a deosebirilor dintre 

instrumentele de informare-ghidul turistic. Acest aspect înscrie 

cercetarea noastră în categoria cercetărilor de actualitate, 

deoarece, nu a mai fost abordat discursul turistic materializat în 

ghidurile turistice scrise, din cele două spații culturale, cel 

român și cel francez, care au ca referent aceeași destinație, 

România. 

În legătură cu geneza acestui gen discursiv, trebuie să 

menționăm că am pus în evidență momentele care au marcat 

apariția primelor ghiduri și am remarcat diferențe semnificative, 

atât referitoare la epoca în care au apărut ghidurile (finele 

secolului al XVIII-lea, în spațiul românesc și, respectiv, 

mijlocul secolului al XVI-lea pentru spațiul cultural francez), 

cât și în privința dezvoltării ulterioare, caracterizată prin apariții 

sporadice, în spațiul românesc, până la mijlocul secolului al 

XX-lea și, respectiv, prin dezvoltarea de colecții specializate, 

încă din a doua parte a secolului al XIX-lea, în spațiul francez. 

Pornind de la premisa că discursul ghidului turistic se 

înscrie într-o epocă dată, fapt care îi influențează conținutul, ne-

am propus identificarea diferențelor care apar în ghidurile 

turistice românești din a doua parte a secolului al XX-lea, 

reflectate în eludarea acelor referințe care reprezentau teme tabu 

ale perioadei: regalitatea, patrimoniul saxon, simbolurile 

religioase etc, în scopul final al conturării unei imagini de 

ansamblu a modului în care mutațiile socio-istorice 

caracteristice unei epoci influențează și ghidurile turistice. 
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De asemenea, în acest punct, în acord cu tematica de 

cercetare din primul capitol, ne-am îndreptat atenția și către 

modul în care au evoluat ghidurile turistice despre România, din 

cele două spații culturale, după anul 2000. Prin urmare, am 

constatat că, în spațiul românesc, deși s-au înregistrat progrese, 

există doar câteva apariții notabile care pot fi semnalate, pe 

când, în spațiul francez, ghidurile fac parte din colecții 

specializate, în funcție de categoria în care se încadrează, unele 

fiind ghiduri culturale (Guide Bleu, Guide Vert), altele fiind 

percepute ca ghiduri practice (Le Routard, Le Petit Futé). În 

urma analizei, putem observa că inovațiile  se manifestă mai 

mult în plan formal, fiind reprezentate de elemente de paratext 

(precum secvențierea textului și marcarea prezentării grafice), 

care nu sunt specifice ghidurilor, pentru că se întâlnesc și în 

presă și în manualele școlare. 

Tot în cadrul primului capitol al cercetării noastre, ne-am 

focalizat atenția în analiza corpusului și asupra reprezentării 

spațiului vizitat prin spațialitatea textului: mănăstirile pictate 

din Bucovina în discursul ghidurilor turistice franceze. Astfel, 

am pus în evidență faptul că textele turistice ale ghidurilor 

menționate, care descriu mănăstirile din Bucovina, au o 

structură proprie, care ilustrează foarte bine teoria planurilor de 

organizare a textului și a componentelor sale a lui Jean-Michel 

Adam. 

Am examinat reprezentările descriptive ale mănăstirilor 

cu fresce exterioare din Bucovina și am constatat că în discursul 

actualizat din ghidurile turistice (cel mai pregnant în Guide 

Bleu), aceste elemente de paratext (precum secvențierea 

textului și marcarea prezentării grafice) evidențiază existența 

unui plan de text. Planul de organizare al textului este vizibil în 

„fișa de descriere” a fiecărei mănăstiri, realizându-se pe baza 

regulilor de compoziție de tip secvențial. Tematizarea (în 

termenii lui Jean-Michel Adam), principala macro-operațiune, 

este cea care dă unitate descrierii și care are loc, în opinia 

noastră, în același mod în cazul „fișelor descriptive” ale 
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mănăstirilor: Sucevița, Moldovița, Humor și Voroneț. A doua 

macro-operațiune, aspectualizarea, se bazează pe fragmentare, 

întregul fiind împărțit în părți („primul registru”, „al doilea 

registru” etc., peretele nordic, peretele sudic etc.), evidențiate în 

nivel tipografic prin subliniere și prin caractere îngroșate. 

Conexiunea, a treia macro-operațiune, se concretizează prin 

relația vecinătății spațiale sau temporale cu alte descrieri ale 

mănăstirilor în funcție de ordinea vizitelor propuse. 

Expunerea accepțiilor conceptului de gen discursiv în 

științele limbii ne-a permis fixarea cadrului de analiză, cu 

scopurile de a realiza caracterizarea genului discursiv al 

ghidului turistic și de a-i surprinde trăsăturile 

individualizatoare, ținând cont și de problematizarea despre 

registre stilistice din lingvistica românească, discuție apropiată 

de cea despre genuri discursive din lingvistica internațională.  

Aceste considerații au constituit punctul de plecare 

pentru a putea realiza o caracterizare a ghidului turistic, obiectul 

nostru de studiu, care vizează tocmai simbioza dintre valențele 

discursive ale ghidului. Mai precis, considerăm că se poate 

defini ghidul turistic ca un instrument persuasiv, cu organizare 

informativ-explicativă de tip publicitar, un gen (Malrieu, 

Rastier 2001) al discursului turistic, care promovează 

activitatea turistică și al cărui discurs are valențe didactice 

(având două obiective specifice faire-savoir și faire-faire), 

descriptive (prezintă și organizează informațiile din descriere 

ținând cont de un plan de text), argumentative (are o 

intenționalitate persuasivă) și injonctive (recomandă un anume 

comportament prin indicațiile pe care le furnizează). 

În Capitolul II, Prezentarea corpusului: metodologie și 

instrumente de lucru, am abordat modul în care constituim un 

corpus electronic și cum trebuie să-l prelucrăm în vederea 

exploatării cu programe de lectură. Am prezentat metodologia 

utilizată pentru obținerea unui corpus electronic plecând de la 

texte imprimate, precum și unele posibilități de editare și 

formatare a datelor pentru a le aduce în forma acceptată de 
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parametrii de funcționare a programelor. De asemenea, am 

expus funcționarea programelor de analiză de date textuale 

IRaMuTeQ, Lucon și Cordial Pro, cu scopul de a prezenta 

tipurile de analize posibile, având în vedere că, instrumentele 

statistice, utilizate în mod judicios, pot susține demersurile 

cercetătorului, pentru a observa mai bine proprietățile 

lingvistice ale corpusului supus analizei. 

Considerăm că analiza statistică a corpusului nostru de 

ghiduri turistice a oferit un teren important pentru abordarea 

diferitelor clase gramaticale care țin de specificitatea generală a 

genului discursiv al ghidului turistic. De exemplu, realizarea 

unei analize comparative a ghidurilor prin intermediul 

distribuției substantivului ne-a permis să identificăm câmpurile 

tematice conceptuale/semantice cele mai relevante, pe care se 

bazează construirea din punct de vedere lingvistic a referentului 

– România. 

Credem că utilizarea instrumentelor informatice ne-a 

permis să dăm mai multă vizibilitate rezultatelor cantitative, 

valabile și pertinente, pentru a le insera în abordarea calitativă. 

Trebuie să remarcăm că, programele informatice, care asistă 

munca cercetătorului cu analize automate și calcule statistice, 

au câștigat notorietate în cercetările lingvistice actuale, în 

general, însă, alegerile metodologice și interpretarea 

rezultatelor aparțin cercetătorului. 

Complexitatea studiului nostru a necesitat raportarea 

permanentă la caracteristicile identificate și detaliate în 

Capitolul I, care pun în evidență tocmai această simbioză a 

valențelor discursive ce se concretizează în ghidul turistic, care 

are statutul de gen textual codificat și recognoscibil dar cu o 

eterogenitate internă, în care se amestecă diferite tipologii 

textuale: descriptivă, critică, promoțională și procedurală. 

Prin urmare, în capitolul al treilea, intitulat Câmpuri 

tematice (substantive) care definesc ghidul, o etapă importantă 

a tezei noastre a constituit-o prezentarea dimensiunii 

descriptive, concretizată în utilizarea unui procent foarte ridicat 



42 
 

de substantive, adjective și, respectiv, a unui procent net inferior 

de verbe, comparativ cu texte literare, jurnalistice, tehnice și 

juridice, conform procentelor obținute cu programul de lectură 

a corpusului Cordial Pro (de exemplu, pentru Guide Bleu, se 

înregistrează 68,9% substantive față de 45,7% într-un text 

literar, 48,7% într-un text jurnalistic, 44,8% într-un text tehnic, 

54,3% într-un text juridic și 59,6% într-un text comercial). 

Menționăm că putem alege în parametrii de lectură a corpusului 

afișarea doar a substantivelor, de exemplu. 

În acest sens, unul dintre aspectele esențiale relevate în 

cursul analizei aplicate corpusului nostru de studiu privește 

această particularitate importantă a discursului materializat în 

ghiduri, care este reprezentată de prezența, în număr foarte 

ridicat, a substantivelor în textul turistic, pentru că 

substantivului i se acordă rolul de vector al informației, 

urmărindu-se evitarea lungimii excesive a frazelor, ceea ce 

explică densitatea nominală mai ridicată decât în alte tipuri de 

texte. 

Pornind de la ideea potrivit căreia, există substantive 

caracteristice discursului turistic (Mapelli) care pot fi grupate în 

câmpuri conceptual-semantice, am aplicat analize cantitative și 

calitative pentru a identifica câmpurile conceptual-semantice în 

care pot fi grupate substantivele din corpusul nostru de studiu. 

Cu scopul de a identifica câmpurile conceptual-semantice 

implicate în construirea lingvistică a referentului România, am 

inventariat și triat, cu mijloace informatice (concordanțierul 

Lucon și programul Tropes, pentru textele în limba română iar 

pentru textele în limba franceză, programele Cordial Pro, 

IRaMuTeQ și Tropes) toate substantivele din corpusul nostru 

multilingv. Am constatat că, după numărul de ocurențe 

înregistrat pentru itemii lexicali care pot fi grupați, ies în 

evidență următoarele 7 câmpuri conceptuale: arhitectura civilă, 

militară și religioasă, natura (aici încadrăm itemii lexicali 

referitori la elemente geografice, faună și floră), istoria și 

arheologia,  religia și viața spirituală, gastronomia și 
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bucătăria, arta (pictură, sculptură, muzică, literatură, teatru, 

cinema) și cultura, etnografie și folclor. 

În același context, subliniem că identificarea câmpurilor 

conceptual-semantice a reprezentat o preocupare importantă 

pentru analiza noastră, deoarece, având în vedere faptul că 

studiul nostru este comparativ (stabilește asemănări dar și 

deosebiri între ghidurile originale franceze), ne-a permis să 

observăm dacă referentul nostru, România, este construit în 

mod similar sau nu, din punct de vedere lingvistic, în cele două 

spații culturale, român și francez. 

În urma cercetărilor întreprinse, am constatat că 

arhitectura civilă, militară și religioasă reprezintă câmpul 

conceptual cel mai important pentru fiecare ghid, înregistrând 

valori cuprinse între 21,18 % și 26,14 %, în ghidurile românești 

și între 3,38 % și 4,06 %, în ghidurile franceze, din totalul 

substantivelor inventariate. Gastronomia și bucătăria nu sunt 

considerate importante de către ghidurile românești, 

înregistrând valori foarte scăzute, respectiv, 1,18 %, în ambele 

ghiduri, RoGT 2007 și RoGT 2015. În ghidurile franceze, după 

cum am concluzionat și atunci când am abordat acest câmp 

conceptual în detaliu, gastronomiei și bucătăriei i se acordă un 

loc special, prezentându-se felurile de mâncare naționale dar și 

bogăția și diversitatea bucătăriei regionale. 

Credem că prezența în număr ridicat, în ghidurile 

franceze, a itemilor lexicali care pot fi încadrați în câmpul 

conceptual al gastronomiei și bucătăriei, atât în limba franceză, 

cât și în limba română, sub formă de xenisme care reprezintă 

atât termeni echivalenți ai cuvintelor franceze corespunzătoare 

(de exemplu, „țuică” / «eau-de-vie», „mămăligă” / «polenta», 

„brânză” / «fromage»), precum și termeni în limba română care 

nu pot fi traduși în limba franceză (sarmale, mititei, zacuscă, 

urdă, mucenici, saramură, plachie, balmoș), poate fi explicată 

prin preocuparea deosebită pe care o are poporul francez pentru 

gastronomie.  
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De asemenea, analizând datele lingvistice inventariate din 

corpusul de studiu, am remarcat în ceea ce privește câmpul 

conceptual al religiei și vieții spirituale că este foarte important, 

în ceea ce privește ghidurile franceze, doar pentru Guide Bleu, 

(1,29 %), acesta fiind ghidul care oferă cele mai bogate 

informații din acest domeniu și care furnizează descrierile cele 

mai detaliate ale obiectivelor turistice de natură religioasă. Ghid 

Bleu este mult mai interesat decât celelalte ghiduri franceze și 

de câmpul conceptual al naturii (1,92 %) și, respectiv, de 

câmpul conceptual al istoriei și arheologiei (2 %). 

Am constatat, de asemenea, că în Guide Bleu se 

înregistrează termeni aparținând câmpului conceptual al 

religiei și al vieții spirituale care nu sunt prezenți nici în 

celelalte ghiduri franceze, nici în ghidurile românești, ca de 

exemplu: «higoumène» (egumen) - 4 ocurențe, «synode» 

(sinod) – 4 ocurențe, «dogme» (dogmă) – 4 ocurențe, 

«rédemption» (mântuire) – 2 ocurențe, «chérubin» (heruvim) – 

2 ocurențe, «eucharistie» (euharistie) – 2 ocurențe, «synaxaire» 

(sinaxar), «excommunication» (excomunicare), «hésychasme» 

(isihasm), «théophanie» (teofanie), «Théotokos» (Theotokos), 

«hétimasie» (hetimasie), «parousie» (parusie). Explicația este 

aceea că autorul ghidului, Bernard Houliat, trăiește în România 

și posedă o cunoaștere profundă a religiei ortodoxe și a vieții 

spirituale din țara noastră și, în plus, după cum se menționează 

la pagina a doua a Guide Bleu, autorul a apelat și la discursul 

autorității în ceea ce privește religia, respectiv, a fost consiliat 

de maica Tatiana de la Mănăstirea Moldovița și de către 

măicuțele de la Mănăstirile Dragomirna și Sucevița. 

În ceea ce privește itemii lexicali care denumesc speciile 

de pești din Delta Dunării, dar și impresionanta bogăție 

avifaunistică, în ghidurile românești nu se înregistrează 

numeroase ocurențe, „peștele” este semnalat mai mult ca bază 

pentru variate feluri de mâncare. În schimb, ghidurile franceze, 

mai ales Guide Bleu, prin numeroasele lexeme diferite prezente, 

reprezintă o adevărată introducere în fascinanta lume a unui 
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ghid ornitologic, ceea ce demonstrează preocuparea mult mai 

importantă a francezilor pentru observarea și studierea naturii. 

Menționăm, de asemenea, observația noastră referitoare 

la câmpul conceptual al etnografiei și folclorului, căruia, în 

ghidurile românești, i se acordă foarte puțină importanță, pe 

când, în ghidurile franceze se bucură de o atenție mai 

importantă din partea scriptorului-ghid francez și este 

considerat definitoriu pentru construirea lingvistică a destinației 

România, deoarece o individualizează. Notăm, în ceea ce 

privește câmpul conceptual al etnografiei și folclorului, de 

exemplu, că în ghidurile franceze se vorbește inclusiv despre 

instrumente tradiționale de muzică, precum cobza, zongora, 

oboiul și despre dansuri regionale, precum sârba, ruseasca, 

ciuleandra, călușul, itemi lexicali absenți din ghidurile 

românești. 

Analizele noastre au scos în evidență faptul că frecvența 

mare a substantivelor în textele ghidurilor turistice nu poate fi 

pusă în relație cu frecvența substantivelor care fac parte din 

câmpurile conceptual-semantice identificate, deoarece 

procentele pentru celelalte substantive care nu erau încadrate în 

câmpurile tematice s-au dovedit a fi foarte ridicate, mai ales în 

ghidurile franceze: 38,5 % în RoGT 2007, 50,1 % în RoGT 

2015, 87,8 % în Guide Bleu, 89,3 % în Guide Vert, 90,6 % în 

Guide du Routard și 90,6 % în Guide du Petit Futé. 

Pornind de la faptul că ghidurile franceze au o 

macrostructură proprie (o organizare textuală internă) care 

aduce în atenția cititorului-călător microstructuri tematice, bine 

delimitate în structura internă a ghidului, precum: istorie, 

natură, economie, cultură, gastronomie, tradiții, religie și având 

în vedere faptul că specialiștii străini (Calvi, Nigro, Agorni) 

admit ideea că domeniile disciplinare respective contribuie prin 

propriul lor aport lexical la formarea limbajului turistic, ne-am 

îndreptat atenția către dimensiunea tematică, interdisciplinară, 

pe care o regăsim în ghidurile franceze. 
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În cel de-al patrulea capitol al studiului nostru, intitulat 

Interdisciplinaritatea în ghidul turistic. Analiză de corpus 

bazată pe microstructura „economie”, printr-un demers care se 

înscrie în câmpul lexicometriei, am urmărit compararea cu 

mijloace computerizate a lexicului utilizat în microstructura 

tematică „economie” (cu care am ales să exemplificăm), din 

cele patru ghiduri originale franceze: Guide Bleu, Guide Vert, 

Guide du Routard și Guide du Petit Futé, cu scopul de a observa 

gradul de similaritate sau de diferențiere în privința itemilor 

lexicali utilizați pentru a prezenta aceeași temă.  

Focalizându-ne atenția asupra elementelor lexicale 

controlabile și cuantificabile, am observat gradul de similaritate 

(prin reprezentări grafice generate din programul de lectură a 

corpusului IRaMuTeQ), dar și diferențele lexicale semnificative 

(prin calcularea distanței lexicale), în ceea ce privește 

microstructura „economie” din cele patru ghiduri franceze. 

Deși caracterul interdisciplinar al genului discursiv al ghidului 

turistic a mai fost analizat, studiul nostru realizează, pentru 

prima dată, din perspectiva lexicometriei, o investigare 

comparativ-cantitativă a interdisciplinarității din ghidul turistic. 

În legătură cu distanța lexicală, am arătat că împărtășim 

optica lingviștilor francezi, respectiv, a fondatorului statisticii 

lexicale (Charles Muller) și a lui Étienne Brunet care definesc 

acest concept ca „intersectare a vocabularului a două texte”. 

Prin urmare, investigând microstructurile tematice „economie” 

cu programul IRaMuTeQ, am luat în calcul pentru măsurarea 

distanței lexicale dintre texte, atât efectivele claselor de 

frecvențe ale formelor active (formele active sunt reprezentate 

de cuvinte autosemantice) identificate în mod automatizat 

(metoda Chi2  a lui Muller), cât și cuvintele comune (celor două 

ghiduri pe care le comparăm pe rând) și exclusive (cuvintele 

exclusive sunt reprezentate de elementele lexicale înregistrate 

doar într-unul din cele două ghiduri care se compară). 

Astfel, pornind de la demersul tradițional în analiza de 

date, am efectuat investigarea microstructurilor, în ceea ce 
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privește distanța lexicală, în termeni de prezență/absență, 

respectiv, am comparat lexicul a două texte aparținând aceluiași 

subcorpus tematic (economie) pentru a face raportul dintre 

lexicul comun ambelor texte și lexicul specific fiecărui text. Am 

luat în considerare și metodele de calcul care țin de frecvența 

variabilelor numărate în text. Am ținut cont de elementele 

susceptibile de a fi numărate automat, cu programul informatic 

de lectură a corpusului, IRaMuTeQ. Distanța lexicală am 

măsurat-o atât prin metoda analizei factoriale a 

corespondențelor (AFC) care ne permite modelizarea datelor și 

traducerea lor în indicatori numerici sau procentuali, precum și 

prin reprezentare grafică (cu scopul de a observa cât de mult se 

intersectează subcorpusurile tematice menționate), cât și prin 

metoda analizei similitudinilor care generează un tabel în 

termeni de prezentă/absență în corpus a itemilor lexicali.  

Am remarcat că tabelele lexicale obținute ne oferă doar 

grile de lectură, deoarece interpretarea datelor ne aparține, 

intervenția cercetătorului rămâne esențială în toate etapele 

(oricât de sofisticate ar fi instrumentele de căutare și oricât de 

automatizate ar fi tehnicile de investigare a corpusului), fie că 

vorbim despre constituirea corpusului ca o colecție structurată 

de texte numerizate, fie despre extragerea datelor supuse 

analizei, fie despre interpretarea lor. Însă rezultatul direct, adică 

investigarea în mod comparativ a mai multor subcorpusuri 

tematice în vederea  analizelor lingvistice, constituie o dovadă 

în plus a beneficiului interdisciplinarității în aceste domenii. 

Examinând lexicul din punct de vedere tematic, am 

constatat că aceste patru ghiduri originale franceze înregistrează 

diferențe semnificative. În opinia noastră, distanța lexicală 

dintre texte poate fi explicată atât prin constrângerile editoriale 

impuse fiecărei colecții de ghiduri, cât și prin distanța temporală 

dintre ghiduri (între anul 2004, anul apariției ultimului Guide 

Bleu și anul 2018, anul apariției Guide du Petit Futé, destinația 

pe care o prezintă, România, a evoluat). Sintetizând toate 

observațiile care au rezultat în urma analizelor, considerăm că 
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lexicul utilizat în ghidurile turistice franceze, în microstructura 

tematică „economie”, provine, doar parțial, din lexicul specific 

acestui domeniu, fapt dovedit de procentele mici de termeni 

economici (3,66% pentru Guide Bleu, 4,20% pentru Guide Vert, 

3,11% pentru Guide du Routard și, respectiv, 2,48% pentru 

Guide du Petit Futé), raportate la numărul total de itemi lexicali 

din aceste microstructuri tematice „economie”. Rezultatele 

cantitative ale investigației susțin afirmația noastră, în sensul că 

nu putem considera că se utilizează un limbaj specializat în 

aceste microstructuri iar ghidul turistic este destinat publicului 

larg, nicidecum unei elite profesionale.  

Vizând esențial scopul pentru care sunt scrise ghidurile 

turistice, respectiv informarea și convingerea cititorului-călător, 

studiul nostru s-a desfășurat într-o ordine logică, continuând cu 

investigarea mecanismelor de persuasiune care vor să-l 

influențeze pe cititorul-călător în adoptarea unui comportament 

de tipul faire - faire (Everaert-Desmedt). 

Astfel, în cel de-al cincilea capitol al lucrării noastre, 

intitulat Dimensiunea publicitară a mesajului lingvistic 

actualizat în ghidurile turistice, reflectată în subiectivitate, 

plecând de la alegațiile făcute de Catherine Kerbrath-

Orecchioni, potrivit căreia ghidurile turistice sunt 

supradeterminate de o orientare de tip promoțional, ne-am 

focalizat atenția asupra abordării lingvistice a textului în 

publicitatea turistică, deși valorizarea referentului este făcută și 

prin reprezentarea iconică, prezentă, de cele mai multe ori, 

pentru credibilizarea enunțătorului și pentru seducerea 

destinatarului.  

O etapă importantă a acestui capitol a constituit-o 

prezentarea dimensiunii discursive publicitare a ghidului 

turistic, care se bazează, în ambele spații culturale, pe strategii 

persuasive care apelează la seducție, la emoție (induse prin 

procedeele de valorizare, concretizate în adjective și substantive 

valorizante). Urmând calea teoriilor pentru care falsa dihotomie 

abordare calitativă versus abordare cantitativă încetează a mai 
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fi relevantă (Damon Mayaffre), am arătat că, bazându-ne pe 

elemente cuantificabile, dar interpretând rezultatele obținute 

revenind la text, putem identifica specificitățile lingvistice ale 

genului discursiv al ghidului turistic, cu scopul de a descrie și 

interpreta particularitățile pragmatico-retorice care evidențiază 

dimensiunea publicitară a mesajului lingvistic actualizat în 

ghid. 

În continuarea acestui capitol, ne-am îndreptat atenția 

către utilizarea, ca procedeu de valorizare a destinației, a 

adjectivelor și substantivelor evaluative axiologice, care 

vizează teme precum autenticitatea, frumusețea, notorietatea, 

excelența etc., reprezentând modalitatea de înscriere a 

subiectivității enunțătorului în textul turistic. Am evidențiat 

rolul acestora, de elemente fundamentale în dobândirea unui 

impact pozitiv asupra cititorului-călător, în ambele spații 

culturale. 

În urma exploatării cu mijloace informatice 

(concordanțierul Lucon și programele de lectură a corpusului: 

IRaMuTeQ, Cordial Pro și Tropes) a corpusului multilingv, 

am observat dacă se înregistrează diferențe între cele două cadre 

culturale, cu referire la prezența și frecvența adjectivelor 

evaluative în ghidurile turistice. Acest lucru a fost posibil, 

deoarece am procedat la identificarea, inventarierea și 

clasificarea adjectivelor evaluative utilizate pentru valorizarea 

destinației România. 

Menționăm că observarea tuturor ocurențelor unui 

fenomen lingvistic (acțiune care este mai greu de realizat cu o 

lectură lineară a corpusului) și verificarea lor în context permit 

tragerea de concluzii generalizatoare cu privire la ipoteza 

utilizată ca punct de plecare într-un astfel de demers. Astfel, 

într-o perspectivă comparativă, am inventariat adjectivele 

valorizante din corpus, identificând, printr-o analiză cantitativă, 

care sunt itemii lexicali reprezentativi. În acest fel, prelucrarea 

corpusului, cu mijloace informatice, ne-a permis determinarea 

din punct de vedere cantitativ (prin măsurări statistice), dar și 
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calitativ (prin explorarea și exploatarea contextului) a marcării 

axiologice a lexicului utilizat în ghidurile turistice supuse 

investigației. 

Raportându-ne constant la dicționare specializate ale 

limbii române și ale limbii franceze pentru a identifica 

trăsăturile care revin frecvent în definițiile înregistrate în aceste 

dicționare, am abordat problema clasificării în câmpuri 

semantice a adjectivelor evaluative inventariate. De exemplu, 

semul lexical dimensiunea ne-a permis să regrupăm itemii 

lexicali: vast, imens, grandios, larg, monumental, iar semul 

lexical notorietatea a permis regruparea adjectivelor : cunoscut, 

celebru, prestigios, faimos, remarcabil etc. 

Analiza itemilor lexicali inventariați ne-a permis să 

constatăm că dominantele semantice ale adjectivelor evaluative 

care permit exaltarea calităților locurilor, monumentelor, 

ambianțelor, culturilor și popoarelor, sunt reprezentate de 

frumusețe, notorietate, autenticitate și exclusivitate. Datele 

lingvistice, înregistrate în urma exploatării corpusului 

multilingv cu mijloace electronice, ne-au permis să remarcăm 

(după numărul de ocurențe) preferința pentru adjectivul 

„frumos”, atât a scriptorului-ghid român (61 de ocurențe în 

RoGT 2015) cât și a scriptorului-ghid francez (90 de ocurențe 

în Guide Bleu, 316 ocurențe în Guide Vert, 238 în Guide du 

Routard și 438 în Guide du Petit Futé) dar și pentru adjectivele 

„impresionant” (RoGT 2007- 7 ocurențe, RoGT 2015 – 39, GB 

2004 – 7, GV 2008 – 25, GR 2018 -15 și GPF 2018 – 63 de 

ocurențe) și „remarcabil”(RoGT 2007- 2 ocurențe, RoGT 2015 

– 19, GB 2004 – 13, GV 2008 – 29, GR 2018 -17 și GPF 2018 

– 70 de ocurențe).  

De exemplu, adjectivul „tradițional” (RoGT 2007- 11 

ocurențe, RoGT 2015 – 38, GB 2004 – 65, GV 2008 – 90, GR 

2018 - 121 și GPF 2018 – 200 de ocurențe)  dintre itemii lexicali 

care reprezintă autenticitatea (tipic, autentic, tradițional, 

caracteristic), este cel mai prezent, atât în corpusul în limba 

română, cât și în cel în limba franceză.  
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Prin analiză comparativă, am constatat că se înregistrează 

și diferențe între cele două cadre culturale, în ceea ce privește 

frecvența anumitor adjective evaluative prezente în acest gen de 

discurs, și anume, ideea de evaluare pentru scriptorul-ghid 

francez este reprezentată și de adjective care au ca sem comun 

„ospitalitatea” (primitor, călduros, amabil, zâmbitor, atent, 

ireproșabil) care sunt aproape inexistente în ghidurile 

românești. Aceste adjective evaluative, din câmpul semantic al 

ospitalității, se utilizează, în ghidurile franceze, în secțiunile 

care dau informații practice referitoare la posibilitățile de cazare 

și de a lua masa, secțiuni care lipsesc din ghidurile românești. 

Constatările făcute ne permit să afirmăm că ghidurile turistice 

caută, mai degrabă, să se diferențieze în ceea ce privește 

construirea referentului (în accepția sa lingvistică sau site-ul, 

țara respectivă, în accepție turistică) prin utilizarea de adjective 

evaluative.  

Am pus în evidență și substantivele derivate 

(autenticitate, frumusețe, splendoare, grandoare, notorietate 

etc.) din adjectivele aduse în discuție, deoarece considerăm că 

dimensiunea discursivă publicitară a ghidului turistic se bazează 

și pe utilizarea substantivelor axiologice care au rolul de a 

valoriza destinația prezentată. Remarcăm că, pe de o parte, atât 

în ghidurile românești cât și în ghidurile franceze, „tradiția” 

reprezintă un element definitoriu pentru construirea lingvistică 

a referentului România. Pentru scriptorul-ghid francez, 

România se remarcă prin autenticitatea reprezentată de tradiții, 

prin bogăția mediului natural dată de faună și floră, bogăția 

patrimoniului arhitectural, dar nu excelează la capitolul 

notorietate. Pe de altă parte, comparând ghidurile din cele două 

spații culturale, am constatat ca ar fi necesară o mai bună 

valorizare a destinației în plan intern, deoarece în ghidurile 

românești sunt prezente puține substantive valorizante.  

Ca urmare a tuturor observațiilor făcute în Capitolul al 

V-lea, considerăm că informația este dată  cu scop persuasiv, 

argumentele patemice sprijină dimensiunea publicitară, în mod 
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implicit și explicit. Prezentarea unei destinații în mod pozitiv, 

prin exaltarea calităților care țin de autenticitate, diversitate, 

exclusivitate, are ca scop persuadarea destinatarului, ținând cont 

și de faptul că, în opinia noastră, valențele discursive ale 

ghidului turistic, respectiv dimensiunea informativ-explicativă, 

descriptivă, argumentativă și injonctivă se subscriu dimensiunii 

publicitare de promovare a unei destinații. 

În Capitolul VI, intitulat Relația intersubiectivă care 

urmărește incitarea la acțiune, ca fundament al ghidului 

turistic, am abordat marcatorii relației intersubiective din ghidul 

turistic: formele imperative și deicticele de persoană. Analizând 

corpusul, am remarcat, în ceea ce privește pronumele, că 

fișierele supuse investigației noastre respectă, în general, regula 

pragmalingvistică a acestui tip de texte, și anume, cititorul-

călător este desemnat prin pronumele vous (voi) și prin 

determinantele posesive corespunzătoare în textele în limba 

franceză. În textele în limba română, apare cu foarte puține 

ocurențe, doar 2, pronumele personal de politețe 

dumneavoastră, în schimb desinențele de persoana a doua 

plural de la verb preiau acest rol de desemnare a cititorului-

călător. Notăm că, scriptorii-ghizi francezi înscriu foarte 

pregnant prezența interlocutorului în discurs, deși interacțiunea 

nu are loc față în față, comunicarea fiind de tipul interacțiunii 

amânate, însă atunci când este utilizat vous/ (voi) se referă în 

mod sistematic la cititorii-călători și nu reprezintă un vous 

(dumneavoastră) de politețe, deoarece, în discursul scris al 

ghidurilor turistice, scriptorul-ghid nu se adresează unui singur 

destinatar, ci, mai degrabă, tuturor cititorilor. Remarcăm că 

vous/ (voi) înregistrează cea mai mare frecvență pentru 

desemnarea interlocutorului: 368 de ocurențe (13,19 %) în 

Guide Bleu, 506 (10,34 %), în Guide Vert, 409 (11,97 %) în 

Guide du Routard și 1835 (21,63 %) în Guide du Petit Futé. 

Un alt punct de interes major al acestui capitol l-a 

reprezentat identificarea statutului verbului în ghidul turistic, 

comparativ cu alte tipuri de texte: literar, jurnalistic, tehnic, 
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juridic, comercial. După cum am observat, verbul nu 

înregistrează o prezență semnificativă în textul ghidului turistic. 

Procentul de verbe înregistrat, de exemplu, în Guide Bleu, 

respectiv, 11,3 este net inferior față de media din celelalte tipuri 

de texte cu care programul Cordial Pro realizează comparația: 

27,6% într-un text literar, 28,8% într-un text jurnalistic, 28% 

într-un text tehnic, 24,5% într-un text juridic și 26,3% într-un 

text comercial.  

Am dorit să verificăm în ce măsură se utilizează în 

ghiduri, la modul imperativ, verbele de deplasare care 

reprezintă o specificitate lexicală proprie itinerariilor. În acest 

scop, am inventariat verbele de deplasare la imperativ (deoarece 

putem alege, în parametrii de investigare ai programului 

IRaMuTeQ, să nu lematizăm textele și atunci vom afișa și 

verbele la imperativ) și am generat un grafic comparativ al 

ghidurilor franceze, cu reprezentarea verbelor de deplasare. 

Constatăm că, în mod surprinzător, se înregistrează valori foarte 

diferite: verbul prenez, de exemplu, înregistrează 127 de 

ocurențe în Guide Bleu, pe când, în celelalte ghiduri, numărul 

de ocurențe este radical diferit: 18, în Guide Vert, 9, în Guide 

du Routard și 28, în Guide du Petit Futé. Verbul tournez are 85 

de ocurențe în Guide Bleu și câte o singură ocurență în celelalte 

3 ghiduri. Verbul traversez are 22 de ocurențe în Guide Bleu, 

nu are niciuna în Guide Vert și Guide du Routard, înregistrează 

doar 3 în Guide du Petit Futé. 

Concluzia care se desprinde din interpretarea 

reprezentării grafice este aceea că Guide Bleu se detașează 

foarte clar de celelalte ghiduri franceze, în ceea ce privește 

indicațiile de deplasare date prin intermediul verbelor la 

imperativ, care înregistrează, aproape de fiecare dată, un număr 

de ocurențe mult mai mare decât în celelalte ghiduri. Putem 

explica acest aspect ținând cont de anul apariției acestui ghid, 

respectiv, 2004, când nu erau disponibile încă posibilitățile de 

navigare pe care le avem în perioada actuală, iar Guide Bleu era 
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foarte preocupat să-l ghideze cu exactitate pe cititorul-călător 

către destinația căutată.  

Textul turistic joacă un rol esențial în prezentarea și 

imaginarea unei destinații turistice și reprezintă chiar unul 

dintre elementele constitutive ale imaginii create destinației. 

Rolul de mediator al ghidului, între turiști și teritoriul pe care 

aceștia vor să-l descopere, impune, credem noi, rigoare atât în 

documentare și în selectarea informației, precum și în 

structurarea și redactarea conținutului, pentru a ajunge să 

reprezinte instrumente de calitate.  

În urma analizelor efectuate, constatăm că toate ghidurile 

analizate de noi se pliază imperativului de seducție, de invitație 

la călătorie (Kerbrat-Orecchioni19, 2004: 132), de transmitere 

de cunoștințe (Moirand20, 2004) și de însoțire și ghidare a 

cititorului-călător (Margarito21, 2004).   

În investigația noastră, am plecat de la ipoteza că, în ceea 

ce privește ghidurile turistice generale, există o schemă de 

organizare textuală internă, specifică genului discursiv și bazată 

pe interdisciplinaritatea domeniilor referențiale: arhitectură, 

istorie, geografie, artă, religie, folclor, gastronomie, de 

exemplu. Analiza noastră, detaliată în lucrare, a pus în lumină 

interdisciplinaritatea ca particularitate a genului discursiv al 

 
19 Catherine Kerbrat-Orecchioni, 2004, „Suivez le guide ! Les 

modalités de l’invitation au voyage dans les guides touristiques : 

l’exemple de l’île d’Aphrodite”, dans Baider, Fabienne, La 

Communication touristique : approches discursives de l’identité et de 

l’altérité, L’Harmattan, pp. 134-135. 
20 Sophie Moirand, 2004, Le même et l’autre dans les guides de voyage 

au XXIe siècle, dans Baider, Fabienne, La Communication touristique 

: approches discursives de l’identité et de l’altérité, L’Harmattan, pp. 

151-172. 
21 Mariagrazia Margarito, 2004, Quelques configurations de 

stéréotypes dans les textes touristiques, dans Baider, Fabienne, La 

Communication touristique : approches discursives de l’identité et de 

l’altérité, L’Harmattan, pp 117-132.  
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ghidului, o componentă fundamentală a discursului turistic 

întruchipat în ghidurile turistice, manifestată prin simbioza 

diverselor aspecte tematice și studiată prin intermediul 

substantivului ca vector al informației, identificând câmpurile 

conceptual-semantice cu care se construiește competența 

culturală a cititorului-călător în privința destinației România. 

După identificarea, clasificarea și analiza semantică a 

adjectivelor și a substantivele evaluative, utilizate frecvent (cu 

scopurile de a crea un impact pozitiv și de a convinge pe 

cititorul-călător să devină turist) în discursul ghidurilor generale 

actuale, având același referent, România, atât din spațiul 

românesc, cât și din cel francez, considerăm că se validează 

premisa de la care am plecat, referitoare la modalitatea de 

înscriere a subiectivității enunțătorului în textul turistic și 

valorizarea destinației se produce în mod similar. 

Exploatarea cu mijloace informatice a corpusului bilingv, 

ne-a permis să observăm, de asemenea, că se înregistrează și 

diferențe între cele două cadre culturale, în ceea ce privește 

prezența și frecvența anumitor itemi lexicali reprezentând 

aceste mărci semantice ale înscrierii subiectivității în text: 

adjective și substantive evaluative. Prelucrarea corpusului a 

facilitat determinarea din punct de vedere cantitativ (prin 

măsurări statistice), dar și calitativ (prin exploatarea 

contextului) a marcării axiologice a lexicului utilizat în aceste 

ghiduri și a pus în evidență preferința pentru anumite lexeme, 

aspecte semnalate în analizele noastre. 

Dacă în viziunea scriptorului-ghid francez, prin 

substantivele utilizate pentru construirea lingvistică a 

referentului, România se remarcă prin autenticitatea 

reprezentată de tradiții, prin bogăția mediului natural, dată de 

faună și floră, bogăția culturală, dată de patrimoniului 

arhitectural și artistic, prin frumusețe, dar nu excelează la 

capitolul notorietate,  în viziunea scriptorului-ghid român, 

România este mai puțin valorizată prin substantive evaluative. 

Însă, considerăm că pentru a confirma sau infirma observația 
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noastră făcută în limitele corpusului în limba română, ar fi 

necesare studii pe corpusuri mai bogate, atunci când vor fi 

disponibile mai multe ghiduri generale, actuale, despre 

România, în limba română. Ghidul turistic este un instrument 

persuasiv în care funcția informativă și cea incitativă se află 

într-o constantă interacțiune și prin intermediul său, locutorul 

încearcă să convingă interlocutorul. Aspectele menționate ne 

permit să afirmăm că se construiește o relație intersubiectivă și 

am identificat mărcile discursive mai pregnante pe care se 

fundamentează acest tip de relație în ghidurile turistice care fac 

parte din corpus. Referitor la relația de intersubiectivitate care 

se construiește în textul turistic, am constatat că pronumele 

reprezintă un indice atât pentru prezența locutorului în enunț, 

cât și a interlocutorului, iar modul imperativ este un marcator al 

acestei relații, utilizat pentru punerea în scenă a destinatarului 

textelor. 

În ceea ce privește corpusul de lucru propus pentru teza 

noastră de doctorat, reiterăm faptul că a fost reprezentat de 

ghiduri generale despre România, în română și în franceză și a 

inclus doar texte originale, imprimate, iar traducerile nu au 

constituit obiectul nostru de studiu. După cum am constatat și 

semnalat în Capitolul I, există un decalaj între cele două spații 

culturale, în ceea ce privește publicarea ghidurilor turistice 

generale, despre România, după anul 2000, pentru că s-au scris 

mult mai puține ghiduri generale în limba română. 

Deoarece corpusul de ghiduri generale despre România, 

în limba română, este de talie redusă și cele două ghiduri au 

aceeași autoare, rezultatele observațiilor nostre vor fi luate în 

considerare cu prudență. Menționăm că, pentru constituirea 

corpusului comparativ alcătuit doar din texte originale, am 

aplicat ca principii de comparabilitate: apartenența la același 

gen discursiv, data publicării, domeniul de referință (ghid 

general despre România), cu scopul de a observa ce asemănări 

și diferențe se pot produce în contexte discursive similare. 
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Având în vedere aceste aspecte, rezultatele obținute și 

interpretarea lor trebuie văzute în limitele celor două corpusuri, 

francez și român. În ultimul caz, faptul că cele două texte au 

același autor, Mariana Pascaru, reduce și mai mult posibilitatea 

oricărei generalizări legate de ghidurile în limba română și ne 

bazăm pe cele două ghiduri pentru a stabili piste indicative 

asupra caracteristicilor textelor în română. 

Pentru a consolida reprezentativitatea pentru astfel de 

texte turistice, în limba română, corpusul poate fi lărgit de 

îndată ce vor fi disponibile alte ghiduri generale despre 

România, originale, redactate de alți autori. Tezei noastre îi 

poate urma o analiză pe un corpus extins în limba română, 

constituit din ghiduri despre regiuni sau orașe, obiective 

tematice, ghiduri pentru turismul activ etc., texte care, în opinia 

noastră, ar trebui regrupate în subcorpusuri tematice și ar 

permite verificarea și generalizarea unor constatări realizate cu 

referire la trăsăturile acestui gen discursiv în limba română. 
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