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ELEMENTE ALE PERSUASIUNII ÎN DISCURSUL POLITIC
Alina LOPATIUC
Universitatea de Stat din Moldova
Politica a prezentat mereu un interes sporit pentru societate. Oamenii întotdeauna au construit negocieri și conflicte
în jurul politicii. Iar între negocieri și conflict este poziționată undeva politica, ca o constantă a existenței noastre. Politologii,
dar și lingviștii afirmă că discursul politic actual este construit pe ideea clivajului, clivajul politic însemnând divizarea
lumii politice în două, trei sau n…părți. Astfel, în politica din Republica Moldova, dar și în politica mondială există această
antiteză bine-rău, stânga–dreapta.
În general, discursul politic se caracterizează mai mult prin persuasiune, care, la rândul său, face apel la emoțiile cetățenilor. Emoțiile care pot fi provocate de un discurs politic pot fi diferite, în dependență de persoana care recepționează mesajul. Un discurs politic poate provoca atât simpatie, cât și antipatie sau chiar agresivitate, atât mândrie, cât și compasiune.
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ELEMENTS OF PERSUASION IN POLITICAL DISCOURSE
Politics has always represented a high level of interes for society. People have always built negotiations and conflicts
around politics. But politics is positioned somewhere between negotiations and conflicts, as a constant of our existence.
Political scientists, and also linguists say that the current political discourse is built on the idea of cleavage, political cleavage
means the division of the political world into two, three or n… parts. Thus, in the politics of the Republic of Moldova,
but also in the world politics, there is the antithesis of good-bad and left-right.
In general, the political discourse is characterized more by persuasion, which in its turn appeals to citizens' emotions.
The emotions that can be chalenged by a political speech can be different depending on the person receiving the
message. A political speech can provoke both sympathy and antipathy or even aggression, both pride and compassion.
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