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În textul de faţă încercăm să relevăm perspectivele unei analize pragmatice a 
conduitelor comunicaţionale care reclamă justificarea lor ca evenimente publice. 
Cercetarea se înscrie în domeniul de obiecte al sociologiei, de aceea de la bun 
început trebuie să fim atenţi la termenul „eveniment”. Aceasta înseamnă că prin 
comunicare vom înţelege „un eveniment care se produce în lume”, iar nu o 
strategie de faţadă sau de captare a atenţiei – aşa cum sunt nevoiţi să contureze 
conceptul cei care instituie perspectiva marketingului. 

Sunt prezentate1 exemple din „comunicarea politică” vizibil ă în spaţiul public 
românesc şi câteva date referitoare la o cercetare bazată pe tehnica focus-group. 
Analiza unor slogane din campania electorală 2000 va releva un interpretant 
colectiv care procedează conform „principiului carităţii” versus un constructor de 
sisteme artificiale de comunicare socială – specialistul în marketing politic – care 
operează în „limbajul faptelor”. 
 

* Prezentate sub acest titlu, cele patru texte, semnate de: dr. Nicolae Perpelea, dr. Camelia 
Beciu, dr. Valentina Marinescu, Simona Ştefănescu, fac parte din programul de cercetare (2000/2001) – 
Mass-media şi comunicarea socială din cadrul Institutului de Sociologie „Dimitrie Gusti” al 
Academiei Române. 

1 Precizări metodologice: Tehnici de cercetare folosite: a. interviul individualizat şi focus-
group; b. analiza tematică a presei locale şi centrale; c. analiza unor talk-show-uri şi a „discursului 
sondajului”; d. analiza de caz; e. analiza unor discursuri politice şi slogane electorale. Focus-group-
urile din Bucureşti au fost realizate împreună cu dr. Camela Beciu, iar pentru cel din Timişoara m-am 
bucurat de ajutorul profesorului Alexandru Petrescu – Universitatea de Vest. Interviurile de grup 
(focus) au fost constituite după următoarele criterii: Focus – personal administrativ cu studii 
postliceale, secretare, funcţionari de rang mediu din primării; Focus II – meserii private: avocaţi, 
stomatologi, manageri, proprietari de firme etc.; Focus III – militanţi în partide, sindicate, organizaţii 
religioase, ONG-uri etc.; Focus IV şi Focus V – studenţi, universitari, artişti etc. 

Convenţii de transcriere: Persoană intervievată = P1, 2, 3…; Femeie = Pf, Bărbat = Pb; Sociolog = S; 
Întreruperea enunţului precedent = In; Întrebare generală, adresată tuturor = Ig; Întrebare adresată de 
sociolog unei anume persoane = SI-P1,2,3….; de o persoană alteia = PI-P1,2,3… 

„Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XIII, nr. 1–2, p. 85–125, Bucureşti, 2002 



 Nicolae Perpelea, Camelia Beciu, Valentina Marinescu, Simona Ştefănescu 2 86

De asemenea, sunt deschise perspectivele unei cercetări care poate aplica 
modelul polifonic şi principiul carităţii şi la nivelul macro-dispozitivelor de 
comunicare, cum este cazul televiziunii – genurile televizuale talk-show şi 
reality-show. În acest caz, ipoteza este că în mass-media românească receptorul 
colectiv are mai degrabă şanse să întâlnească dispozitive în care se încarnează un 
limbaj al faptelor relevate, ca urmare a intereselor unor grupuri de presiune, 
precum şi cele ale captatorilor de audienţă în scopul vânzării de reclame. 

Ieşind dintr-o abordare strict legată de teoria clasică a acţiunii (Weber, 
Parsons), care insistă pe actor şi acţiunea sa, putem încerca elaborarea şi testarea 
unei metodologii, pentru caracterizarea formelor trăite ale angajamentelor în 
situaţii critice, din punctul de vedere al exprimabilităţii publice a argumentelor şi 
probelor justificative. Ne înscriem, astfel, în programul unei pragmatici 
expresiviste, pentru a observa corpul comunicării sociale printr-un model polifonic. 
Supoziţia acestui model este că un enunţ izolat face să se audă mai multe voci. 
Reauzirea lor presupune „să fie descrise în mod sistematic imaginile enunţării care 
sunt vehiculate prin intermediul enunţului”2. Aceasta presupune existenţa unui 
interpret care are competenţa utilizării principiului carităţii . Iată-l deocamdată într-o 
variantă de dicţionar: „dacă multe dintre opiniile noastre sunt coerente cu multe 
altele, atunci multe dintre opiniile noastre sunt adevărate”3. 

1.  COMUNICAREA  CA  EVENIMENT  POLIFONIC 

a. Principiul carit ăţii; bun ăvoinţa „interpretului radical” („meritul” 
comunicatorilor) 

Aşa cum am argumentat mai în detaliu, în unele dintre lucrările precedente4, 
o perspectivă pragmatică presupune tratarea conceptului de comunicare după modelul 
acţiunii. Pentru început plecăm de la un model al acţiunii propus de D. Davidson: 
un eveniment poate fi descris ca o „lume”, în care o acţiune începe, se desfăşoară şi 
are un sfârşit5. 

Exigenţa acestui model este de a „tranşa în mod cubist”6 şi de a identifica 
evenimentele cu cauzele. Această teză este în evident conflict epistemologic cu 
neopozitivismul, care susţine că doar limbajul faptelor are deplină capacitate 
informativă şi forţă referenţială cu „partea întreagă”. 

O asemenea critică este aceea a lui J. Bennett7: conceptul de eveniment este 
„în mod esenţial imprecis şi puţin informativ”. Bennett pretinde că o judecată etică 
nu are ca referinţă un eveniment, ci consecinţele unei conduite, adică faptul că un 
 

2 O. Ducrot, Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984, p. 171–174.  
3 J. Dancy, E. Sosa (ed.), Dicţionar de filosofia cunoaşterii, Bucureşti, Editura Trei, 1999. 
4 N. Perpelea (coautor), Construcţia simbolică a câmpului electoral, Iaşi, Editura Institutul 

European, 1998. 
5 D. Davidson, Essays on Actions and Events, Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 179.  
6 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 86. 
7 J. Bennett, Events and their Names, Oxford, 1988. Cf. J.-L. Petit, Oublier l’événement?, în 

L’événement en perspective, Paris, EHESS, 1991. 
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agent se poartă „mai curând într-un fel decât în altul”. Aşa cum am arătat în alt 
loc8, critica sa este oarecum curioasă. Voi încerca să demonstrez – în limbaj 
sociologic – că argumentaţia că Davidson ar fi ocultat atribuirea semnificaţiei 
acţiunilor unui agent este greu de susţinut prin relevarea „poziţiei cubiste” a 
acestuia. Ambiţia sa normativă ar fi aceea de a ne regla viziunea reprezentând 
„obiectul moral” nu după cum apare, din punctul de vedere în care suntem, acum, 
în prezentul conştiinţei (aceasta ar fi percepţia impresionistă), ci după cum el este, 
în simultaneitatea tuturor aspectelor sale văzute (ca în teoria relativităţii) din toate 
perspectivele. 

Într-o modelare specifică „filosofiei aplicate”, Davidson ne propune o metodă 
de interpretare radicală. Privită din perspectivă sociologică, o astfel de teorie a 
interpretării este totodată şi o teorie a comunicării, întrucât pune problema stabilirii – 
pe baza enunţului unui locuitor dintr-o altă comunitate care practică un limbaj – a 
ceea ce cuvintele semnifică şi a modului în care putem spune că împărtăşim 
aceleaşi credinţe cu acea comunitate9. 

Desigur, este o platitudine să insişti să arăţi că legătura semantică dintre 
cuvinte şi lucruri este convenţională. Mai ales sociologii sunt tentaţi să creadă că 
negarea acestor platitudini este un act, care îi poate trece prin cap doar unui filosof. 
Davidson nu spune însă că noţiunea de semnificaţie convenţională este inutilă, ci 
doar că nu se poate face un contrast net între ceea ce este şi ceea ce nu este 
convenţional, precum şi între ceea ce este de relevat din observarea intenţiilor (sau 
atitudinilor psihologice ale cuiva) şi ceea ce relevă sensul cuvintelor. Dar cum mai 
este atunci posibilă comunicarea? Aşa cum vom vedea, soluţia lui Davidson 
consistă în introducerea principiului carităţii. Dar să vedem mai întâi în ce termeni 
apare această problemă în tradiţia sociologică. 

În accepţia lui Schutz: noi nu putem niciodată să accedem în mod direct la 
experienţa altuia, altfel decât ca act de interpretare care este în mod esenţial 
distinct de ceea ce este interpretat. Chiar relaţia de „faţă în faţă” – un caz este chiar 
acela când „îmbătrânim împreună” (!) –, nu împiedică faptul ca „durata altuia” să 
ne devină semnificativă doar prin intermediul propriei cunoaşteri pe care o avem 
despre el. După P. Pharo10, în felul acesta, Schutz subliniază doar dificultăţile 
comprehensiunii intersubiective în manieră weberiană, dar propria sa soluţie nu 
este decisivă deoarece „postulatul de adecvare” (între interpretări) pe care el îl 
 

8 Nicolae Perpelea, Corpul comunicării provocat. Modele sociologice ale pragmaticii 
expresiviste, Bucureşti, Editura Expert, 2002. 

9 Mai amănunţit: când interpretăm discursul altuia, marea problemă nu este aceea a 
cunoştinţelor efective care sunt puse în joc, ci una de natură normativă – ce ar trebui să cunoaştem 
pentru a interpreta. Atunci când investigăm un limbaj L  (limbaj-obiect), elaborăm o teorie semantică 
TS. Aceasta funcţionează ca un metalimbaj în care putem să decidem pentru care fraze din L  
limbajului nostru T are deja învăţată o semantică). O interpretare radicală presupune să considerăm 
doar ca pe o convenţie faptul că frazele metalimbajului nostru semnifică acelaşi lucru cu acelea din L. 
Trebuie să vedem de ce merită şi pe baza cărei autorităţi putem să facem astfel de atribuiri de 
„semnificaţii comune”. 

10 P. Pharo, Le sens de l’action et la compréhension d’autrui, Paris, Harmattan, 1993, p. 24–30. 
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introduce nu ocroteşte interpretul de arbitrarul interpretării conştiinţei sale solitare 
de natură fenomenologică. 

În fine, Roger Trrig prezintă o analiză în care susţine, pe bună dreptate, că 
Weber şi Schutz nu se deosebesc prea tare în delimitarea funcţiilor discursului 
sociologic, deoarece nu se concentrează pe semnificaţia umanului doar pentru a-l 
trata cu prioritate ca individual. Şi în cazul lui Schutz, şi în cel al lui Weber, 
constrângerea că „ştiinţele sociale nu pot spune mai puţin decât putem noi înţelege 
prin studiul indivizilor”11 conduce la postularea unui soi de „proprietăţi 
emergente”. Aceasta nu înseamnă însă că societatea trebuie concepută ca un 
„obiect” la care putem face referinţe din exterior: „spiritul unei naţiuni”, „spiritul 
unei vârste”, „îngrijorarea unei familii cu privire la sănătatea mamei” etc. 

Să luăm drept exemplu ultima „unitate social-umană” menţionată mai sus. 
Din punct de vedere sociologic, cercetarea atitudinii de îngrijorare, exprimată într-o 
conversaţie, este o descriere a modului în care „fiecare” membru al familiei este 
îngrijorat. Nu se poate face o distincţie între obligaţiile morale ale „membrilor” şi 
cele ale agentului colectiv numit „familie”. Trrig nu analizează acest caz, dar, pe 
urmele lui Weber, susţine că la nivelul unor corporaţii se poate face o diferenţă 
precisă între obligaţiile acesteia şi acelea ale angajaţilor săi. Cu alte cuvinte, legea 
se poate raporta în mod diferit la individ şi la instituţie, dar sociologia nu poate face 
acest gen de distincţie. Rezultă oare de aici că înţelegerea acţiunilor presupune 
descoperirea semnificaţiei conferite în mod separat de indivizi şi că există cazuri – 
cum este „îngrijorarea familiei” – care ar putea fi înţelese chiar când sunt desprinse 
de situaţia socială? Acest gen de întrebări capătă o conceptualizare specială în 
modelul propus de Davidson. Să revenim deci la problema iniţială pentru a vedea 
avantajele acestui model. 

Pentru început o susţinere vagă: noi nu interpretăm doar conţinuturile şi 
semnificaţiile expresiilor lingvistice, ci şi „conţinuturi de gândire”. Aceasta 
înseamnă a atribui altuia şi nouă înşine atitudini propoziţionale, cum sunt 
credinţele, dorinţele sau speranţele. Întrucât aceste atribuiri se fac în limbajul 
natural, Davidson propune să îndreptăm analiza spre ceea ce face „psihologia 
populară”. Adică spre acea „schemă ordinară de explicaţie”, pe care o folosim 
pentru a ne interpreta semenii. Ca urmare, trebuie să realizăm o descriere 
intenţionalistă a comportamentelor: a raporta acţiunile la idiomuri psihologice – a 
crede, a dori, a se îndoi, a prefera, a exprima opinii, a pune la încercare, a vrea etc. 
Cu alte cuvinte, atunci când comunicăm aplicăm un soi de „teorie comună a 
acţiunii” 12, pentru a înţelege, a explica şi a prezice comportamentele mutuale. Nu 
începem deci cu noţiunile învăţate în manualele de psihologie şi sociologie, ci cu 
termenii psihologiei populare – aşa cum aceştia apar în formele de viaţă cotidiană. 
Dar pe baza căror principii şi „date” putem descrie conţinutul atitudinilor postulate 
de psihologia populară? Aceasta s-ar putea face în baza unui principiu holist şi 
normativ – „principiul carităţii” – care presupune o interdependenţă între credinţe 
 

11 R. Trrig, Înţelegerea ştiinţei sociale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996, p. 68. 
12 Această caracterizare îi aparţine lui J. Dubucs, Omniscience logique et fictions cognitives, în 

D. Andler et al. (eds.) Épistémologie et cognition, Liège, Mardaga, 1992. 



5 Comunicare socială şi mass-media 89 

(ale locutorului) şi semnificaţii (ale enunţurilor locutorului). O precizare însă: 
acestea nu sunt acelea pe care le „ştie” el însuşi, ci acelea cum le „ştie” interpretul! 
În consecinţă, o procedură de „interpretare radicală” pe baza principiului carităţii ar 
trebui să permită să se determine simultan: 

1. credinţele şi dorinţele membrilor unei comunităţi culturale; 
2. condiţiile de adevăr ale acestor enunţuri. 
Acum intervine însă aspectul cel mai delicat al unui program de cercetare a 

comunicării: această interdependenţă trebuie să fie definită într-un sens suficient de 
slab pentru că altfel – pentru a produce o „regularitate în timp, nu doar acord la un 
anumit moment” – locutorul ar putea găsi că nu prea merită să se străduiască „să 
intenţioneze ca alocutorul să interpreteze cuvintele lui aşa cum intenţionează 
locutorul şi să aibă un motiv adecvat pentru a crede că alocutorul va reuşi să-l 
interpreteze după cum doreşte”13. 

De aici derivă exigenţa principiului carităţii : să facem în aşa fel încât – dacă, 
de exemplu, vrem să construim o teorie a interpretării despre credinţe cum sunt 
cele care apar în evenimente de comunicare asemănătoare celui descris mai sus 
prin expresia „îngrijorarea familiei” – cea mai mare parte a credinţelor pe care le 
atribuim să fie acte de enunţare, pe care noi înşine le considerăm ca adevărate. Se 
evită astfel o dublă divergenţă ideologică: 1. divergenţa conceptuală şi 2. divergenţa 
doxastică (ansamblul credinţelor). 

A avea o înţelegere cum este cea invocată mai sus presupune că putem să 
identificăm credinţele altcuiva, specificând în limbajul nostru condiţiile lor de 
adevăr. Dacă credinţele pot fi exprimate în limbajul nostru, atunci putem să 
limităm divergenţa doxastică aplicând un principiu normativ, cum este cel al 
carităţii. Cum noi înşine suntem înclinaţi să ne atribuim credinţe adevărate, atunci 
putem să începem prin a maximiza credinţele adevărate atribuite celuilalt. 

Aşadar, principiul carităţii face pertinentă supoziţia, că în fiecare comunitate 
reflexivă şi conceptuală se manifestă un joc de limbaj al unui interpret omniscient. 
Trebuie însă să precizăm că este vorba doar despre o ficţiune euristică, în care se 
admite că interpreţii nu se înşeală semnificativ în privinţa înţelesurilor expresiilor, 
imaginilor şi stărilor mentale, care le cauzează credinţele pe care le au şi/sau pe care 
le atribuie celorlalţi. Să introducem însă o viziune scepticistă: nu cumva acest holism 
lasă deschisă posibilitatea unei folie à deux, deoarece am putea întâlni situaţia în care 
ceea ce spune vorbitorul este luat în descripţiile interpretului ca adevărat – potrivit 
principiului carităţii –, dar care poate să fie totuşi, în general, fals. 

Nu cumva aceasta înseamnă că tocmai „în şi prin” comunicare se produce în 
mod inevitabil o indeterminare a interpretării? Dar intuiţia existenţei acestei 
indeterminări (e mai bine să pui răul în faţă?) ne poate îndemna să-i dăm caracter 
de afectivitate. Această construcţie virtuală a indeterminării se încarnează în 
limbajul comunicatorilor sub forma acelor enunţuri – despre care putem zice că ei 
 

13 D. Davidson, Comunicare şi convenţie, p. 93, în Angela Botez (ed.), Realism şi relativism în 
filosofia ştiinţei contemporane, Bucureşti, Editura DAR, 1993. 
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le preferă – adevărate. Asemănător cumva modului prin care – într-un pariu 
obişnuit – se anunţă că există o bază pentru formularea unui grad de certitudine. 
Când zic, de pildă, că Steaua are şanse 60% să bată pe Dinamo, atunci nu exprim 
doar credinţele şi semnificaţiile mele, ci şi preferinţa şi dorinţa mea ca Steaua să 
câştige. De aici decurge însă o paradoxală creştere a bazei empirice a metodei de 
interpretare deoarece, prin constatarea că există preferinţe şi dorinţe, dispunem şi 
de o „informaţie” verificabilă prin condiţiile ei de adevăr. Un „interpret radical” 
(radical interpreter) poate presupune nu numai că eu „prezint” anumite enunţuri 
„ca adevărate”, ci că „le ţin ca adevărate” la un anumit grad. 

Ca „interpret radical” manifest deci un soi de bunăvoinţă faţă de un predicat 
psihologic: trăsăturile de caracter ale unei persoane, înţelesul universal al unui 
enunţ enciclopedic ca „tăcerea e de aur” sau o deviză etică. Totul se petrece ca şi 
atunci când, încrezători în contrafactualitatea lucrurilor, îi atribuim cuiva un merit. 
Faptul că mă gândesc că interlocutorul meu actual sau generic poate formula un 
grad de probabilitate este o bază empirică paradoxală, care îmi permite să fac 
inferenţe etice. Atitudinile noastre propoziţionale devin interdependente, întrucât 
apare în mod explicit faptul că nu pot în nici un fel să descopăr că partenerul se 
înşală, în mare, asupra lumii. De exemplu, „pe bune?” din (1) îi reconstruieşte 
vorbitorului B poziţia de a fi din nou „la rând” pentru a institui o progresivitate a 
întâlnirii. El nu are decât două soluţii: sau să aleagă („da”, „nu”, „lasă-mă în 
pace!”) – deci să recunoască o poziţie agentivă (1.1), sau să se joace cu absurdul 
pentru a-l inspira pe Eugen Ionescu (exemplul 1.2): 

(1.1) A: Doriţi cafea?  (1.2) A: Doriţi cafea? 
 B: O cafea m-ar împiedica... B: O cafea m-ar împiedica... 
 A: Pe bune? A: Pe bune? 
 B: „Pe bune” (o cafea m-ar...) B: O cafea m-ar împiedica... 

După acest ocoliş, să revenim pentru a vedea în ce fel un program 
evenimenţialist ne înlesneşte posibilitatea de a face interpretări pe baza unei etici a 
responsabilităţii. Mai întâi, ni se relevă posibilitatea de a decide când avem de a face 
cu un proces conversaţional complet, aplicând principiul carităţii. Altfel, cum am 
reuşi să decidem că partenerii de mai sus „nu se înşală masiv”? Dacă – fiind 
obsevatori la persoana a III-a – putem constata că, în mare, ei vorbesc despre aceeaşi 
suită virtuală a faptelor (că o cafea este substanţa cutare, că are proprietăţi 
antidormitive, că există un subiect în carne şi oase care vorbeşte...), atunci putem să 
atribuim şi lui B o poziţie agentivă. Oricâtă pierdere de informaţie (subdeterminare 
semantică) ar induce enunţul său, el nu poate contesta că: „s-a găsit a avea o intenţie” / 
„şi-a format o intenţie” / „a avut o dorinţă” / „a avut o credinţă”. Cel puţin una dintre 
ele este suficientă, pentru a recunoaşte implicit că poziţia sa în timp a fost un act la 
persoana I. Or, a-ţi descrie o mişcare ca act înseamnă a mărturisi că nu era vorba doar 
de o mişcare instinctivă a buzelor, ci că ai făptuit ceva cu responsabilitate. Aşadar, 
referitor la acest exemplu, concluzia ar fi că B se străduieşte să scape de 
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„agentivitatea” la care l-ar obliga o „situaţie (externă) de comunicare” la care el nici 
în vis nu consimţea să ataşeze un „contract de comunicare”. 

Ipoteza care s-ar desprinde din această concluzie uşor ilară cu privire la cele 
două persoane ale conversaţiei despre (!?) este că o asemenea structură 
evenimenţială se regăseşte şi la nivelul a ceea ce am putea numi macro-evenimente 
conversaţionale. Mă refer în primul rând la talk-show-urile din mass-media. Nu 
sunt oare acestea un bun prilej pentru personalul politic, de a se deroba de 
responsabilitatea agentivă la persoana I, prin inculcarea persoanei a III-a 
(observatorul extern, „telespectatorul reflexiv”) unui limbaj de descripţie-
interpretare de natură psihologistă şi contextualistă? Mai clar, limbajul faptic prin 
care se detaliază cauze şi condiţii ca ofertă de reconstrucţie într-un „totum” de 
echivalenţe, ca şi hiperaccentuarea caracteristicilor psihice ale persoanei politice 
şi/sau ale mediului său de lucru conduc la o disoluţie – în ochii privitorului şi 
evaluatorului politic de la televizor – a „eu-lui” (care se angajase în perioada 
electorală) într-un „eu-factual”. Printr-o astfel de diluare a responsabilităţii eului 
agentiv în factivitate el nu face însă decât să justifice că nu poate să-şi joace rolul 
întrucât se află „sub vremi”. 

Conceptul de „eu” utilizabil aici nu surprinde decât o relaţie strategică între 
actor şi mediu. În mod tacit se sugerează că mai curând „mediul” este „vinovat”. Dar 
dacă un „agent” pretinde că a avut întotdeauna o formă de angajament responsabil în 
lume, atunci nu cumva „eul” şi „mediul” au o serie de „proprietăţi” comune? 

Ipoteza pe care o putem introduce, în vederea analizei acestor cazuri, este 
aceea că „persoanele obişnuite” percep printr-o „emoţie informativă” că 
justificările devin convenţionale. Se spune că „se vede cum” legitimitatea şi 
generalitatea – adică tocmai caracteristicile definitorii ale unui argument – sunt 
exprimate într-un limbaj al intereselor survenite prin presiuni „oficioase” 
(discursurile medio-politice). În consecinţă, în anumite situaţii pragmatice, aceste 
persoane au serioase dificultăţi în a-şi exprima starea cognitivă şi sentimentele 
autentice cu privire la acea problemă controversată. Această percepţie a existenţei 
unei „comunicări problematice” se traduce fie prin „slăbiciunea voinţei”, fie printr-o 
contestare lacunară din punctul de vedere al expresiei cognitiv-verbale, dar 
agasante ca trăire emoţională. Fac deja aici o primă observaţie privind tehnica de a 
produce o astfel de situaţie, unde persoana care povesteşte sau argumentează ceva 
este nevoită să basculeze dintr-un limbaj de lemn – preluat din discursurile medio-
politice – într-unul ce-i exprimă adevărata concepţie şi trăire emoţională. Să cădem 
de acord să dăm acestei proceduri numele de tehnică a secvenţei scurte. 

Înscrierea unui subiect într-un astfel de „caiac-canoe” al interviului 
comprehensiv se poate executa, de pildă, prin jucarea unei îndoieli („Eiii, chiar 
aşa?„) care zdruncină tabloul oficios sau idilic pe care interlocutorul îl desenează 
auditoriului. Uneori această „secvenţă scurtă” se poate produce prin percepţia unui 
zâmbet ironic al celorlalţi participanţi la focus-group sau chiar de la sine. Astfel, în 
Focus II interlocutoarea se opreşte singură – poate că fiind plictisită să explice 
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„ascensiunea lui C.V. Tudor” unui public care avea cam aceleaşi păreri şi competenţe 
explicative! – şi afirmă că „de fapt, pe noi nici nu ne interesează turul I…”14. 

Variaţia pragmatică a valorilor trăite nu poate fi înţeleasă convenabil, doar 
într-un model weberian care suferă de maniheismul opoziţiilor public-privat, 
colectiv-individual, naţional-local etc. Pentru a „măsura” această pluralitate 
radicală a valorilor, trebuie să specificăm angajamentele pe care indivizii concreţi 
le resimt atunci când „probează” stabilitatea mediului, dar şi când diversele 
configuraţii ale acestuia îi încearcă emoţiile, stările cognitive şi abilitatea 
procedurală. Ajunşi în această problemă, putem trece la observarea modului în care 
funcţionează principiul carităţii în modelul polifonic. 

b. Polifonia discursivă 
Termenul „polifonie” a fost elaborat de M. Bahtin pentru a arăta că în toate 

categoriile de texte există mai multe voci care vorbesc simultan. Exemplul său 
preferat este literatura populară, în care, în opoziţie cu literatura clasică sau 
dogmatică, întâlnim o adevărată „mascaradă” (în sensul că autorul ia pe rând mai 
multe măşti). Spre deosebire de M. Bahtin – deşi voi lua în calcul îndeosebi 
corpusul „scriiturii politice populare” (conversaţii cotidiene, vociferări, interpelări, 
telefoane date în timpul emisiunilor radio-tv, slogane şi desene pe ziduri, scrisori 
de reclamaţie, interviuri cu persoanele obişnuite etc.) – „polifonie” nu va fi 
considerat doar ca o „carnavalizare” (Bahtin) a suitei de enunţuri. Spunem că prin 
această „suită” se încarnează o identitate narativă15. 

Aceste precizări sunt necesare nu numai pentru lectorul care urmăreşte 
consistenţa suportului teoretic al analizei de aici, dar şi pentru a ne diferenţia de 
„tehnica” unor „analişti de discurs” care doresc să facă interpretări rapide ale unor 
enunţuri publice. Mă refer, mai ales, la acei analişti politici şi ziarişti care – ca să 
iau un prim exemplu – se grăbesc să analizeze „pe rând” slogane ale unor partide 
politice pentru a da verdicte cu privire la „efectele” lor în campaniile de marketing. 
Aşa cum voi arăta, nu numai că trebuie să vorbim de un intertext (hipertext) global, 
format prin interacţiunea acestor enunţuri, dar chiar fiecare dintre ele presupune un 
interpretant intern care „aude” mai multe voci. 

Să luăm, de pildă, şapte slogane din campania electorală din noiembrie 2000: 
1. „Singuri pentru Europa, singuri împotriva stângii” (CDR 2000); 
2. „Aproape de oameni, împreună cu ei” (PDSR); 
3. „Eu nu vin la putere, eu vin la muncă. Cine are curaj, merge drept la ţintă” 

(PNL + T. Stolojan); 
4. „Viitorul începe cu tine. Încredere în fiecare, şanse pentru toţi” (PD + P. 

Roman); 
 

14 Întemeierea teoretică a acestei tehnici necesită o analiză mai sofisticată. Vezi, de exemplu, obiecţiile 
la adresa reprezentaţionalismului şi etnometodologiei. Cf. N. Perpelea, Corpul comunicării provocat. 

15 În acelaşi fel poate fi înţeles şi W.I. Thomas. El povesteşte că l-a întrebat odată pe un ţăran 
dacă poate să spună „până unde se întinde o «ocolică» (vecinătatea)”. Acesta ar fi dat următoarea 
definiţie socială: „Merge atât de departe cât se mai vorbeşte de acel om”. 
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5. „Viitorul t ău e grija mea. Muncă cinstită, bine plătită” (APR + T. Meleşcanu); 
6. „Programul Isărescu este singurul românesc, valoros, eficient, realist, 

european. Convinge-te, merită!”; 
7. „Jos mafia, sus Patria” (PRM + C.V. Tudor). 
Cum se construieşte referentul modelului care ne permite să descifrăm aceste 

enunţuri? Un răspuns ni se iveşte pornind de la analiza modului în care se accentuează 
una sau alta dintre cele două dimensiuni ale limbajului: designativă şi expresivă. 

Atunci când ne construim interpretarea pornind de la o analiză „pe rând” a 
enunţurilor, vorbim despre dimensiunea designativă a limbajului comunicării (semnele 
puse în joc sau create spun un lucru despre un alt lucru). Este şi cazul dispozitivului 
comunicaţional din maşina mentală a unui animal. Acesta nu recunoaşte ideea de 
„hedonism” sau de „politicianism”. Totuşi, se poate dresa un papagal să reacţioneze 
diferenţiat, la semnale care indică variaţii în conduita unui emiţător: să ciripească în 
funcţie de stimulii auditivi proveniţi de la o gură desenată într-un clip pentru 
publicitatea unui ruj; să se înfoaie când „aude” schimbările de ton dintr-o dezbatere 
politică televizată. El nu face însă decât să reacţioneze la „conţinuturile comunicării”: 
să-i „placă” anume sunete, să se înfricoşeze în privinţa unei anume relaţii între o 
culoare şi un ritm al mişcării ochilor etc. Am putea să spunem că papagalul este 
propriul său Dumnezeu. Pentru a fi „hedonist” sau „elector cinic”, el nu are nevoie să 
contrasteze „datele” recepţionate cu alte familii de proprietăţi. 

Prin dimensiunea expresivă, limbajul serveşte pentru a exprima sentimentele 
realizate în procesul comunicării, nu prin faptul de „a vorbi despre” ele, ci prin 
încarnarea lor în dispozitive prin care devin direct disponibile vederii tuturor 
membrilor familiarizaţi cu „gramatica” spaţiului public respectiv. Prin „direct 
disponibile” nu trebuie să înţelegem, în acest caz, că ele nu pot fi enigmatice, 
fragmentare sau disimulate. Este doar vorba de faptul că nu le putem contrasta cu 
un alt mod de prezentare, care ar releva că pot fi manifestate într-un mod mai direct 
şi „non-expresiv”. 

Pentru a înţelege mai precis această problemă a „succesivităţii efectelor” să 
revenim la ipoteza lui Bennett. El pretinde că o judecată etică nu are ca referinţă un 
eveniment, ci consecinţele unei conduite, adică faptul că un agent se poartă „mai 
curând într-un fel decât în altul”. Dar un astfel de model, care lucrează numai cu 
dimensiunea designativă a limbajului, are consecinţe perverse atunci când pătrunde 
în explicaţii cu larg caracter propagandistic. Aceasta este procedura interpretativă a 
unui analist politic sau aceea a specialistului în marketing. Din „raţiuni 
profesionale”, ei sunt nevoiţi să calculeze „raporturi optime” (faţă de eventualele 
„efecte perverse” sau din punct de vedere al costurilor financiare ale campaniei). 
Astfel, vor putea zice: sloganul 1 va avea efect asupra celor conştienţi de 
importanţa „ochiului public european” şi de necesitatea unui „joc parlamentar cu o 
opoziţie democratică de dreapta”; sloganul 2 şi 5 sunt bune „ca să atragă pe cei ce 
se tem de iniţiativa privată şi vor un paternalism politic” etc. 
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În calitatea noastră de persoane obişnuite, nu ne construim însă intenţia de vot 
în funcţie de aceste efecte scontate, ci printr-un soi de re-reprezentare a „dialogului 
intern” dintre aceste enunţuri. Desigur, un asemenea hipertext (= reţeaua semantică16 
existentă prin operele de metafizică politică + doctrinele şi discursurile politice + 
enunţurile „persoanelor obişnuite”) funcţionează doar în acel tip de colectivitate 
umană în care se va fi înstăpânit deja o procedură de vizibilizare semantică a ei înseşi 
ca un „conţinut”. Ceea ce într-un limbaj metaforic apare prin expresia „momentul în 
care colectivitatea se dă ea însăşi la văzut”17 este în realitate un moment de revelaţie18 
a existenţei unui spaţiu public. 

În acest sens, spunem că se formează un discurs social poliadic. Acesta poate 
fi înţeles în sensul unei capacităţi de a opera un colectiv, pornind de la multiplu, în 
baza unei comunităţi de interpretare. Dar trebuie să vedem în acest discurs o 
acţiune, iar nu un compozit de rutine sociale şi acte de interpretare. 

Cu alte cuvinte, discursul social poliadic nu este o hidră lingvistică dotată cu 
şapte capete care stau la pândă pentru a muşca enunţările non-convenţionale. 
Aşadar, în exemplul de mai înainte (cele şapte slogane politice), discursul social nu 
trebuie considerat ca juxtapunere de „acte de interpretare”. Această eroare provine 
din supoziţia că orice comprehensiune stă pe un act de interpretare. Introspecţiile 
noastre naive ne relevă că de fiecare dată când înţelegem ceva, înţelegem „aşa”, şi 
nu „altfel”; că mereu este posibilă o interpretare distinctă. De aici se ajunge însă la 
ideea eronată că există o etapă logică aparte, un act de interpretare distinct care 
acompaniază orice comprehensiune normală19. 

2.  REGIMURI  DE  ANGAJAMENT  ŞI  EMOŢII  MORALE  ÎN  SPA ŢIUL  PUBLIC. 
ROLURILE  COMUNICA ŢIONALE  ALE  „CET ĂŢEANULUI  PSIHO-COGNITIV” 

a. O ofensă publică: absenţa emoţiilor 
Am văzut, aşadar, cum se lucrează cu o procedură de analiză utilă celui 

specializat în marketing-ul politic. Ca sociologi ne interesează însă condiţiile de 
posibilitate ale unui model normativ-expresivist. Cei care susţin că „spiritul social” 
ar funcţiona doar în modul strategic antrenează – mai mult sau mai puţin voit – o 
concepţie relativistă privind moralitatea strategiilor politice. Aceasta duce la 
 

16 De ex., „probele” din reţeaua semantică a „cetăţii” opiniei (renumelui) sunt prezente atât în 
opera lui Hobbes, cât şi-n sfaturile din „cărţile de marketing politic” de uz popular sau în comentariile 
analiştilor politici de duminică. Iată o listă cu descriptori: a fi ascuns (suspect), a stârni indiferenţa, a 
fi uitat („Pe Petrică l-a cam uitat APACA”), a nu mai avea receptivitate, a avea imaginea deteriorată, 
estompată etc. 

17 J. Widmer, Langues et configurations de l’espace public, Paris, Hermès, 1996, p. 19. 
18 De aceea, prin observarea acestor procese socio-discursive vizăm o descriere a modurilor de 

încarnare a sensului în discursuri, valoarea informativă a enunţurilor trecând pe locul doi. 
19 O eroare asemănătoare este găsită şi de Searle, în domeniul ştiinţelor cognitive, când acestea 

susţin că de fiecare dată (dacă – atunci când privim un arbore dintr-o anume parte – noi ştim că 
arborele are o latură în spate) facem o inferenţă. „Nicidecum, afirmă Searle, ceea ce se petrece, în 
mod simplu, este că noi privim arborele ca un arbore adevărat”19. Cf. La redécouverte de l’esprit, 
Paris, Gallimard, 1992, p. 259. 



11 Comunicare socială şi mass-media 95 

pierderea din vedere a dimensiunii antropologice a acţiunii sociale. Or, importanţa 
acestei dimensiuni nu decurge doar dintr-un soi de „perspectivism metafizic” (cu 
grijă îngăduit de adepţii „realismului calculului interpretativ”). Această grijă este 
„strategică” deoarece ne îndepărtează de o tematizare, în termeni publici, a ideii că 
există divergenţe morale inacceptabile. 

Ne putem astfel întreba – ca să revenim la exemple – dacă nu cumva enunţul 
din sloganul CDR („Singurii care…”) a produs o astfel de disfuncţie în această 
reţea semantică polifonică. Astfel, în cercetarea noastră am observat că în 
interviurile de grup (îndeosebi în Focus I, IV, V) se exprimă un sentiment de 
agasare faţă de un asemenea enunţ: „o obrăznicie” – cam astfel apar caracterizările 
făcute de interlocutorii din aceste grupuri, „nu trebuie eu să stau lipită de afişele 
Convenţiei ca să fiu «de dreapta»”, declară altcineva într-un interviu individual. Şi 
mai violentă a fost expresia emoţiilor în legătură cu sloganul „Cu stânga nu-ţi poţi 
face nici măcar cruce. Să nu zici că nu ţi-am spus!”. Iată, aşadar, aici un bun 
exemplu de „eficienţă instrumentală” a calculelor făcute de unii specialişti în 
marketing politic. Să fi scăpat ei oare din vedere că spiritul „simplului cetăţean” nu 
este totalmente „formatat” prin discursurile politice de tip marketing, adică nu 
acceptă acele incitări la divergenţe morale radicale? 

Aşa cum vom vedea, procedura cea mai puternică de publicizare este 
vizibilizarea absenţei emoţiilor. Astfel, absenţa invitatului la o reuniune publică sau 
identificarea absenţei emoţiilor este percepută ca o ofensă a sensului uman comun. 
Chiar de la un moderator de talk-show se aşteaptă o „reacţie emoţională”. De pildă, 
în campania electorală din noiembrie 2000 s-a putut observa o interesantă „reacţie” 
(scurtarea duratei licenţei de emisie pentru postul de televiziune Tele 7 ABC cu 
şase luni) a membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) la „lipsa de 
reacţie a moderatorului (Diaconescu) în cadrul emisiunilor din 9, 10 şi 15 
noiembrie”. În aceste emisiuni – ca şi în majoritatea scenelor conversaţionale 
penibile care puteau fi văzute între invitaţii acestui talk-show – moderatorul lăsase 
invitaţii „să se dea în spectacol”, înfăţişându-se ca un simplu „corespondent de 
presă” însărcinat să prezinte lucrurile „cât mai autentic”20. 

Este interesant de observat că îndeosebi interlocutorii din Focus III 
interpretează această problemă, prin referinţă la „cadre politice” (cei mai mulţi au 
văzut în „reacţia CAN” o simplă măsură punitivă contra politicii tacite a postului 
de televiziune). Doar în Focus IV şi V – despre care voi vorbi ceva mai departe – 
 

20 În interviul de grup (Focus III – militanţi politici şi sindicali, reprezentanţi ai unor 
ONG-uri) pe care l-am realizat în ziua de 21 nov. 2000 – imediat după „reacţia CNA" – am pus 
această problemă, dar am putut constata că nici măcar aceia care urmăriseră emisiunile în „mod 
sistematic” nu-i acordaseră vreo semnificaţie morală directă. Discuţiile s-au aprins însă, când una 
dintre interlocutoare (fostă ziaristă, iar în acel moment activă într-un ONG) a făcut remarca:„să 
zicem că noi ăştia din ONG suntem cât de cât obişnuiţi cu chestia asta, dar dacă te apuci să faci un 
seminar numai cu jurnalişti… ai să vezi că se transformă într-o conferinţă de presă. (…) Cum e 
asta oare (referinţa este la Tucă-show), îi pui unuia o întrebare, apoi te întorci cu scaunul şi-i pui şi 
celuilalt o întrebare?”.  
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apare ca referenţial interpretativ ideea unui „cadru moral” independent de 
interesele politice. 

b. Un regim de angajament pentru personalităţi morale amorfe 
Ipoteza pe care o susţinem în continuare este aceea că „persoanele obişnuite” din 

modelul nostru de analiză se manifestă prin mai multe tipuri de personalitate morală. 
Într-un sens general, prin termenul mod de angajament sunt desemnate 

cadrele sociale care determină tratamentul reciproc dintre fiinţele umane şi mediul 
natural şi artificial. În cercetarea de faţă utilizăm un concept elaborat de sociologii 
francezi L. Boltanski şi L. Thévenot21. Aceştia utilizează când termenul de 
„artefact moral-politic”, când pe cel de „regim al criticilor şi justificărilor publice”. 
Întrucât analiza de aici se bazează pe o concepţie a puterii à la Foucault, propunem 
termenul de „regim de angajament”. 

Un regim de angajament este un ansamblu de convenţii, norme, dispozitive şi 
operaţiuni care articulează: a. o orientare spre realism (definiţia acordurilor colective 
prin limitele negative – permanenta tentaţie de a reactualiza garanţii care ne fac să 
ne racordăm unei activităţi publice) cu; b. o orientare spre un bine public care 
ghidează operaţiunile de evaluare care ne permit să stopăm mişcările de revizuire şi 
de retur la realitate. 

Regimurile de angajament: 1. garantează existenţa unui spaţiu de calcul în raport 
cu lumea (cazul agenţilor care resimt un decalaj faţă de „limbajele de lemn” ale 
autorităţilor moral-politice cu care erau familiarizaţi) şi 2. canalizează neliniştea etică 
şi emoţională a persoanelor care – în funcţie de „oportunitatea acţională” – trebuie să 
confere realizabilitate psihologică mai multor tipuri de personalitate morală. 

Tipurile de personalitate morală corespund diferitelor regimuri pragmatice. 
Trăim, cu alte cuvinte, basculând între exigenţele mai multor regimuri pragmatice 
de argumentare şi justificare ale propriilor acţiuni şi ale altora. 

Această aserţiune presupune un model etic bazat pe principiul realizabilităţii 
psihologice. Iată enunţul acestuia la O. Flanagan22: atunci când se construieşte o 
teorie morală sau se proiectează un ideal moral, trebuie să se asigure că – „pentru 
fiin ţe obişnuite ca noi” – caracterul, tratamentul deciziilor şi comportamentele 
prescrise sunt posibile sau cel puţin percepute ca posibile. 

Un model bazat pe acest principiu înglobează ideea de „excelenţă morală”, 
dar respinge exigenţa ca un individ sau grup excelent din punct de vedere moral să 
posede toate virtuţile. Raţiunea, invocată de eticianul american este că unele calităţi 
cerute de o „listă completă moral” sunt incompatibile şi se anulează mutual: verva, 
îndrăzneala şi curajul fizic versus serenitatea, tactul şi pacifismul. Aşadar, ipoteza 
care trebuie să ne ghideze construcţia modelului de analiză este că o persoană 
 

21 L. Boltanski, L. Thévenot, The Sociology of Critical Capacity, „European Journal of Social 
Theory”, 1999, 2(3); L. Boltanski, L. Thévenot, De la justification. Les économies de la grandeur, 
Paris, Gallimard, 1991; L. Thévenot, Which road to follow? The moral complexity of an «equipped» 
humanity, în L. Mol (ed.) Complexities in Science, Technology and Medicine, Duke U.P., 2000. 

22 O. Flanagan, Psychologie morale et éthique, Paris, PUF, 1998, p. 42. 
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ocupă un loc natural într-un regim pragmatic, dacă are deschis accesul la toate 
stările etice virtuale: inatenţia morală, oboseala critică, epuizarea morală, curajul 
moral extreme. 

Vom exemplifica analizând rolurile comunicaţionale ale „cetăţeanului 
psihocognitiv”. 

Uneori indivizii rămân indiferenţi – în sensul că nu caută să identifice 
„principii de justeţe” sau evită litigiile şi deci nu participă la „treburile cetăţii”. Să 
numim acest tip cu termenul individ psihocognitiv. 

Un exemplu este acela al „indiferentismului politic”. Dar această situaţie nu 
trebuie să se confunde cu „decizia de a nu avea o intenţie de vot”. Dacă în primul 
caz vorbim de absenteismul politic (la vot) – aceasta este o apatie electorală 
iresponsabilă –, în cel de-al doilea avem un abstenţionism – o neparticipare activă, 
în sensul că se transmite o „informaţie politică” (de ex., că personalul politic nu 
este capabil să construiască o motivaţie diferenţiată). 

Putem operaţionaliza un act comunicaţional prin două dimensiuni contractuale23: 
1. un contract situaţional: indivizii presupun existenţa între „protagonişti” a 

unui echilibru convenţional, fapt care le creează apetenţa pentru o finalitate 
comună („Suntem aici pentru a vorbi despre ceva”); 

2. un contract comunicaţional: convenţiile care constrâng partenerii la un 
minimum de continuitate a rolurilor comunicaţionale şi procedurilor de a schimba 
semne („Suntem aici pentru a vorbi cumva”). 

Întâlnim aici distincţia propusă de Bourdieu24 între proiect şi protensiune: 1. 
viitorul-proiect (ceva care poate să se întâmple sau să nu); 2. viitorul ce va să vină 
(intenţia comunicaţională este cvasiprezentă: rolurile comunicaţionale sunt 
„aprezentate” în raportul de credinţă cu dispozitivele de comunicare percepute). 

Conform soluţiei lui Bourdieu, unele comportamente de comunicare sunt 
pseudo-protensive. „Psihocognitivul” se simte adesea obligat să aibă propria sa 
opinie, „uitând” – aşa cum au relevat psihanaliştii 25 – că nu fac altceva decât să 
repete părerea autorizată a altei persoane. O lectură fizionomică poate constata acel 
„sunt în întregime în treaba lor”, „ştiu în întregime ce e de făcut”. În realitate, 
continuitatea rolurilor comunicaţionale are o natură amorfă, indivizii mulându-se 
mecanic pe „opinia reţinută” (vezi definiţia anterioară) în grupurile de expectanţă 
(„verişori”, ştiri din mass-media, vedete şi analişti televizuali etc.). 

Corespunzător noţiunilor din modelul lui Boltanski şi Thevenot, putem utiliza 
denumirea de regim fără grandoare. Un caz este acela în care nu se manifestă 
apetenţa de a susţine (sau critica) proiecte publice, prin formarea unor structuri 
argumentative capabile să se „ridice în generalitate” (Thévenot). Criticile şi 
justificările nu se fac dintr-o postură reflexivă, a cărei protensiune se înscrie în 
 

23 Acest model este propus de P. Charaudeau. Pentru detalii, vezi N. Perpelea, Corpul 
comunicării provocat. … op. cit. 

24 P. Bourdieu, Raţiuni practice, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999, p. 115. 
25 E. Fromm, Fuga de libertate, în Texte alese, Bucureşti, Editura Politică, 1983, p. 243–327. 
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orizontul unui aviz universal (de ex. „spectatorul imparţial” – A. Smith; „altul 
generalizat” – Mead) şi/sau principiu de grandoare. Apar frecvent interpelări publice, 
dar acestea sunt cauzate doar de acel tip de expresii emoţionale, care se pot încarna în 
dispozitive inductoare de efecte de voyeurism. Aşa cum arată sociologii care au 
analizat narcisismul meta-televizual, prin „iluzia meta-reflexivă” se produce o 
credibilitate necesară canalelor comerciale, pentru a vinde audienţă producătorilor de 
reclame. Menţionez că prin „reclamă” fac referinţă atât la cea comercială (săpunul 
Liruel e mai „beatles”), cât şi la cea specifică marketing-ului politic (sondajul 
IFSOPR e mai fiabil; persoana politică Cutare are o „imagine mai bună”). 

Dacă în primul caz se comercializează o nostalgie romantică („muzica asta rock 
nu mai e ca-n anii ’70”), în cel de-al doilea se re-vinde iluzia unei sofisticări politice 
personale, aceea căpătată la talk-show-urile politice de la prânzul de duminică. 

Situaţii asemănătoare „persoanei stânjenite” descrise de Fromm apar în 
interacţiunile create prin focus-group. Aici tensiunea apare când se pune problema 
definiţiei comune a unei situaţii. „Psiho-cognitivul” foloseşte adesea sintagma „am 
văzut cu ochii mei”. De ex., o temă care a traversat prin „experimentele 
sociologice”, realizate în vederea acestei cercetări, era aceea referitoare la 
comparaţia pe care „ochiul public european” o făcea între România şi Bulgaria. La 
interpretarea „până şi bulgarii…”, răspunsul preferat are forma „da, dar şoferii 
spun că unuia i-au rupt dinţii; am citit asta şi-n…”. El nu crede decât în surse 
personale: „cu ochii mei”, „vărul meu”, „ce se zice la OTV”, „au scris în «România 
Mare»”. În general, limbajul folosit de aceste persoane este unitar – dat fiind că 
este cel folosit de „ziariştii de teren” şi de animatorii de la talk-show-uri. Am putea 
caracteriza stilul narativ al acestor persoane cu sintagma nervozitate amorfă. 

Acest soi de sentiment normativ se întâlneşte îndeosebi în cadrul dialogurilor 
din Focus I (personal administrativ cu studii postliceale, secretare, funcţionari de 
rang mediu din primării). 

În celelalte grupuri, cadrul de interpretare cel mai frecvent este construit la 
nivelul: a. structurilor administrative sau legislative – cazul grupurilor experimentale II, 
III, IV, V; b. inconsistenţei acţionale a „societăţii civile” (problema responsabilităţii 
acţionale pe termen lung apare doar în grupurile IV şi V). Aşa cum am arătat, apetenţa 
lor socială îi îndeamnă să identifice şi să califice diferite „logici de acţiune”. 

În concluzie, modelul polifonic ne îngăduie să observăm interacţiunile 
discursive din situaţiile de viaţă cele mai obişnuite – dar şi circulaţia marilor 
discursuri publice – ca infirmare sau confirmare a unui „Noi”. Această configurare 
auto-enunţiativă a lui „noi” – prin semiosis-ul social – se bazează pe prezenţa 
implicită a celor trei poli gramaticali (Eu, Tu, El) în fiecare discurs social: în limbă, 
în mituri, în religie, în ştiinţă, în drept şi politică. 

Dar nu-i aşa că o astfel de structurare a gramaticii publice convine unora care 
doresc doar un spaţiu public pe care H. Sacks îl numea duplicatively organized, 
adică o conversiune mecanică a „audienţei” în „comunitate de interpretare”? 

NICOLAE  PERPELEA 
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II.  REGIMURILE  DE  MEDIATIZARE  A  CANDIDAŢILOR 
ÎN  CAMPANIA  PREZIDENŢIALĂ  DIN  2000 

1.  STUDIILE  DESPRE  MEDIATIZAREA  POLITICULUI, 
DINCOLO  DE  PARIUL  METODOLOGIC  

În prezent, literatura de specialitate nu mai discută faptul că televiziunea a 
devenit principala resursă de comunicare politică atât pentru omul politic cât şi 
pentru public – potenţialul electorat; că „logica” vizibilit ăţii televizuale a devenit 
constitutivă „corpului politic”, orice gest sau verb politic necesitând performanţă 
sau competenţă televizuală. 

Specialiştii sunt preocupaţi mai degrabă să identifice şi să evalueze anumite 
practici de mediatizare a politicului, cele care subminează instituţiile şi cultura 
democraţiei. Sunt menţionate în acest sens o serie de strategii mediatice care 
întreţin aşa-numita „tabloidizare” a televiziunii, respectiv, transformarea politicului 
(şi) într-un domeniu de divertisment [Norris, 2000; McNair, 2000; Moog, Beltrao, 
2001]. Strategiile mediatice de tip „tabloid” afectează registrul informaţional al 
politicului, populat în prezent de ştirile „ infotainement”, ştiri hibride care 
„împachetează” evenimentele politice sub forma divertismentului de televiziune (în 
consecinţă, ştirile „infotainement” includ în agenda publică „culisele” şi „pseudo-
evenimentele” acţiunii politice, viaţa privată a liderilor şi asocierea acestora cu 
celebrităţile zilei).  

Registrul argumentativ al politicului se confundă, din ce în ce mai mult, cu 
dispozitivele tehnologice, financiare şi de expertiză, destinate să pună în scenă un 
întreg climat emoţional, întreţinut prin „forme” şi „ efecte” comerciale tot mai 
estetizate (de altfel, pornind de la termenul de „politică estetizată” lansat de Klein 
(2000), Street (2001) propune abordarea politicii actuale ca o „formă a «expresiei 
artistice»” sau „o formă de cultură populară”). Potrivit lui Denton (2000), sub 
influenţa televiziunii comerciale, retorica politică americană este din ce în ce mai 
„ familiară”, „ personalizată”, „ conversaţională”, „ intimă”, „ charismatică” şi 
„melodramatică”, mai degrabă decât programatică şi analitică. 

Cele mai critice evaluări ale acestor tendinţe, în comunicarea politică actuală, 
atrag atenţia asupra unui întreg „proces de depolitizare” a comunicării şi 
jurnalismului politic [Fallows, 1996 în McNair, 2000] în condiţiile proliferării unor 
practici televizuale „anti-politice” [Axford, 2001]. În acest context, unii autori 
americani se referă deja la „criza democraţiei” ameninţată de „tehno-populism” 
[Lipow şi Seyd, 1995 în Axford, 2001], „sub-politică” [Beck,1999 în Axford, 
2001] şi de un electorat nihilist şi neinteresat de politică. De altfel, pentru unii 
teoreticieni, însuşi conceptul „democraţie liberală” pare să nu mai fie relevant 
pentru evoluţiile recente în materie de comunicare politică; în schimb, se preferă 
concepte care recuperează interacţiunea dintre noile tehnologii de comunicare, 
televiziunea comercială şi cultura populară: „democraţie modernă târzie” 
[Dahlgren, 2001)], „hiper-democraţie”  [Stromer-Galley şi Jamieson, 2001], 
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„democraţie deliberativă” [London,1995], „teledemocraţie” [Denton, 2000] sau 
„democraţia talk-show-ului” [Blumler şi Gurevitch, 2001]. 

Pe de altă parte, la nivelul literaturii americane şi anglo-saxone constatăm ca 
fiind tot mai frecventă asocierea dintre politică, mass-media, cultură civică şi unele 
practici democratice, precum: dezbaterea publică, participarea civică, exercitarea 
cetăţeniei (effective citizenship), învăţarea socială şi democratică, binele comun, 
comunicarea imparţială, evaluarea critică ş.a. Comunicarea politică, în special, 
mediatizarea televizuală sunt evaluate în funcţie de potenţialul lor deliberativ şi, 
implicit, de capacitatea de a genera un „forum civic” [Norris, 2000] şi o „piaţă a 
ideilor” (pe fondul unor evoluţii care semnalează comercializarea excesivă a 
comunicării politice, literatura americană recuperează – indirect – conceptul 
normativ al spaţiului public definit de către Habermas). Referindu-se la relaţia 
dintre mass-media, cultura civică şi democraţie, Dahlgren (2001) deploră faptul că 
„ în principiu, toată lumea recunoaşte importanţa mass-media pentru caracterul 
democratic al societăţii, dar, din nefericire, puţini sunt cei care subliniază 
importanţa democratizării mass-media” (p. 64).  

În acest context, o întreagă linie de cercetare – articulată mai ales în sfera 
ştiinţelor comunicării şi ale limbajului, a sociologiei televiziunii şi a analizei de 
discurs – abordează mediatizarea televizuală a politicului, în tentativa de a 
evalua calitatea deliberativă a spaţiului public (autorii americani) sau de a 
interpreta imaginarul televizual cu privire la cetăţeanul european, tendinţă 
instaurată recent de autorii francezii [Lochard, Soulages, 1998; Charaudeau, 
Lochard, Soulages, 2001].  

2.  REGIMUL  DE  MEDIATIZARE  –  DIMENSIUNEA  ANALITIC Ă 

Folosim conceptul „regim de mediatizare” pentru a desemna modul în care 
emisiunile de dezbatere televizuală (cu diferitele dispozitive corespunzătoare) 
actualizează grila tematică a postului, statutul acestuia (televiziune publică sau 
privată), identitatea simbolică (atributele pe baza cărora postul respectiv se 
poziţionează pe piaţa televizuală) şi reglementările normative (mai ales în perioada 
electorală, comunicarea politică televizuală asimilează o serie de reglementări 
normative referitoare la programele de informare politică).  

În al doilea rând, „regim de mediatizare” exprimă cadrul de interacţiune 
pregnant în care sunt plasaţi participanţii la o dezbatere. Acest cadre de 
interacţiune conferă participanţilor o identitate socială convocată cu mijloace 
mediatice – o identitate construită pe baza interacţiunilor „autorizate”, „neautorizate” 
şi „permisive” dintre participanţii la dezbaterea respectivă. Cu alte cuvinte, 
participanţii dobândesc o „identitate” în funcţie de a. tipologia interacţiunilor 
cuprinse în spectrul „autorizat” / „neautorizat” şi b. de tematica şi comportamentele 
de enunţare corespunzătoare (de exemplu: care sunt temele şi argumentele abordate 
într-o interacţiune „autorizată”? care este modalitatea de enunţare la care se recurge 
în acea interacţiune?). 
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Utilizăm „regim de mediatizare” ca un complement al conceptului consacrat 
„dispozitiv televizual”. „Regimul de mediatizare” ne permite, pe de o parte, să 
evaluăm o dezbatere din perspectiva cadrului de interacţiune dominant şi a 
identităţii mediatice a postului de televiziune. Pe de altă parte, analiza regimului de 
mediatizare nu este posibilă fără evaluarea prealabilă a dispozitivului dezbaterii, 
care include o serie de constante mediatice, precum: orientarea tematică, capitalul 
verbal şi videogramic, comportamentele de enunţare ale moderatorilor şi ale 
invitaţilor, rolurile comunicaţionale, secvenţe monologale, dialogale şi polilogale, 
gestiunea schimburilor de replici, scenografia, configuraţia spaţială etc.). 

Conceptul „dispozitiv de mediatizare” a fost introdus de către Nel (1991) în 
tentativa de a dezvolta un cadru analitic pentru analiza dezbaterilor publice televizuale. 
Autorul defineşte dispozitivul de mediatizare pornind de la următoarele elemente: 

Eterogenitate. Comunicarea televizuală este generată de condiţii tehnologice, 
juridico-normative, precum şi de o varietate de condiţii simbolice (scenografii, 
genuri televizuale, actori mediatici, cadre de interacţiune, comportamente de 
enunţare ritualizate etc.).  

Reţea. Dispozitivul de mediatizare rezultă din relaţionarea strategică a 
diferitelor tipuri de condiţii, care concură la producerea unei emisiuni de televiziune. 
Din acest punct de vedere, dispozitivul constituie o reţea de parametri instituţionali.  

Strategie. Dispozitivul de mediatizare este alcătuit dintr-o reţea de elemente 
eterogene, care îndeplineşte o funcţie strategică: punerea în practică a unui proiect 
de comunicare aparţinând instituţiei media şi echipei de realizatori. 

Potrivit lui Lochard (2000), conceptul „dispozitiv de mediatizare” ar permite 
cercetătorului să demonstreze două principii fundamentale de cercetare a 
comunicării televizuale: 

Orice emisiune de televiziune este produsul unei „logici instituţionale” şi, 
corespunzător, a unor „proiecte de comunicare”. Din acest punct de vedere, 
emisiunile de televiziune sunt, într-o anumită măsură, predeterminate de statutul, 
identitatea, resursele şi „politica” de mediatizare a instituţiei media.  

Produsele televizuale comportă o serie de elemente care nu pot fi prevăzute 
în dispozitivul de mediatizare (mai ales pentru emisiunile transmise în direct). Din 
acest punct de vedere, o emisiune constituie un cadru de interacţiune deschis, în 
care participanţii utilizează dispozitivul în conformitate cu propriile lor interese, 
astfel încât produsul interacţiunii este parţial determinat, parţial emergent.  

Considerăm că noţiunea „dispozitiv” (de mediatizare) păstrează o anumită 
dimensiune mecanicistă, în sensul că ne permite să identificăm numai relaţiile dintre 
parametrii care contribuie în mod direct la realizarea emisiunii; în schimb, devine 
problematică raportarea emisiunii la identitatea mediatică a canalului sau la instanţe 
de producere, altele decât postul de televiziune (de exemplu, reglementările unor 
organisme audio-vizuale). „Regimul de mediatizare” vizează marja de „acţiune” de 
care dispun participanţii în cadrul unei emisiuni de televiziune, analiza fiind centrată, 
pe de o parte, pe relaţia dintre participanţi şi convenţiile de interacţiune cuprinse în 
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spectrul „autorizat” / „neautorizat” şi, pe de altă parte, pe relaţia dintre dispozitiv şi 
identitatea mediatică a postului de televiziune. 

Regimul de mediatizare conferă, pe de o parte, omului politic un anumit 
potenţial identitar (cu fiecare emisiune, în şi prin schimbul discursiv, omul politic 
caută să îşi reproducă sau, după caz, să îşi ajusteze identitatea sa iniţială – 
identitatea consacrată şi acumulată în timp; pe de altă parte, el dobândeşte o 
identitate socială în funcţie de cadrul de interacţiune dominant în care este situat pe 
parcursul dezbaterii). Pentru publicul de televiziune, regimul de mediatizare 
generează criterii de vizibilitate a omului politic, deci, de evaluare a acestuia. Nu în 
ultimul rând, analizând un regim de mediatizare putem evalua „distanţa” dintre 
comunicarea politică practicată de un post de televiziune în perioada non-electorală 
şi comunicarea electorală propriu-zisă.  

3.  MEDIATIZAREA  CAMPANIEI  PREZIDEN ŢIALE  DIN  2000. 
CONSTANTE  ALE  REGIMURILOR  DE  MEDIATIZARE 

LA  POSTURILE  DE  TELEVIZIUNE  PRO-TV,  ANTENA  1  ŞI  TVR  1 

a. Formatul emisiunilor electorale 
Grila electorală adoptată de televiziuni nu a inclus genurile televizuale, care 

întreţin interacţiunea deliberativă (precum talk-show, dezbatere sau interviu). 
Emisiunile dedicate candidaţilor la preşedinţie au cuprins materiale elaborate în 
prealabil de către echipa candidaţilor, materiale care vizau turneul electoral sau alte 
aspecte legate de platforma şi personalitatea candidatului. Deşi comunicarea 
electorală ar fi trebuit să situeze candidaţii într-un spaţiu dialogal, emisiunile au 
fost comprimate sub forma unor „chestionare”, moderatorii sau jurnaliştii invitaţi 
adresând candidaţilor întrebări deja pregătite, pentru care candidatul avea alocat un 
timp de răspuns cuprins între 30 de secunde şi 2 minute. 

În mod simptomatic, televiziunile au adoptat un format electoral asemănător, 
deşi fiecare post revendica – la momentul campaniei electorale – o identitate 
mediatică recunoscută pe piaţa televizuală. Într-o dezbatere derulată la postul 
privat Tele 7 ABC, la puţin timp după cel de-al doilea tur al campaniei 
prezidenţiale, preşedintele C.N.A, Şerban Madgearu sublinia că formatul, atât de 
constrângător pentru candidaţi, a constituit opţiunea posturilor de televiziune: „Este 
ridicol, dar ridicol şi total deplasat să se afirme că C.N.A-ul ar fi impus formatele 
emisiunilor. S-a spus că noi am limitat la un minut timpul de răspuns. Evident că 
nu se poate amesteca Consiliul, este opţiunea posturilor de radio sau televiziune. 
(„La ordinea zilei”, 19.12.2000, Tele 7 ABC).”  

b. Orientarea tematică 
În cadrul emisiunilor electorale, candidaţii au trebuit să răspundă în 

maximum două minute la întrebări care în mod normal ar fi necesitat un timp de 
argumentare. Întrebările moderatorilor au pus în discuţie teme mult prea 
specializate, precum constituirea bugetului de stat, starea investiţiilor, intervenţia 
statului în economie etc. În aceste condiţii, agenda electorală nu a mai fost 
accesibilă publicului larg. 
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c. Convenţiile de interacţiune 
În campania prezidenţială din 2000, emisiunile deliberative au fost ritualizate 

ca interacţiuni didactice. După formularul „planului american”, candidaţii au fost 
plasaţi fiecare la câte un pupitru. La televiziunea publică (cazul TVR 1), dispozitivul 
a cuprins pe lângă spaţiul destinat candidaţilor şi moderatorului, „masa comisiei de 
examinare” ocupată de jurnaliştii-invitaţi. 

Participaţii la emisiune (candidaţi, moderatori, jurnalişti) au fost „constrânşi” 
să practice un singur comportament de enunţare şi anume întrebarea elaborată în 
prealabil şi care nu a fost generată prin schimb discursiv. La TVR 1 şi Antena 1, 
fiecare candidat a putut să adreseze câte o întrebare contracandidatului, cu 
observaţia că întrebarea fusese stabilită înainte de începerea emisiunii. În alte 
secvenţe, candidaţii au fost puşi „să extragă” bilete care conţineau diferite întrebări 
(după modul în care candidaţii au abordat această „probă” nu este exclusă 
posibilitatea ca ei să fi avut acces la lista de întrebări înainte de emisiune).  

Aşadar, toate convenţiile de interacţiune „autorizate” nu au făcut posibil 
schimbul discursiv între participanţi. Din acest punct de vedere, candidaţilor li s-a 
atribuit un singur rol comunicaţional: susţinerea unui monolog în faţa 
interlocutorilor aflaţi în studio şi a telespectatorilor. Moderatorii au devenit 
mediatorii unei instanţe de „examinare” impersonale în timp ce jurnaliştii-invitaţi 
au dobândit rolul unor „examinatori” cu legitimitate mai mult pedagogică decât 
jurnalistică. Caracterul consensual al întrebărilor formulate de jurnaliştii-invitaţi nu 
a generat situaţii de contraargumentare, ci a stimulat monologul candidaţilor (de 
exemplu, candidaţii au fost întrebaţi la cât se ridică venitul lor anual şi dacă sunt de 
acord să-şi declare oficial veniturile atât la începutul, cât şi la sfârşitul mandatului, 
în emisiunea „Eu vreau să fiu preşedinte” din 28.11.2000, PRO-TV).  

Alte întrebări-tip au vizat cunoştinţele candidaţilor cu privire la indicatori 
economici sau la conţinutul Constituţiei (candidaţilor li s-au testat cunoştinţe care, 
în mod normal, sunt de la sine înţelese la un politician). Unele întrebări reprezentau 
o abordare simplistă a unor probleme specializate (candidaţilor li s-a cerut să 
răspundă într-un minut câte procente ar aloca de la buget pentru sănătate, armată, 
învăţământ şi cultură). Alteori, candidaţii au fost solicitaţi să treacă o serie de 
„probe” asemănătoare celor care se practică la jocurilor televizate (de exemplu, să 
convingă în două minute un telespectator că nivelul său de viaţă va creşte în cazul 
în care telespectatorul ar fi votat corespunzător).  

Pe parcursul emisiunilor electorale, candidaţii înşişi au contestat în repetate 
rânduri regimul de mediatizare în care au fost plasaţi. 

Mugur Isărescu (candidatul, către moderator): Sunt nevoit să fac şi eu o 
remarcă. Vedeţi, îmi vine foarte greu să vă răspund acum şi să vă spun din ce 
cauză. Pentru că eu sunt de regulă un om disciplinat şi-mi place să răspund la orice 
problemă. Şi în acest an am răspuns la sute de probleme de acest fel. Dar aici, în 
poziţia asta, în care toată dezbaterea are cu totul altă turnură, eu par un elev 
cuminte care răspund unui profesor. Şi nu pot să accept acest lucru. Suntem doi. 
Nu pot să nu fac această remarcă, nu este cu răutate, nu este pentru dvs., am 
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remarcat-o şi la alte dezbateri. Nu cred că dezbaterea electorală pentru candidaţii la 
preşedinţie din acest an a fost corectă. Acum să vă răspund la întrebare: programul 
meu, într-adevăr, din punct de vedere al eficienţei … (…) 

Mugur Isărescu (candidat): Eu vorbesc de desfăşurarea acestei emisiuni care 
nu este corectă. 

Florin Călinescu (moderator): În ce sens nu este corectă? 
Mugur Isărescu (candidat): Nu este corectă. Ni se dau treizeci de secunde, ne 

bate gongul în timpane şi în acelaşi timp fiecare vorbeşte cât vorbeşte. 
Florin Călinescu (moderator): Dar cum aţi fi vrut domnule, să se desfăşoare 

această emisiune? 
Mugur Isărescu (candidat): Nu ştiu.  
(Emisiunea „Eu vreau să fiu preşedinte” din 23.11.2000, PRO-TV)  

d. Contracte de comunicare televizuală26. PRO-TV - mediatizarea ludică 
La PRO-TV, „interacţiunea didactică” dintre candidaţi şi moderatori a dobândit 

o dimensiune ludică şi convivială. Candidaţii au fost plasaţi într-un regim de 
divertisment politic pentru care a fost creat un dispozitiv special. Ciclul de emisiuni 
deliberative „Eu vreau să fiu preşedinte” a cuprins două emisiuni cu opt dintre 
candidaţii la preşedinţie (una la începutul campaniei şi cealaltă la finalul primului 
tur), iar fiecărui candidat i s-a alocat câte o emisiune. Toate emisiunile s-au derulat în 
acelaşi regim de divertisment politic, inclusiv emisiunile dedicate „suporterilor” – o 
serie de personalităţi publice invitate „să apere” platforma candidaţilor.  

„Examinarea” candidaţilor s-a petrecut într-o sală de spectacol, cu public, 
orchestră şi un moderator familiarizat cu spectacolele de divertisment. Pe toată 
durata emisiunilor, candidaţii au stat în picioare, fiecare la câte un pupitru plasat în 
faţa publicului spectator şi a moderatorului. Orchestra prezentă în sală intervenea 
cu scurte interludii de fiecare dată când candidaţii depăşeau minutul alocat 
întrebării sau când publicul aplauda răspunsul candidatului. Adesea, întrebările 
erau prefaţate de lungi monologuri satirice interpretate de moderator – un cunoscut 
actor de teatru. 

Întreaga emisiune a fost centrată în jurul moderatorului Florin Călinescu, 
acesta intervenind mai mult decât candidaţii înşişi (în acelaşi timp, moderatorul a 
sancţionat prompt orice depăşire de către candidat a timpului alocat întrebării). 

Mai ales în cadrul emisiunilor dedicate unui singur candidat, întrebările au 
vizat teme de agendă electorală (totuşi, şi în acest caz, întrebările au fost 
nerelevante: de exemplu, candidatul trebuia să răspundă în treizeci de secunde de 
ce anume vrea să ajungă Preşedintele României; în treizeci de secunde, de ce se 
consideră mai bun decât ceilalţi candidaţi etc.).  

În schimb, la emisiunile cu mai mulţi candidaţi, întrebările au luat forma 
„probelor” specifice jocurilor televizate (de exemplu, candidaţii au fost întrebaţi 
 

26 În acest studiu adoptăm perspectiva contractualistă sau situaţională a comunicării, potrivit 
căreia orice act de comunicare presupune o relaţie contractuală, întemeiată pe anumite aşteptări 
reciproce ale interlocutorilor, aşteptări „mobilizate” de caracteristicile situaţiei de comunicare (v. 
Charaudeau, 1998). 
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dacă sunt de acord să-şi declare greutatea corpului la începutul mandatului şi ca 
atare, au fost puşi pe loc să se cântărească; alteori, candidaţii au fost solicitaţi să 
recite versuri dintr-o poezie românească etc.).  

Este important de precizat că monologul moderatorului constituia o secvenţă 
paralelă cu răspunsul candidatului, fapt care a accentuat coexistenţa comunicării 
electorale cu spectacolul de varietăţi. Moderatorul şi-a atribuit rolul „opiniei 
publice” care bagatelizează un întreg climat politic lipsit de credibilitate. 
Monologurile satirice ale moderatorului, aluziile şi jocurile de cuvinte au alcătuit o 
lungă conversaţie purtată mai degrabă cu un candidat „generic” – un simbol al 
decadenţei spaţiului politic.  

Acest regim de mediatizare practicat de postul PRO-TV, în perioada 
electorală, a constituit o prelungire a unui talk-show politic difuzat de acelaşi post 
în perioada anului electoral („Chestiunea Zilei” reproducea talk-show-ul lui Joe 
Leno de la postul american NBC). În acea emisiune, invitaţii (întotdeauna şi 
oameni politici) erau antrenaţi de moderator (acelaşi din emisiunile electorale) să 
se distanţeze cu autoironie de statutul lor consacrat; în felul acesta, invitaţilor li se 
oferea posibilitatea să dezvăluie publicului latura ludică a personalităţii lor (am 
arătat deja că în cadrul emisiunilor electorale ale acestui post, candidaţii au trebuit 
să se supună unor probe neconvenţionale). Şi cu acel prilej, moderatorul şi-a 
atribuit rolul „opiniei publice”, întruchipată de „românul obişnuit”, care denunţă 
sărăcia şi corupţia vieţii de zi cu zi şi care are de înfruntat falsitatea clasei politice.  

Mediatizarea electorală a constituit de asemenea o prelungire a identităţii 
mediatice a postului PRO-TV, o identitate întemeiată pe cultivarea moderatorilor-
vedete şi pe o retorică populistă alimentată de informaţie senzaţională de tip fapt 
divers. În perioada non-electorală, emisiunile informative şi de dezbatere de la 
PRO-TV abordează, în mod curent, viaţa cotidiană a unor grupuri sociale 
marginale. Informaţiile politice, economice şi sociale sunt asociate constant cu 
interesele „românilor” – personaje emblematice pentru „România profundă”.  

În campania electorală din 2000, PRO-TV a intensificat mediatizarea populist-
senzaţionalistă de tip fapt divers, principala emisiune informativă eludând 
evenimentul electoral (astfel, prima parte a jurnalului de seară era dedicată sistematic 
cazurilor de violenţă cotidiană şi de sărăcie extremă, privirea televizuală a 
jurnaliştilor fiind îndreptată asupra grupurilor marginale, accidentelor şi catastrofelor, 
tragediilor personale etc.). Fără a intra aici în detalii, subliniez că acest tip de discurs 
informativ poate deveni un mecanism mediatic de influenţare a comportamentului 
electoral, mai ales votul alegătorilor indecişi (anumite practici de mediatizare pot 
stimula sensibilitatea publicului la conjunctura electorală, aceasta din urmă putând fi 
utilizată drept criteriu de evaluare a performanţei candidaţilor). 

Antena 1: mediatizarea „raţionalistă” 
La Antena 1, candidaţii au fost plasaţi în acelaşi regim de „interacţiune 

didactică”. Ca şi la PRO-TV, ciclul de emisiuni „Drumul Cotrocenilor” a cuprins o 
emisiune cu opt dintre candidaţii la preşedinţie. Deosebirea a constat în absenţa 
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elementelor de divertisment, comunicarea dintre moderator şi candidaţi 
desfăşurându-se într-un registru mai „sobru” decât la PRO-TV (de altfel, 
moderatorul emisiunii făcea parte din redacţia de ştiri a Antenei 1). 

Dispozitivul emisiunii a fost mai puţin spectaculos, emisiunea derulându-se 
într-un studio în care candidaţii (fiecare la câte un pupitru, stând în picioare) au fost 
plasaţi faţă în faţă cu moderatorul, ambele zone laterale ale studioului fiind alocate 
publicului format, în mare parte, din echipa electorală a candidatului şi din 
susţinători ai acestuia. În dreapta moderatorului, realizatorii au aşezat un imens 
cronometru care măsura timpul candidaţilor. 

Pe parcursul a patru emisiuni, realizatorii au invitat în studio câte doi 
candidaţi, fapt semnalat de către moderatorul Radu Herjeu: „Suntem singura 
televiziune din România care vom prezenta pe toţi cei opt candidaţi aleşi de Antena 1, 
în confruntări directe între ei şi nu câte unul”. În realitate, Antena 1 a reprodus 
regimul de mediatizare centrat pe monologul candidaţilor, aceştia din urmă fiind 
obligaţi să răspundă în maximum două minute la întrebări pregătite în prealabil de 
redacţia postului. 

Multe din întrebările adresate candidaţilor nu au vizat probleme concrete, 
incluse în agenda electorală a campaniei; unele întrebări au fost concepute sub forma 
unor „probe” care testau mai degrabă perspicacitatea, iar nu competenţa candidatului 
(de exemplu, candidatul Corneliu Vadim Tudor a fost solicitat să convingă un 
telespectator aflat în studio de viabilitatea programului electoral al candidatului; în 
fapt, telespectatorul respectiv era o personalitate publică şi îl cunoştea personal pe 
candidat). Nu puţine au fost întrebările retorice adresate candidaţilor:  

Radu Herjeu (moderator): Următoarea întrebare este adresată tuturor 
candidaţilor, vom începe de la stânga, aveţi un minut la dispoziţie pentru a 
răspunde; o să vă rog să comentaţi acele afirmaţii f ăcute mai ales în ultimul timp 
care se referă la disoluţia autorităţii în România. Cum priviţi dumneavoastră acest 
lucru, dacă sunteţi de acord cu acest fenomen care are loc în România sfârşitului de 
mileniu ...?  

A doua întrebare pentru toţi candidaţii. Aveţi tot 30 secunde la dispoziţie. 
Vom începe cu dl. Roman. O să vă rog să ne spuneţi care sunt, în opinia dvs. … să 
ne daţi o calitate şi un defect ale poporului român.  

(„Drumul Cotrocenilor” din 22.11.2000, Antena 1). 
Moderatorului i s-a atribuit rolul de „maestru de ceremonii”, care distribuie 

întrebări şi autorizează răspunsuri, cronometrând timpii consumaţi de candidaţi 
(minute importante s-au irosit, urmare a faptului că moderatorul trebuia să 
calculeze sau să recalculeze timpii câştigaţi / pierduţi de candidaţii care (nu) 
răspunseseră în mai puţin de două minute; adesea candidaţii „capitulau” de bună 
voie în faţa unei întrebări la care nu puteau răspunde în câteva zeci de secunde; cel 
mai adesea, candidaţii au fost nevoiţi să „fure” secunde din următoarea întrebare, 
intrând astfel într-un cerc vicios). 

La Antena 1, regimul de mediatizare electorală – actualizat prin emisiunea 
„Drumul Cotrocenilor” – a contrastat puternic cu cel din perioada non-electorală. 
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Din acest punct de vedere, emisiunea electorală a constituit o schimbare radicală în 
raport cu „Marius Tucă-Show“, talk-show-ul consacrat al postului – emisiunea 
recunoscută pentru intensitatea confruntării dintre invitaţii moderatorului, pe de o 
parte, dintre moderator şi invitaţi, pe de altă parte. Antena 1 a continuat difuzarea 
emisiunii „Marius Tucă-Show” în perioada campaniei electorale, însă emisiunea a 
suferit schimbări majore, având un alt repertoriu tematic, precum şi alte convenţii 
de interacţiune între participanţi (spre deosebire de emisiunea electorală „Eu vreau 
să fiu preşedinte” de la PRO-TV, emisiune care aşa cum am văzut a constituit o 
prelungire a emisiunii „Chestiunea Zilei”).  

Paradoxal, jurnalismul politic televizual din România cultivă talk-show-uri şi 
dezbateri polemice în perioada non-electorală în timp ce, în intervalul electoral, 
mediatizarea politicului este puternic raţionalizată, fiind limitată considerabil 
vizibilitatea oamenilor politici în contexte deliberative şi, implicit, cunoaşterea politică. 

TVR 1: mediatizarea „impersonală” 
Din multe puncte de vedere, la televiziunea publică, „interacţiunea 

didactică” dintre candidaţi şi moderatori nu a cunoscut deosebiri sensibile, în 
raport cu posturile de televiziune private. Ciclul de emisiuni „Alegeri prezidenţiale 
2000” a cuprins o emisiune cu şase dintre candidaţii la preşedinţie, precum şi o 
serie de emisiuni consacrate prezentării fiecărui candidat în mod separat. 

Candidaţii nu au avut posibilitatea să dezbată agenda electorală, stimulaţi 
fiind de intervenţiile moderatorilor sau ale contracandidaţilor. Timpii de antenă 
alocaţi fiecărui candidat au fost drastic cronometraţi, candidatul trebuind să 
răspundă în maximum două minute la întrebări, pregătite în prealabil de moderator 
şi/sau de redacţia postului. 

Televiziunea publică a fost singurul post, care a folosit în emisiunile 
electorale şi jurnalişti din presa scrisă. Pe durata emisiunii, fiecare candidat s-a 
aflat în dreptul unui pupitru situat în faţa „mesei de examinare” a jurnaliştilor. 
Aparent, jurnaliştilor li s-a dat dreptul să comenteze răspunsul candidatului; în fapt, 
a fost vorba de un pseudo-dialog în condiţiile în care intervenţia jurnalistului a fost 
limitată la un minut, iar replica din partea candidatului, la treizeci de secunde. 

Irina Radu (moderatorul către candidaţi): Vreau să fac următoarea precizare: 
răspunsul dumneavoastră trebuie să se încadreze tot într-un minut după care 
ziariştii care au adresat întrebarea pot insista, pot cere amănunte şi replica 
dumneavoastră, a doua, trebuie să se încadreze în 30 de secunde. Domnule 
Cristoiu, vă ascultăm! 

(„Alegeri prezidenţiale 2000” din 21.11.2000, TVR 1). 
Realizatorii de la TVR 1 au recurs, de asemenea, la o procedură de interogare 

a candidaţilor, pe care am mai întâlnit-o la Antena1 şi la PRO-TV, aceea de a 
solicita candidatul să explice cum ar acţiona într-o situaţie ipotetică. Pentru şase 
candidaţi au fost create trei situaţii, ca atare, unii candidaţi se puteau inspira din 
răspunsul celorlalţi, publicul fiind nevoit să asculte răspunsuri mai mult sau mai 
puţin asemănătoare. 
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Irina Radu (moderatorul către public): Haideţi să trecem la punctul următor. 
Ca şi aseară, am solicitat pe cei trei ziarişti să-şi imagineze trei situaţii în care ar 
putea să se afle Preşedintele României. Fiecare va citi situaţia pe care a creat-o, pe 
care şi-a imaginat-o, după care dumneavoastră din nou veţi trage la sorţi una din 
cele trei situaţii. Deci sunt doar trei, la fiecare va ajunge una dintre cele trei situaţii. 
Să începem cu domnul Bogdan Chireac, de această dată.  

(„Alegeri prezidenţiale 2000” din 21.11.2000, TVR 1). 
Rolul moderatorilor a constat exclusiv în distribuirea intervenţiilor, 

cronometrarea şi recalcularea timpilor câştigaţi sau pierduţi de candidaţi (din acest 
punct de vedere, ca şi la Antena 1, o parte din timpul alocat candidaţilor a fost 
consumat de către moderatoarea însăşi). Pe parcursul emisiunilor, jurnaliştii-
invitaţi şi candidaţii au denunţat adesea „regulile” regimului de mediatizare.  

Irina Radu (moderator): Mulţumesc. Voi face o contorizare în direct. Îi rog 
pe candidaţii care deja au răspuns, să-mi spună cine a primit celelalte 30 de 
secunde, ca să fim corecţi faţă de toată lumea. O întrebare de la dl. Tinu … 

Ion Cristoiu (jurnalist): Staţi, că am dreptul să … 
Irina Radu (moderator): A folosit şi celelalte 30 de secunde! Dumnealui le-a 

folosit pentru un singur răspuns.  
Ion Cristoiu (jurnalist): Şi nu am dreptul să mai pun o întrebare? Poate sunt 

nemulţumit de răspuns!  
Irina Radu (moderator): Doar dacă renunţă dl Isărescu la timpi din alte … 

Am să mă încurc în toată socoteala asta ...  
Ion Cristoiu (jurnalist): Potrivit înţelegerii, noi care punem … putem pune o 

întrebare suplimentară. Nu am dreptul? 
Dumitru Tinu (jurnalist): E scris în protocol, într-adevăr …  
Irina Radu (moderator): Ba da, dar i-am acordat timpul deja pentru răspuns.  
Ion Cristoiu (jurnalist): Atunci eu plec. Îmi pare foarte rău. Nu respectaţi 

protocolul.  
Irina Radu (moderator): Bine, eu trebuie să fiu moderator şi trebuie să împac 

pe toată lumea, rog regia să nu-mi mai vorbească în cască pentru că nu aud ce se 
întâmplă în studio. Deci, vă rog din suflet pentru a doua oară în această seară. 
Înţeleg dle Cristoiu, şi asta încerc să rezolv acum, vă rog să aveţi încredere.  

Ion Cristoiu (jurnalist): Am.  
Irina Radu (moderator): Am să-i propun dlui Isărescu să renunţe la următorul 

răspuns de 30 de secunde, să fie toată lumea mulţumită.  
Mugur Isărescu (candidat): Sigur că da! Şi răspunsul anterior a fost sub … 
Irina Radu (moderator): Vă ascult dle Cristoiu. 
(„Alegeri prezidenţiale 2000” din 21.11.2000, TVR 1). 
Irina Radu (moderatorul către candidatul Corneliu Vadim Tudor): Dle Vadim, 

eu încerc să împac pe toată lumea şi propun să facem cum am făcut cu dl. Isărescu, 
să nu fiţi supărat, vreau să fiu corectă cu toată lumea! Dl. Tinu, adresaţi întrebarea. 
Dl. Corneliu Vadim Tudor, vă mai dăm 30 de secunde şi scad din altă parte.  
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(„Alegeri prezidenţiale 2000” din 21.11.2000, TVR 1). 
La TVR 1, unii dintre realizatori (moderatori şi jurnalişti-invitaţi) au 

întreţinut o atmosferă convivială, fapt care aparent contrazicea reglementările 
stricte ale intervenţiilor electorale.  

„Irina Radu (moderator): Vă mulţumim şi noi. Domnule Iliescu, de la cine 
aţi primit întrebarea? 

Ion Iliescu (candidat): De la domnul Nicolae Cerveni.  
Irina Radu (moderator): Să ştiţi, chiar şi-a dorit să ajungă întrebarea la 

dumneavoastră”. 
(„Alegeri prezidenţiale 2000” din 21.11.2000, TVR 1). 
Irina Radu (moderator): Vă mulţumesc! Domnule Meleşcanu îmi cer scuze, 

vreau să vă sugerez să renunţaţi la introducere, chiar dacă absolut toţi dintre 
dumneavoastră aveţi talent oratoric ... pentru că nu aţi apucat să daţi răspunsul 
complet. Domnul Roman, vă ascult!. 

(„Alegeri prezidenţiale 2000” din 21.11.2000, TVR 1). 
În ultima ediţie a ciclului de emisiuni „Alegeri prezienţiale 2000”, 

moderatoarea nu a mai putut controla regimul constrângător de mediatizare a 
candidaţilor, emisiunea degenerând într-o polemică virulentă, căreia nu i s-a pus 
capăt decât după ce realizatorii au întrerupt emisiunea minute în şir (decizia C.N.A 
acorda posturilor de televiziune dreptul de a întrerupe emisiunile în cazul în care se 
constata încălcarea urbanităţii).  

Am văzut deja, la Antena 1, emisiunea dedicată candidaţilor la preşedinţie nu 
a avut nici o legătură cu emisiunile politice ale postului din perioada non-electorală 
(mă refer în primul rând la „Marius Tucă Show”); televiziunea publică a mers şi 
mai departe în ceea ce priveşte suspendarea grilei politice a postului. Astfel, 
emisiunile electorale au fost moderate de redactori sau jurnalişti care nu figurau în 
grila curentă a postului. TVR 1 a apelat, fie la redactorii unor emisiuni de 
divertisment (Irina Radu), fie la foşti jurnalişti deveniţi între timp manageri (cazul 
Gilda Lazăr). Acest post de televiziune a „importat” moderatori de la alte 
departamente sau din afara instituţiei, creând un regim de mediatizare aparent 
„impersonal”, în orice caz, radical diferit de cel din perioada non-electorală (acest 
fapt ar fi putut primi o justificare în condiţiile în care rolul noilor moderatori nu ar 
fi fost limitat la cel de „amfitrioni” şi „administratori” ai timpilor de antenă).  

În mod paradoxal, în campania prezidenţială din 2000, televiziunea publică 
şi, într-o oarecare măsură, Antena 1, au evitat să utilizeze resursele lor consacrate 
de comunicare politică, mai ales moderatorii, asociaţi în imaginarul publicului cu 
identitatea postului de televiziune. Din punct de vedere discursiv, această 
procedură poate fi interpretată ca o distanţare a postului însuşi de propriile practici 
de comunicare politică; o altă posibilă interpretare ar putea viza concepţia postului 
de televiziune cu privire la funcţia mediatică a comunicării electorale. Potrivit 
acestei concepţii, într-o campanie electorală, comunicarea politică presupune alte 
„reguli” de mediatizare, jurnaliştii nemaiavând aceeaşi „libertate” ca în perioadele 
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non-electorale (evident, acest punct de vedere poate să priveze publicul de 
cunoaşterea electorală necesară). Această interpretare conţine şi o premisă 
implicită, referitoare la faptul că politicienii nu ar putea să dialogheze fără ca 
dezbaterea să degenereze într-un scandal; cu alte cuvinte, dacă, în perioada non-
electorală, politicienii pot polemiza mai mult sau mai puţin agresiv, nu acelaşi 
lucru ar fi permis în decursul unei campanii electorale. Întâlnim în această 
interpretare – sugerată de altfel de declaraţia unui moderator – un soi de nihilism cu 
privire la dezbaterile televizuale din România:  

Florin Călinescu (moderator): Sunt nevoit să vă informez că C.N.A., în 
această ţară, ne obligă să facem emisiuni fix de o sută douăzeci de minute, că 
suntem în România şi sunt şapte, opt candidaţi la preşedinţie şi este ... dacă vreţi, 
îmi asum eu această greşeală că trăim în România 2000 şi nu am făcut un turneu 
de precalificare în care să vină ca la americani doi sau trei, cei mai bine situaţi ... 
dacă în o sută douăzeci de minute dvs. credeţi că şapte, opt oameni cu un 
temperament de prezidenţiabili pot să fie ţinuţi în mână şi să spună într-un timp 
convenabil mesajele pe care le au de spus, eu sunt gata să lăţesc aceste o sută 
douăzeci de minute la patru sute, pe răspunderea mea. Asta este situaţia în 
această ţară! 

(„Eu vrea să fiu preşedinte” din 23.11.2000, PRO-TV).  

e. Reglementările C.N.A. 
Pentru un observator, faptul că trei posturi de televiziune, cu identităţi 

mediatice diferite, au adoptat acelaşi regim de mediatizare a candidaţilor, poate să 
treacă drept simptomatic, fenomenul riscând să fie asociat cu deciziile CNA. În 
fapt, CNA a lăsat instituţiilor media o marjă de manevră extrem de largă, în ceea ce 
priveşte alegerea formatului electoral. 

CNA a stabilit structura emisiunilor electorale, precum şi programarea 
acestora. Reglementări explicite au fost prevăzute, exclusiv pentru emisiunile 
destinate autoprezentării candidaţilor – emisiunile care difuzau materiale pregătite 
în prealabil de către echipa candidaţilor. S-a privilegiat astfel discursul electoral 
„controlat” în întregime de către candidat, tendinţă pe care am constatat-o şi cu 
prilejul campaniei prezidenţiale din 1996. 

Articolul 13 din decizia CNA nr. 240/2000 este singurul care se referă, în 
mod explicit, la modalităţile de desfăşurare a dezbaterilor: „1. În cadrul 
dezbaterilor realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale au obligaţia să 
manifeste neutralitate, să evite orice atitudine partizană şi să asigure dezbaterii o 
atmosferă civilizată. 2. Moderatorul emisiunii trebuie să intervină pentru a evita 
comportamente sau exprimări care afectează urbanitatea dezbaterii sau care 
generează atacuri la persoană”. Alte articole din decizia CNA conţin doar trimiteri 
indirecte la dezbaterile televizuale: „Emisiunile electorale vor asigura tuturor 
participanţilor condiţii egale, în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, 
pluralismul opiniilor şi echidistanţa. În cadrul emisiunilor electorale, candidaţii şi 
susţinătorii acestora îşi pot exprima opiniile într-o atmosferă de urbanitate, fără 
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ca prin intervenţiile lor: a. să pună în pericol ordinea constituţională, ordinea 
publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor; b. să defăimeze sau să atenteze la 
onoarea altei persoane; c. să se abată de la schimbul de idei, înlocuind 
argumentele întemeiate pe probe obiective, indiscutabile, cu referiri sau aluzii la 
temperamentul, caracterul şi viaţa personală ale altui candidat, precum şi la 
opţiunile sale profesionale, religioase şi intelectuale (art. 8, ibid.). 

Potrivit deciziei CNA, singura reglementare, care viza accesul candidaţilor  la 
emisiunile electorale, se referea la tariful unic destinat exclusiv publicităţii 
electorale („Fiecare post va practica pentru toţi solicitanţii tarife proprii unice 
pe unitatea de timp de emisie, garantându-le condiţii egale, potrivit timpilor 
de antenă alocaţi”– Art. 7, paragr. 2, Decizia CNA). Este de presupus că accesul 
candidaţilor la emisiunile electorale a fost influenţat de tariful extrem de ridicat 
perceput pentru timpii de antenă destinaţi publicităţii politice. Totodată, 
televiziunile au adoptat criterii proprii, în ceea ce priveşte selecţia candidaţilor care 
urmau a fi mediatizaţi (de exemplu, PRO-TV a recurs la criteriul opiniei publice, 
candidaţii fiind selecţionaţi în funcţie de poziţia acestora în sondaje).  

3.  DISCUŢIE 

Regimul de mediatizare, aşa cum a fost proiectat de televiziunea publică 
(TVR 1) şi de posturile de televiziune private (PRO-TV, Antena 1), nu a constituit 
pentru candidaţii la preşedinţie o resursă de comunicare electorală. Intervenţiile 
acestora s-au transformat în monologuri impersonale pe care publicul nu le-a mai 
putut asocia cu identitatea fiecărui candidat. Publicul nu a mai putut diferenţia 
candidaţii pe baza unor „criterii de identificare”. Pe de altă parte, tendinţa 
posturilor de televiziune, de a reduce comunicarea electorală la situaţii de 
comunicare „controlate” de oamenii politici, a devenit din ce în ce mai pregnantă 
de la o campanie la alta (apariţia posturilor de televiziune private nu a diminuat 
această tendinţă). 

Paradoxal, televiziunile au investit considerabil pentru a concepe diverse tipuri 
de dispozitive televizuale (cazul campaniei prezidenţiale din 1996) pentru acelaşi 
regim de mediatizare (candidatul aflat în situaţia de autoprezentare, întreţinând o 
relaţie strict formală cu jurnaliştii-moderatori; această relaţie contrastează cu 
talk-show-urile politice extrem de animate din perioada nonelectorală). Emisiunile de 
televiziune au conferit moderatorilor un rol decorativ, astfel încât jurnalismul politic 
televizual a fost „suspendat” în perioadele electorale. 

În consecinţă, dimensiunea democratică a comunicării  politice a fost 
înţeleasă numai ca egalitate de acces, eludându-se evaluarea deliberativă a acţiunii 
politice (pe de altă parte, aşa cum am văzut, egalitatea de acces a fost doar 
aparentă, posturile de televiziune adoptând diferite criterii de selecţie a candidaţilor 
care urmau a fi mediatizaţi). 

Ultimele două campanii prezidenţiale din 1996 şi din 2000 indică apariţia 
unor elemente contradictorii, în evoluţia comunicării electorale din România. 
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Astfel, pe de o parte, posturile de televiziune s-au multiplicat, actorii politici 
beneficiind de mai multe surse de vizibilitate, iar pe de altă parte mediatizarea 
deliberativă a rămas, pentru moment, un deziderat. Monologul politic constituie 
practica dominantă de mediatizare a candidaţilor, în timp ce dispozitivele televizuale 
(care întreţin monologul politic), precum şi publicitatea electorală a candidaţilor, au 
devenit din ce în ce mai comerciale. Nu în ultimul rând, evoluţia, care mi se pare a fi 
cea mai importantă, se referă la faptul că dispozitivele televizuale comerciale pot 
favoriza ascensiunea discursului naţionalist-populist în România. 

Problema emisiunilor deliberative în perioadele electorale aminteşte de o 
situaţie asemănătoare din Statele Unite ale Americii. În studiul intitulat 
„Viitorul dezbaterilor prezidenţiale”, Bates (1993) descrie istoria complicată a 
dezbaterilor televizuale în spaţiul mediatic american. Experienţa americană, în 
materie de dezbateri prezidenţiale, nu este extrem de bogată, având în vedere că 
televiziunile nu au organizat dezbateri electorale în 1952, 1956, 1964, 1968 şi 1972 
(de regulă, acest lucru s-a întâmplat din cauza candidaţilor care nu se puteau 
pune de acord). 

Potrivit aceluiaşi autor, începând din 1987, în Statele Unite ale Americii a 
început un „proces de instituţionalizare” a dezbaterilor prezidenţiale prin formarea 
unei „Comisii Non-Profit Pentru Organizarea Dezbaterilor Prezidenţiale”, comisie 
care a pus în discuţie probleme, precum: garantarea unei dezbateri între 
reprezentanţii democraţi şi republicani; formularea unor condiţii formale care să 
permită participarea la dezbateri a candidaţilor independenţi; structura dezbaterilor 
televizuale; practicile de mediatizare, care pot facilita informarea publicului şi care 
pot capta atenţia publică la campania electorală ş.a (Bates, 1993). În decursul anilor, 
această comisie ar fi reuşit să stimuleze adoptarea unor articole legislative (precum 
articolul introdus de deputatul Markey) care condiţionează participarea candidaţilor 
la dezbaterile televizuale de primirea unor fonduri federale destinate finanţării 
campaniei. Autorul subliniază că instituţionalizarea dezbaterilor televizate a stimulat 
publicul să integreze acest tip de mediatizare în consumul său mediatic, publicul fiind 
cel care solicită şi aşteaptă derularea dezbaterilor prezidenţiale. 

Norris (2000) subliniază cât de important este pentru o democraţie ca mass-
media şi în special, televiziunea, să furnizeze publicului o „cunoaştere practică”, 
adică informaţii relevante pentru diferitele contexte politice, astfel încât „cetăţenii 
să poată estima riscurile probabile ale deciziilor lor şi, corespunzător, beneficiile. 
Din acest punct de vedere, oamenii au nevoie de o cunoaştere practică care să-i 
poată ajuta să asocieze preferinţele lor politice şi sociale cu opţiunile disponibile” 
(p. 213). În acest context, regimurile de mediatizare electorală, din 2000, au 
diminuat considerabil condiţia politică a candidaţilor la preşedinţie, restrângând 
totodată informarea electorală a publicului. 

CAMELIA  BECIU 
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III.  PROFILURI  DIFERENŢIALE  ALE  CITITORILOR 
PRESEI  SCRISE  ROMÂNEŞTI  ÎN  ANUL  2001 

Una dintre cele mai spectaculoase evoluţii postdecembriste înregistrate în 
România, în ultimii doisprezece ani, este cea din domeniul mass-media, unde se 
poate vorbi de constituirea unor adevărate „industrii culturale” şi, implicit, de 
conturarea unor comportamente sociale adecvate, unor produse puţin cunoscute 
înainte de 1989: mesajele media – fie acestea în forma articolelor din presa scrisă 
(ziare sau reviste), fie în cea a programelor sau emisiunilor radio-TV. 

Din punct de vedere teoretico-empiric, analiza „audienţei” unui canal de 
comunicare în masă pleacă de la presupoziţia „eterogenităţii” interioare a acestui 
grup de receptori ai mesajelor media. Se vorbeşte astfel nu numai de un anumit 
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„public”– al unui post de televiziune, de radio sau al unui anumit ziar – ci de 
segmente din populaţia totală, care se diferenţiază prin practicile lor specifice de 
„consum media”. 

În schema – deja clasică – a procesului comunicării propusă de H. Lasswell 
„audienţa” este cea de a patra etapă din secvenţa comunicaţională – „Cui?”27 
(„Către cine se realizează comunicarea?”). O definiţie relativ formală (neutră 
axiologic) a „audienţei„ ar fi28: „Audienţa este alcătuită din elemente în plan social 
care – în „lanţul” procesului comunicaţional – se constituie ca «receptori» ai 
mesajelor transmise prin mass-media”. 

Totuşi, aşa cum recunosc majoritatea cercetătorilor din domeniu, termenul de 
„audienţă” nu posedă un unic înţeles29, putându-se vorbi de mai multe perspective 
de abordare a termenului: 

1. Concepţia teoretică care consideră audienţa un „agregat social” – 
varianta cea mai utilizată în cercetările despre procesul comunicării de masă – care 
are la bază o înţelegere pur cantitativă a termenului. „Audienţa” este concepută ca 
fiind alcătuită din numărul total de persoane la care ajunge o „unitate dată” din 
conţinutul mass-media, stabilindu-se astfel o echivalenţă între „public” şi 
„receptorul” mesajului transmis prin comunicarea de masă. 

2. „Audienţa” în sens de „masă” – înţeles care a fost pentru prima dată 
propus de H. Blumler în articolul The Mass, The Public and Public Opinion 
(1939). Şi de această dată accentul este pus pe „mărimea” grupului social în cauză, 
dar apar unele elemente noi30: grupul este „împrăştiat” spaţial şi membrii săi nu se 
cunosc între ei, astfel încât nu pot acţiona împreună pentru atingerea unui scop dat. 
Alte caracteristici ale „audienţei”, conform acestei concepţii, ar fi: a. eterogenitatea 
în planul structurii demografice; şi b. omogenitatea în ceea ce priveşte 
comportamentul faţă de emiţătorul şi mesajul receptat. 

3. „Audienţa” ca „public” – concepţia aceasta pleacă de la presupoziţia 
existenţei unui grup activ, care interacţionează intern şi are un anume grad de 
autonomie în raport cu exteriorul, dat fiind că se „foloseşte” de un anumit mediu de 
comunicare în masă, dar nu depinde de el pentru a exista ca atare sau a se constitui. 
Termenului de „audienţă” i se asociază acum unele caracteristici ale „sub-
grupurilor” componente: a. o conştiinţă” şi o identitate proprie; b. posibilitatea 
organizării şi a interacţiunii interne; c. o influenţă autonomă asupra mesajelor 
receptate. În aceste condiţii „audienţa” tinde să devină un concept mult mai 
„operaţional”, fiind mai adecvat cercetărilor empirice (directe). Anii ’40–’50, 
marcaţi de schimbarea majoră în paradigma studiilor comunicării de masă, 
 

27 D. McQuail, S. Windahl, Communication Models for the Study of Mass Communication, 
Longman Ltd., 1989, p. 10. 

28 J. Watson, A. Hill (eds.), A Dictionary of Communication and Media Studies, Edward 
Arnold Pbl., 1993, p. 8–9. 

29 S. Windahl, B. H. Signitzer, J. T. Olson, Using Communication Theory. An Introduction to 
Planned Communication, Sage Pbl., 1992, p. 157. 

30 Ibidem, p. 31. 
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realizate de teoria „efectelor minime ale mass-media” şi modelul funcţionalist 
asociat ei, au utilizat această definiţie a „audienţei”31. Principala contribuţie a 
cercetătorilor empirici a fost evidenţierea caracterului structurat al audienţei32, a 
„publicului” media. 

4. Definirea „audienţei” ca „pia ţă”  – este o perspectivă relativ recentă, de 
origine americană, care a penetrat în studiile academice o dată cu apariţia 
fenomenelor de „dereglementare” şi de „comercializare” din sistemele mass-media 
europene, după cel de-al doilea război mondial. În această perspectivă „audienţa” 
ar putea fi definită drept: „un corp de consumatori potenţiali spre care este 
direcţionat un mediu sau un mesaj”33. 

În acest caz „audienţa” are un caracter dual34 – ea fiind simultan: a. un 
potenţial client pentru mediul de comunicare în masă; b. o „ţintă” pentru mesajul 
reclamei (şi, în consecinţă, un cumpărător potenţial al produsului căruia i se face 
această publicitate).Originile acestui tip de definire a audienţei sunt, de această 
dată, exterioare studiilor de factură academică şi sunt mult mai influenţate de 
actuala tendinţă (concretă) manifestă în „doctrina liberală” a „pieţei libere a 
ideilor” în forma sa de „comercializare” a mesajelor comunicării de masă. 

În cadrul acestui articol am decis să utilizez cel de-al patrulea tip de definiţie: 
„audienţa” ca „piaţă” a produselor mass-media. Cu alte cuvinte, audienţa” va fi 
studiată având în vedere următoarele elemente fundamentale35: 1. segmentarea 
geografică; 2. segmentarea psihologică; 3. segmentarea demografică. 

O astfel de abordare nu este atât de mult specifică cercetării academice (caz 
în care „audienţa„ a fost studiată îndeosebi în conformitate cu definiţiile 1–3 
anterioare) cât „studiilor de piaţă” – acestea fiind mai ales analize prin care se 
încearcă definirea cât mai exactă a unui „segment” de a beneficia, pentru un bun 
considerat a fi, simultan, un „produs” şi o „marfă”. Spre deosebire de analizele 
sociologice riguros-ştiinţifice un astfel de demers pare, cel puţin la prima vedere, 
mult prea „facil”, prea „inconsistent” pentru a fi realizat în spaţiul universitar. 
Separarea reală (valabilă nu numai în România) dintre domeniul academic şi 
cercetarea de tip „marketing” nu este chiar atât de netă, dacă ne gândim că unul 
dintre cei mai importanţi sociologi americani – P. Lazarsfeld – a fost, simultan, 
profesor universitar şi director al departamentului de cercetare pentru postul 
audiovizual NBC. 

Articolul de faţă pleacă deci de la posibilitatea de a realiza o astfel de analiză de 
„segmentare” a unui tip specific de „piaţă” – cea a mass-media tipărite din România. 
 

31 I. Drăgan, Paradigme ale comunicării de masă, Bucureşti, Editura Şansa, 1996, p. 202–203. 
32 Ibidem, p. 125. 
33 Ibidem, p. 221. 
34 S. Windahl, B. H. Signitzer, J. T. Olson, Using Communication Theory – An Introduction to 

Planned Communication, Sage Pbl., 1992, p. 169. 
35 B. Gunter, A. Furnham, Consumer profiles. An întroduction to psychographics, London, 

Routledge, 1992, p. 4. 
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1.  ELEMENTE  DISTINCTIVE  PENTRU  CITITORUL 
ZIARELOR  ECONOMICE 

Având în vedere fenomenul de transformare a televiziunii în principala sursă 
de informare în masă în societăţile contemporane, dar şi posibilitatea de a compara, 
între jurnalele televizate, radiojurnale şi ziare, cititorul unor astfel de ziare 
economice găseşte în presa scrisă o sursă de informare complementară în raport cu 
activitatea sa. Din punctul de vedere al profilului socio-demografic, venitul ridicat, 
sectorul privat, studiile superioare sunt elemente de care depinde în mod esenţial 
includerea unui individ în categoria reală sau potenţială a cititorilor unui astfel de 
cotidian. Este vorba de un public informat, care emite judecăţi de valoare critice la 
adresa modului în care sunt prezentate informaţiile cuprinse în ziar: o informare 
mai detaliată, mai diversificată, mai deschisă către problemele economice, sociale, 
chiar ştiinţifice şi tehnice. Accentul cade nu numai pe informaţii brute/primare, ci 
pe informaţii elaborate, pe analize imparţiale (neutralitatea jurnaliştilor) realizate 
de specialişti. Apartenenţa cititorului ziarelor economice la un anumit profil uman 
(individualist, activ, cu studii superioare) determină nevoia sa de a găsi în ziar 
informaţii utile pentru petrecerea timpului liber şi consolidarea stilului său de viaţă. 

2.  ELEMENTE  DISTINCTIVE  PENTRU  CITITORII 
UNUI  ZIAR  GENERALIST  NA ŢIONAL 

Principala trăsătură distinctivă care conturează profilul cititorului unui ziar 
naţional generalist este eterogenitatea sa, din perspectiva caracteristicilor socio-
demografice şi a trăsăturilor distinctive ale stilului său de viaţă. Este vorba de un 
public mozaicat, cu centre de interes variate faţă de ceea ce lecturează zilnic în 
paginile acestui cotidian. De aceea nu se poate vorbi strict de un unic public al unui 
astfel de ziar, ci de categorii de lectori ai acestui ziar, categorii care sunt 
segmentate de-a lungul unor variate dimensiuni: socio-demografice, spaţio-
temporale, de relaţionare, psiho-afective chiar. Determinanţii cei mai importanţi 
din această perspectivă sunt, nu atât includerea cititorilor în anumite grupuri sociale 
distincte, cât mai ales puternicul sistem de relaţionare micro-grupal (familia 
nucleară standard) în care trăieşte, constrângerile economice şi financiare la care 
este spus (un procent semnificativ 54% dintre cititori declarând că au renunţat la 
lectura unui alt ziar în decursul ultimului an) şi nevoia sa de orientare în spaţiul 
social total. Este vorba mai mult de un lector interesat ca în mass-media să 
găsească informaţii referitoare la problemele economice şi sociale cotidiene – de 
aici interesul său extrem de scăzut faţă de un text jurnalistic, centrat pe opinii 
personale sau comentarii subiective. Ceea ce îl diferenţiază pe acest cititor este 
ceea ce am putea numi „ATIPICITATEA” sa. Mai explicit: Deşi acest subiect 
investigat lecturează (uneori cotidian şi în totalitate) anumite articole, şi apreciază o 
anumită „agendă” internă a acestui titlu de presă, el nu acordă o încredere deosebită 
informaţiilor, opiniilor şi părerilor pe care le receptează în acest mod. Comparaţia 
cea mai elocventă, în acest caz, ar putea fi cu rolul pe care îl joacă radioul în viaţa 
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de zi cu zi a unei gospodine: Audierea unor programe pentru o casnică este deseori 
simultană cu realizarea unei alte activităţi, „ritmul” său de muncă fiind întrerupt 
numai de acordarea unei atenţii deosebite acelor emisiuni care, sau prezintă ceva 
deosebit, sau sunt în general urmărite cu atenţie, sau sunt informative (şi deci 
importante). Din această perspectivă, lectura ziarului generalist este un ritual zilnic – 
normal, obişnuit –, dar care nu este însoţit de acordarea unor semnificaţii deosebite, 
informaţiile nu sunt „încărcate” cu o viaţă proprie, nu capătă sens de „reper” 
orientativ, pentru activitatea cititorului acestui titlu de presă. Care sunt cauzele 
acestui fapt, care conduc la o atitudine aparent contradictorie (un individ uman 
citeşte un tip de materiale de presă, le apreciază, dar nu ar fi influenţat de scoaterea 
lor în viitor din „corpul „ziarului)? 

1. Cea mai evidentă este atitudinea, mai degrabă critică, pe care acest cititor o 
are faţă de apropierea mult prea mare a ziarului de unele poziţii politice 
deschise/implicarea ideologică a ziarului, plus opinia neutră asupra jurnaliştilor. 
Este foarte probabil ca „istoria” politicii editoriale a ziarului (implicit schimbările 
nu numai ideologice, ci şi cele din corpul redacţional) să joace un rol extrem de 
important în conturarea acestui profil specific al cititorului său; 

2. O altă posibilitate ar constitui-o chiar biografia personală a fiecărui sub-grup 
din audienţa acestui canal media: actualmente, în mare parte regiunea, zona sau 
oraşul în care el locuieşte este constrânsă economic (se asociază parţial sau total cu 
amplasările geografice ale scăderii în nivelul de trai: Moldova plus Muntenia). 
Simultan, în aceste oraşe lectura unui ziar (sau/şi a unei cărţi) este un semn de 
„prestigiu social” – nu trebuie pierdut din vedere faptul că majoritatea lectorilor 
acestui ziar sunt cel puţin absolvenţi de liceu. Este posibil ca, în acest caz, să fie 
vorba de un „ataşament provincial” faţă de un anumit titlu de presă pe care aceştia au 
început să-l citească, într-un moment din existenţa lor când dispuneau de resurse 
materiale mai bogate – ziarul generalist fiind invocat (posibil) în discuţii, pentru a 
face comparaţii sau a emite judecăţi şi aprecieri. În decursul timpului, chiar dacă nu 
au mai regăsit în cadrul ziarului idei, opinii şi păreri asemănătoare cu cele personale 
(cu titlu ipotetic, ziarul ar fi putut să fie de dreapta, dar cititorii şi-au schimbat 
opţiunile ideologice – mai ales nedeclarate – şi au devenit de stânga) ziarul a devenit 
un însemn fie al unei poziţii sociale din care se revendică (din nou, ipotetic, un 
profesor care se asociază unui statut social aparent ridicat, dar care în fapt financiar 
este plasat sub un întreprinzător particular), fie o sursă de opinii şi idei care să 
mascheze adevăratele convingeri ale subiecţilor (faptul că el exprimă, public, un tip 
de opinie, dar în realitate aderă la poziţia diametral opusă). 

3.  PARTICULARIT ĂŢI  ALE  CITITORILOR  UNUI  ZIAR 
GENERALIST  REGIONAL 

Principalele trăsături distinctive, care conturează profilul unui astfel de 
cititor, sunt eterogenitatea sa din perspectiva caracteristicilor socio-demografice şi 
interesul faţă de problemele locale – „localismul” său. Este vorba de un public 
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mozaicat, cu centre de interes variate faţă de ceea ce lecturează zilnic în paginile 
acestui cotidian. De aceea, nu se poate vorbi strict de un unic public al acestui 
cotidian, ci de publicul acestui ziar în variate judeţe: publicul din judeţul X, cel din 
judeţul Z, sau S, de exemplu. Determinanţii cei mai importanţi din aceasta 
perspectivă sunt: localizarea sa geografică într-un anumit judeţ sau localitate (unde 
se confruntă cu anumite probleme specifice), vârsta, nivelul de instrucţie şi statusul 
ocupaţional – îndeosebi faptul că este sau nu încadrat în forţa de muncă activă în 
plan local. Este vorba de un cititor interesat de problematica locală, care trăieşte în 
micro-grupuri puternice (lecturează în 2–3 persoane un exemplar din ziar regional), 
interesat de problemele economice şi sociale şi mai puţin de aspectele legate de 
viaţa politică de la nivel central sau din exteriorul ţării. Simultan, este un public 
care consumă, într-o proporţie semnificativă, informaţiile care îi parvin prin alte 
canale de comunicare în masă – îndeosebi prin intermediul televiziunii şi al 
articolelor lecturate în alte cotidiene locale. Deşi lectura acestui ziar are la bază 
îndeosebi un interes de cunoaştere, fragmentarea preocupărilor sale îl face să caute 
ca prin această activitate să-şi petreacă „în mod agreabil” timpul liber – constituind 
deci, un „refugiu”, o evadare în faţa realităţilor vieţii. Din perspectiva percepţiei 
asupra obiectivităţii şi independenţei politice a cotidianului de acest tip, se poate 
remarca atitudinea mai degrabă critică pe care acest cititor o are faţă de apropierea 
mult prea mare a ziarului de unele poziţii politice deschise ale ziarului. În schimb, 
din perspectiva acestor lectori, „obiectivitatea”, „cantitatea de informaţii” şi 
„seriozitatea” se constituie în punctele forte ale ziarului. 

VALENTINA  MARINESCU 
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IV.  MEDIATIZAREA  ACŢIUNILOR  COLECTIVE 
ÎN  DISCURSUL  PRESEI  SCRISE 

Această parte din cercetare a iniţiat analiza comparativă a acţiunilor 
colective, în discursul presei scrise din România şi presa scrisă occidentală. 
Obiectivul general a fost constituit de analiza acţiunilor colective ca temă de 
mediatizare şi resursă de comunicare socială, ca şi a mecanismelor mediatice de 
influenţare a opiniei publice. Obiectivul specific al studiului a fost surprinderea 
relaţiei dintre comunicarea mass-media şi conflictele politice. Cercetarea s-a 
focalizat pe următoarele direcţii principale: 

1. Delimitarea problematicii teoretice implicate: comunicare şi acţiune 
socială, acţiune politică, forme de acţiune socială şi politică, crize şi conflicte 
sociale, politice, de muncă etc., medierea şi rezolvarea crizelor şi a conflictelor. 

2. Problematica metodologică: metode şi tehnici de studiu al formelor de 
acţiune socială şi de mediatizare a lor, al crizelor, conflictelor, relaţiilor interumane 
implicate, ca şi metode şi tehnici de intervenţie sociologică în astfel de situaţii. 

3. Studiu de caz: analiza conflictului / războiului din fosta Iugoslavie care a 
avut loc între anii 1991–1995 şi a mediatizării lui ∗. O astfel de analiză a presupus 
găsirea răspunsului la întrebări, precum: ce tip sau tipuri de conflicte au avut loc în 
fosta Iugoslavie în perioada menţionată? la ce formă de conflict ne raportăm? unde 
şi în ce moment a intervenit mass-media? care a fost rolul media şi al mediatizării 
pe parcursul desfăşurării evenimentelor? 

În teoriile comunicării, conflictul este considerat o formă de comunicare, la 
fel cum este asocierea sau cooperarea. Acest fapt este explicat prin aceea că 
relaţiile dintre părţile aflate în conflict fac necesară o formă de comunicare, aşa 
cum se poate vedea cu uşurinţă nu numai în cazul conflictelor industriale, a 
acţiunilor poliţieneşti sau a disputelor dintre indivizi, ci şi în cazul războaielor. 

Instituţiile media, principalii agenţi ai difuzării primare, sunt angajate în 
producerea, reproducerea şi distribuirea informaţiei şi a cunoaşterii, în sensul cel 
mai larg, al seturilor de simboluri care îşi găsesc referinţa în experienţa vieţii 
sociale [McQuail, 1993, p. 51]. Informaţia şi cunoaşterea mediatizată modelează 
 

∗ Simona Ştefănescu, Conflictele contemporane între strategile geopolitice şi fundamentarea 
socială. Cazul din fosta Iugoslavie, „Revista Română de Sociologie”, XII, 2001, nr. 5–6, p. 525–539. 
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percepţiile oamenilor despre lumea înconjurătoare, dau sens experienţelor lor, 
contribuie la îmbogăţirea informaţiei şi cunoaşterii din trecut şi la asigurarea 
continuităţii înţelesurilor curente din societate. Nu toate crizele şi conflictele sunt 
mediatizate. Instituţiile media, oricum, constituie un teren contestat în ceea ce 
priveşte conceptualizarea, definiţiile şi transformarea societăţii şi democraţiei în 
diferite părţi ale lumii [Raboy & Dagenais, 1995, p. 8]. Cu atât mai contestată şi 
contradictorie apare relaţionarea lor cu crizele şi conflictele politice. 

Cercetarea s-a structurat de-a lungul unei dimensiuni pur explorative, prin 
care am căutat să identificăm trăsăturile distinctive ale unor fenomene sociale date – 
crizele şi conflictele politice ca acţiuni colective – care s-a intersectat cu o latură 
normativă, alcătuită din corpusul de ipoteze şi concepţii derivate din studiile 
sociologiei comunicării de masă. 

Am formulat următoarele ipoteze generale, referitoare la rolul jucat de mass-
media în acţiunile colective, în general, şi în crizele şi conflictele politice, în special: 

A. În situaţiile de criză şi/sau conflict între mai multe părţi, principiul 
obiectivităţii sau independenţei mass-media nu este respectat. Fiecare media are 
propriul său sistem de valori partinic, produsele lor mediatice având atitudini 
diferite, chiar părtinitoare sau discriminatorii, faţă de părţile implicate. 

B. Într-o situaţie de conflict, mass-media contribuie la construirea unei 
anumite realităţi şi a anumitor stereotipuri şi reprezentări referitoare la grupuri 
sau minorităţi etnice, state şi naţiuni, lideri politici, în funcţie de interese politice 
şi geopolitice. 

Acestea fiind ipotezele generale referitoare la relaţia mass-media –conflicte, 
în continuare redăm ipotezele specifice, particulare, despre mediatizarea conflictului 
iugoslav, ipoteze formulate pentru studiul propus: 

C. Informaţiile transmise de media occidentale diferă de informaţiile 
transmise de media locale. Avem în vedere aici informaţiile referitoare la aspectele 
importante, esenţiale ale situaţiei conflictuale. Prin verificarea acestei ipoteze am 
încercat să determinăm dacă media – fie ele internaţionale sau locale – 
distorsionează faptele şi sunt capabile să exacerbeze sau chiar să construiască o 
criză sau un conflict, şi, mai ales, dacă sunt capabile să construiască anumite 
stereotipuri referitoare la părţile implicate. 

Materialul pentru analiză, ales în scopul îndeplinirii principalului obiectiv al 
cercetării (studiul comparativ al presei scrise româneşti şi occidentale), dar 
influenţat şi de considerente tehnice şi materiale, a constat în articole selectate din 
10 ziare: 6 occidentale („New York Times” [„NYT”], „Le Monde”, „International 
Herald Tribune” [„IHT”], „Frankfurter Allgemeine Zeitung” [„FAZ”], 
„Suddeutsche Zeitung” [„SDZ”] şi „The Guardian”), respectiv 4 ziare „locale” – 
unul „extern” spaţiului iugoslav, anume ziarul românesc „Adevărul”, şi trei interne 
spaţiului iugoslav, anume ziarele sârbeşti „Vecernije Novosti”, „Politika” şi 
„Politika Ekspres”. 
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Metoda de cercetare pe care am utilizat-o a fost analiza de conţinut, deoarece 
ne-a interesat, în primul rând, să aflăm dacă există o legătură cauzală între 
modalităţile de mediatizare a acţiunilor colective – crizelor politice – şi 
desfăşurarea şi derularea propriu-zisă a evenimentelor. În acest scop, a fost nevoie 
de utilizarea unui sistem de decodare şi interpretare a mesajelor media şi a unei 
tehnici specifice de cercetare a conţinutului manifest al mesajelor, pe baza cărora 
să putem face inferenţe descriptive şi cauzale. Am analizat articole apărute în 
ziarele menţionate, în perioada 6–20 februarie 1994. 

Grila analizei de conţinut pe care am construit-o a cuprins 10 itemi. Pentru 
şapte din aceşti itemi, unitatea de înregistrare este constituită de temă, în timp ce 
pentru trei dintre ei, unitatea de înregistrare o constituie cuvântul. În primul caz 
am consemnat dacă tema respectivă apare în articol – aşadar o temă poate să 
apară într-un articol cel mult o singură dată. În cel de-al doilea caz, am numărat 
efectiv cuvintele avute în vedere, de câte ori acestea apăreau în text. În cazul 
analizei itemilor focalizaţi pe teme, scopul cercetării a fost o surprindere 
„calitativă” a conţinutului materialului şi a mesajelor mai mult sau mai puţin 
explicite pe care acesta le cuprinde. În ceea ce priveşte itemii focalizaţi pe 
cuvinte, scopul a fost surprinderea „cantitativă” a diverselor teme analizate, 
măsura în care ele sunt sau nu mediatizate, dacă sunt excesiv folosite (de pildă în 
cazul anumitor concepte) sau dacă sunt ignorate / folosite rareori. Itemii analizaţi 
vor fi prezentaţi în cele ce urmează. 

Cele trei categorii de itemi pentru care unitatea de înregistrare a fost cuvântul 
(adică respectivele cuvinte au fost numărate de câte ori au apărut în text) sunt: 

I. „Concepte”, cu următoarele unităţi de înregistrare / cuvintele căutate şi 
numărate în text: 1. Purificare etnică; 2. Genocid; 3. Masacru, măcel; 4. Crime, 
asasinate, atrocităţi, execuţii (inclusiv „crime de război” sau „crime în masă”); 5. 
Carnagiu; 6. Catastrofă, tragedie; 7. Baie de sânge; 8. Teroare; 9. Coşmar, infern; 
10. Fascism; 11. (Act) oribil, oripilant, oroare; 12. Act, război barbar, tribal; 13. 
Atac terorist, terorism; 14. Alungarea, izgonirea populaţiei, deportaţi, refugiaţi; 15. 
(Război de) exterminare în masă; 16. Lagăre (de concentrare); 17. Hitler (paralelă 
cu); 18. Holocaust (un nou); 19. Tortură; 20. Dezastru, calamitate, dramă; 21. 
Război de cucerire; 22. Tribunale de război, de judecată, necesitatea înfiinţării, 
funcţionării lor; 23. Înscenare, capcană. 

II. „Agenţi” (state / organizaţii internaţionale), cu următoarele unităţi de 
înregistrare: 1. ONU; 2. NATO; 3. „Căştile albastre” (FORPRONU); 4. Înaltul 
Comisariat ONU pentru Refugiaţi; 5. OSCE; 6. UE; 7. SUA; 8. Germania; 9. 
Franţa; 10. Marea Britanie; 11. Italia; 12. Occidentul (în general); 13. Rusia; 14. 
Ţările islamice; 15. Grecia; 16. Ţările vecine fostei Iugoslavii. 

III. „Agenţi” (individuali), cu următoarele unităţi de înregistrare: 1. Slobodan 
Milosevic; 2. Radovan Karadjic; 3. Ratko Mladic; 4. Momilo Kraisnik; 5. Alija 
Izetbegovic; 6. Haris Siladzic; 7. Franjo Tudjman; 8. Mate Boban; 9. Boutros-Boutros 
Ghali; 10. Manfred Woerner; 11. Lordul David Owen; 12. Thorvald Stoltenberg; 
13. Bill Clinton; 14. Madeleine Albright; 15. Helmuth Kohl; 16. Françoise 
Mitterrand; 17. John Major; 18. Boris Elţîn; 19. Papa Ioan Paul al II-lea. 
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Cele şapte categorii de itemi pentru care unitatea de înregistrare a fost tema 
(adică am consemnat prezenţa sau absenţa temei în articol) sunt: 

IV. „Evaluare sârbi”, cu următoarele unităţi de înregistrare / teme: 1. Evaluare 
pozitivă (atitudine favorabilă); 2. Evaluare negativă (atitudine nefavorabilă); 
3. Atitudine / poziţie neutră; 4. Atitudine / poziţie ambiguă, fluctuantă; 5. Nici una. 

V. „Evaluare musulmani”, cu aceleaşi unităţi de înregistrare ca la categoria IV. 
VI. „Evaluare croaţi” , cu aceleaşi unităţi de înregistrare ca la categoriile IV şi V. 
VII. „Definirea zonei de conflict”, cu următoarele unităţi de înregistrare / 

teme: 1. Zonă de conflict permanent, „butoiul cu pulbere” al Europei; 2. Pericolul 
escaladării conflictului în întreaga zonă balcanică; 3. Zonă de conflict ca urmare a 
apariţiei unui stat musulman în „inima Europei”; 4. Paralelă cu izbucnirea primului 
război mondial (pericolul izbucnirii unui nou război mondial); 5. Paralelă cu 
războiul din Golf; 6. Paralelă cu războiul din Vietnam. 

VIII. „Cauze”, cu următoarele unităţi de înregistrare / teme: 1. Cauze 
„istorice” care „vin” din trecut (ură, antipatie nestinsă); 2. Hotărârile liderilor 
politici militari locali; 3. Complot, interesele Marilor Puteri occidentale (în 
general); 4. Amestecul, interesele Germaniei; 5. Agresivitatea, injusteţea sârbilor; 
6. Agresivitatea, injusteţea musulmanilor; 7. Agresivitatea, injusteţea croaţilor; 
8. Apărarea, dreptul legitim al sârbilor; 9. Apărarea, dreptul legitim al musulmanilor; 
10. Apărarea, dreptul legitim al croaţilor; 11. Incapacitatea (de a interveni), 
indiferenţa „comunităţii internaţionale”. 

IX.  „Stil” , cu următoarele unităţi de înregistrare / teme: 1. Emoţional; 2. 
Impersonal. 

X. „Surse” (de informare), cu următoarele unităţi de înregistrare / teme: 1. 
Surse „preluate” direct; 2. Surse „preluate” (citate de surse media); 3. Surse media 
(jurnalistice); 4. Surse neprecizate. 

O trecere în revistă succintă a rezultatelor cercetării relevă că, în ceea ce 
priveşte prima ipoteză, ea se confirmă, cel puţin parţial: fiecare ziar are propriul 
său sistem de valori partinic, articolele lor au atitudini părtinitoare faţă de părţile 
implicate: de pildă, părtinitoare faţă de sârbi (toate ziarele sârbeşti analizate) sau 
părtinitoare faţă de musulmani („IHT” şi „FAZ”). De asemenea, ziarele analizate 
au, complementar, o atitudine negativă faţă de cealaltă parte implicată, cum o au 
ziarele sârbeşti faţă de musulmani sau „IHT”, „FAZ” şi „NYT” fa ţă de sârbi. Am 
spus că se confirmă parţial pentru că există şi cazuri în care ziarele nu sunt 
partinice, iar exemplul cel mai elocvent este reprezentat de ziarul britanic „The 
Guardian”, deşi o anumită înclinaţie spre o anumită parte, anume spre sârbi, poate 
fi detectată şi în acest caz (100% neutru faţă de sârbi, 50% neutru faţă de 
musulmani). De asemenea, ziarul românesc „Adevărul” se remarcă printr-o poziţie 
nepartizană (100% neutru faţă de sârbi, 61,5% neutru faţă de musulmani). 

Verificarea celei de-a doua ipoteze relevă că, prin atitudinea adoptată, presa 
scrisă contribuie la construirea unei anumite realităţi şi a anumitor stereotipuri 
referitoare la părţile implicate în acţiunile colective, respectiv în conflict. De 



39 Comunicare socială şi mass-media 123

exemplu, dacă una din părţi este denumită tot timpul cu termenul de „agresori”, iar 
alta cu termenul de „victimă”, opinia publică îşi va forma, cu timpul, această imagine 
ca fiind una valabilă şi adevărată. De asemenea, cea de-a treia ipoteză, sau, mai bine 
spus, prima ipoteză specifică referitoare la mediatizarea conflictului iugoslav, s-a 
confirmat: informaţiile transmise de media occidentale diferă de informaţiile 
transmise de media locale. Ca o dezvoltare a subiectului, s-ar putea spune că media 
sârbeşti diferă de celelalte media, prin întreaga lor atitudine. De asemenea, ziarul 
„The Guardian” şi, într-o oarecare măsură, ziarul „SDZ”, se diferenţiază, într-un fel, 
de linia generală a ziarelor occidentale. În timp ce toate celelalte acuză, mai mult sau 
mai puţin explicit, sârbii pentru perpetuarea conflictului, cele două ziare amintite se 
menţin oarecum neutre faţă de părţile beligerante. 

Alte concluzii interesante relevate de cercetare se referă la abundenţa, 
respectiv la lipsa de concepte „tari” utilizate pentru a caracteriza evenimentul 
studiat. Distingem două tipuri de ziare: ziare mai „bogate”, respectiv mai „sărace” 
în concepte. Din prima categorie fac parte: 

– „Le Monde”, care utilizează termenul de „masacru/măcel” de 22 ori în 10 
articole, adică cu o medie de 2,2/articol; „dezastru/calamitate/dramă” de 11 ori în 
10 articole, adică cu o medie de 1,1/articol sau „crime/asasinate/execuţii/atrocităţi” 
de 10 ori în 10 articole, adică cu o medie de 1/articol. 

– „IHT”: „genocid” de 28 ori în 8 articole, cu o medie de 3,5/articol. De 
altfel, într-un singur articol, acest termen a apărut de nu mai puţin de 24 ori. Alte 
concepte des utilizate: „crime/asasinate” etc. de 21 ori / 8 articole, adică o medie de 
2,6/articol, sau „masacru/măcel” de 10 ori în 8 articole (o medie de 1,3/articol). 

– „FAZ”: „baie de sânge” de 6 ori în 5 articole (medie: 1,2/articol); 
„masacru/măcel” de 7 ori în 5 articole (1,4/articol) sau „genocid” de 6 ori în 5 
articole (medie: 1,2/articol). 

Din a doua categorie, a ziarelor care nu abundă în utilizarea unor concepte 
impresionante, fac parte celelalte ziare analizate („NYT”, „SDZ”, „The Guardian”, 
„Adevărul”, „Vecernije Novosti” şi „Politika”). 

„Agenţii-state sau organizaţii internaţionale” cei mai mediatizaţi s-au dovedit 
a fi ONU, NATO şi FORPRONU (UNPROFOR). Numai în cazul a trei ziare, cel 
mai mediatizat „agent” de acest fel a fost altul: Franţa, în „Le Monde” (de 56 ori în 
10 articole, adică cu o medie de 5,6/articol) şi în „Politika Ekspres” (Franţa apare 
aici de 24 ori în 7 articole, adică cu o medie de 3,4/articol), respectiv SUA, în 
„IHT” (de 62 ori în 8 articole, cu o medie de 7,8/articol). În rest, cei mai des 
amintiţi agenţi sunt, aşa cum spuneam, ONU (în „NYT, „FAZ”, „The Guardian”), 
NATO (în „SDZ”, „Adevărul” şi „The Guardian”) şi UNPROFOR în toate ziarele 
sârbeşti. Uniunea Europeană apare cel mai des în „IHT” (42 ori în 8 articole, medie 
de 5,3/articol), Rusia în „SDZ” (13/3, medie de 4,3/articol) şi în „The Guardian” 
(16/4, medie de 4/articol), iar ţările islamice în „FAZ” (9/5, medie de 1,8/articol). 

În ceea ce priveşte cei mai mediatizaţi „agenţi individuali”, observăm că 
aceştia nu sunt din spaţiul iugoslav, ci sunt personalităţi occidentale: Boutros 
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Boutros Ghali, şeful ONU (în „NYT”, „Le Monde”, „FAZ”, „Politika Ekspres”) şi 
Bill Clinton, preşedintele SUA („IHT”, „Adevărul”). Din personalităţile interne 
spaţiului iugoslav, cel mai mediatizat apare Radovan Karadzic, în SDZ (13/3, 
medie de 4,3/articol) şi în ziarul sârbesc „Vecernije Novosti” (3/3, medie de 
1/articol). De remarcat este lipsa sau caracterul întâmplător al mediatizării, la acea 
dată, a celor trei personaje care au jucat un rol important în războiul din fosta 
Iugoslavie: Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman şi Alija Izetbegovic. 

În trei ziare analizate apare câte o dată ideea zonei de conflict permanent, de 
Blacani ca „butoi cu pulbere” al Europei (în „NYT”, „Le Monde” şi „FAZ”). Mai 
des apare ideea pericolului escaladării conflictului în întreaga zonă a Balcanilor (de 
3 ori / 13 articole din „Adevărul”, de 2 ori / 5 articole din „FAZ”, şi câte o dată în 
articolele din „NYT”, „Le Monde”, „IHT”, „SDZ”, „The Guardian”). În ziarele 
sârbeşti apare ideea zonei de conflict ca urmare a apariţiei unui stat musulman în 
„inima” Europei (câte o dată în „Vecernije Novosti” şi în „Politika Ekspres”). De 
asemenea, remarcăm că ziarele occidentale fac diverse paralele: cu izbucnirea 
primului război mondial („FAZ”, „NYT”, „IHT”, „Le Monde”), cu războiul din 
Golf („Le Monde”, „FAZ” şi „IHT”) sau cu războiul din Vietnam („IHT”). 

Atunci când este explicat într-un fel sau altul conflictul din Bosnia, autorii 
diverselor articole respectă, în mare măsură, linia ziarului în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de subiect şi mai ales faţă de unul sau altul din beligeranţi. În 
„cauzele” prin care este explicat conflictul regăsim, în mare măsură, tipul de 
evaluare (pozitivă sau negativă) faţă de entităţile aflate în conflict. Apar, însă, şi 
alte explicaţii. În „Le Monde”, ca şi în „SDZ” şi în „IHT”, se vorbeşte despre 
incapacitatea / indiferenţa comunităţii internaţionale de a interveni eficient în 
conflict… Ziarele sârbeşti, la unison, identifică ca pe o cauză a conflictului 
agresivitatea sau injusteţea musulmanilor: „Vecernije Novosti” (3/3, medie de 
1/articol), „Politika Ekspres” (5/7, medie de 0,7/articol) şi „Politika” (1/2, medie de 
0,5/articol). 

În ceea ce priveşte stilul în care sunt redactate articolele, ziarele se împart în 
două categorii egale ca număr. Într-un stil preponderent emoţional sunt scrise 
articolele din: „Vecernije Novosti” (100%); „IHT” (75%); „SDZ” (66,7%); „NYT” 
(62,5%) şi „FAZ” (60%). Într-un stil preponderent impersonal sunt scrise articolele 
din: „The Guardian” (100%); „Politika” (100%); „Adevărul” (92,3%); „Le Monde” 
(60%) şi „Politika Ekspres” (57,1%). 

Ziarul american „NYT” se remarcă prin cele mai multe surse „preluate” 
direct, adică intervievate direct de jurnaliştii ziarului respectiv. Oricum, este singurul 
ziar, din cele analizate, ale cărui surse sunt preponderent oamenii, aşa-numiţii 
„martori”. Celelalte ziare folosesc, precumpănitor, fie surse media, pur şi simplu, 
fie surse „preluate” intervievate de alte organizaţii media. În destul de multe cazuri, 
sursele nu sunt precizate, mai ales atunci când articolele sunt sub forma unor 
comentarii, cum ar fi de exemplu în „FAZ” (de 4 ori în 5 articole, medie de 0,8/ 
articol), în „IHT” (4/8, medie de 0,5/articol), în „Le Monde” (5/10, medie de 
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0,5/articol), în „SDZ” (2/3, medie de 0,7/articol), în „The Guardian” (3/4, medie de 
0,8/articol) şi în „Vecernije Novosti” (2/3, medie de 0,7/articol). 

În concluzie, această parte a cercetării conturează o perspectivă interesantă 
referitoare la mediatizarea acţiunilor colective. Acoperirea mediatică a unor 
evenimente cu semnificaţii deopotrivă politice şi sociale, precum crizele şi 
conflictele politice, relevă diferenţe semnificative între mijloacele de comunicare în 
masă analizate, deopotrivă în ceea ce priveşte obiectivitatea lor, partizanatul, 
stereotipurile şi formulările lor standardizate, care contribuie, adesea, prin 
prezentare repetată la construirea unei anumite realităţi, care se suprapune şi o 
înlocuieşte pe cea adevărată. 

SIMONA  ŞTEFĂNESCU 
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