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ABSTRACT 

THE DIASPORIC AUDIENCE AND THE MORAL RHETORIC  
IN THE “COMMUNITY OF NEWS” 

The article presents a critical review of how media news tells stories of moral 
suffering related to the new Romanian diaspora (emerged after the EU enlargement). 
These “news stories” invite the individual spectators to become public actors of a 
“community of news”. The author argues that due to the fact that the hosting of ethic 
controversies in the media has been turned into a show, a perverse effect of narcissistic 
morals has become increasingly conspicuous: the regress of public indignation from the 
protest-like attitude towards a voyeuristic and mundane, seemingly affected, stance. 
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I. MEDIERI ALE DISTANŢELOR MORALE − IPOTEZE ŞI CONCEPTE 

1. ARGUMENT ADEPŢILOR AUSTERITĂŢII MEDIATICE 

Raţiuni de ordin academic şi politico-economic sugerează unei largi părţi a 
cercetărilor sociologice să analizeze urgent modul în care media participă la 
spectacularizarea şi sofisticarea „cadrelor” (frames) prin care „mesajele politice” 
îşi fac intrarea în dezbaterile din spaţiul public şi conversaţiile cotidiene. Până să 
ajungă în acest stadiu (avertizarea asupra existenţei unor raporturi de putere; 
pretenţia unor competenţe statutare), informaţiile despre situaţia socială trec însă 
printr-o formă proto-politică, cum este aceea a interpelărilor etice. Devine, astfel, 
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necesar să se cerceteze coordonatele unui model pentru analiza pragmatică a 
mediatizării şi construcţiei publicurilor active în cadrul gramaticii etice a scenei publice.  

În acest text sunt abordate aspectele unei dimensiuni a cercetării, şi anume 
mecanismele spectaculare prin care media (în mod convenţional includem aici şi  
site-urile, forumurile şi reţelele de socializare de tip web 2.0) acţionează ca agenţi de 
putere simbolică, în măsură să producă sentimente active din punct de vedere moral.  

Prin funcţia de redistribuire colectivă a informaţiei, cadrele şi scenarizările 
mediatice creează condiţiile de posibilitate a unei solidarităţi planetare – lărgind, de 
pildă, limitele compasiunii. În acelaşi timp însă, având nevoie de „cote de 
audienţă”, aceste montaje îndeplinesc funcţia unor capcane ale sensibilităţii din 
care rezultă o promiscuizare a atenţiei voyeuriste – formă de adictivitate mediatică. 
De aici provine şi justificarea lamentaţiei adepţilor austerităţii mediatice, care se 
pot întreba – nu doar retoric – de ce este nevoie ca astfel de „ştiri” să fie 
spectacularizate. Acestora li se poate răspunde că o comunicare poate căpăta forma 
„mâinii întinse” – şi nu doar hainele abstracte ale unei „fraternităţi universale”, 
care va fi rezultat ineluctabil prin „globalizarea emoţiilor” – doar dacă se 
încarnează într-o „amiciţie singulară”. Iar „spectacolul ştirilor” poate să conceapă o 
bună „exteriorizare a interiorităţilor”1 – mecanism psiho-moral prin care se 
concepe acea formă specială de umanitate numită de noi amiciţie singulară. 

Un argument interesant, care justifică astfel de spectacularizări ale ştirilor în 
diversele comunităţi de receptare mediatică, îl regăsim în studiile lui Boltanski. În 
La Souffrance à distance el arată că, dacă un astfel de spectacol nu se articulează 
într-un discurs asupra „cauzelor” – cum ar fi, de exemplu, cele ale suferinţei unei 
persoane, a unui grup sau comunităţi –, atunci simpatia se poate repede dizolva fie 
într-un sentiment de înfricoşare (deci de respingere), fie în egoism („dar de noi, cei 
de aici, cine se mai îngrijeşte”) şi indiferenţă (receptorul ştirilor ar putea să zică: 
„păi, o cam şi merită”). În concluzie, pentru ca să devină un sentiment în acelaşi 
timp şi politic şi moral, mila trebuie să fie stimulată discursiv, adică să susţină 
identificarea cu cel care suferă, ştergând astfel distanţa dintre scenă şi spectator. 

O abordare analogă celei a lui Boltanski o putem vedea şi la Stanley Cohen. 
În concepţia sa, în mintea spectatorilor unei astfel de „comunităţi de ştiri” activează 
imaginarul unui ‘container model’, prin care se acreditează ideea că iraţionalitatea 
sau simplele „neajunsuri ale conştiinţei” sunt înţelese ca fiind rodul existenţei „în 
afara spiritului nostru drept”. E limpede, susţine Cohen, că trebuie criticat 
sentimentalismul organismelor de binefacere: în spatele acestor simpatice entităţi 
de tip tender-heartedness e şi o oarecare autosatisfacţie, complezenţă, ipocrizie 
şi… vanitate. Dar, fără circulaţia unor pattern-uri ale vulnerabilităţii şi 
dependenţei, altruismul şi justiţia socială nu pot exista ca necesitate politică2. 

                                                            
1 Luc Boltanski, La Souffrance à distance, Paris, Métailié, 1993, p. 117. 
2 Stanley Cohen, States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering, Polity Press, 

Cambridge, 2001, p. 183. 
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Exemplificările vor fi date în cadrul unui corpus de informaţii media asupra 
diasporei româneşti. După cum se observă, apare aici termenul „corpus”, dar 
aceasta nu înseamnă că este utilizat cu intenţia metodologică a unei „analize de 
conţinut” – perspectivă oarecum nepotrivită  în contextul unui studiu al formelor de 
prezenţă/absenţă în spaţiul comunicaţional a unor categorii morale. În consecinţă, 
designul acestui corpus nu presupune o „eşantionare” în genul mini-hărţilor care au 
o relaţionare biunivocă într-un ipotetic fenomen real, ci un set de „ştiri” tipice unei 
situaţii de receptare speciale: aceea în care fenomenelor relatate li se dă un sens nu 
după ce vor fi fost văzute, ci chiar prin faptul de a fi văzute. 

Orice figură de interpelare morală (simplă afectare, sentiment, „luare în 
inimă”, indignare împărtăşită cotidian, denunţ exprimat public, alertare a 
organizaţiilor civice şi autorităţilor, incitare la boicot, recurs la acţiuni 
supereregatorii etc.) transcende graniţele geografice şi culturale, în măsura în care 
sunt subliniate deficienţe morale şi inegalităţi universale. Din această supoziţie 
decurg şi întrebările de cercetare:  

1. cum anume media accelerează difuzarea interpelărilor etice,  
2. prin ce dispozitive mediatice se creează o comunitate a privirilor (în jurul 

unui acord public tacit, descriptibil prin figura „eu văd ceea ce tu vezi”), în care 
poate avea loc un ritual al (dez)acordurilor interpretative. 

Propunerea acestui studiu este să fie utilizată sintagma „comunitate de ştiri”, 
întrucât nu presupune localizarea („glocalizarea”) implicată analitic de conceptele 
de „public diasporic” şi „public cosmopolitan”. Principalele dimensiuni ale acestui 
concept sunt: 1. consumul simultan al aceloraşi „imagini mediatice” şi 2. sistemele 
de inteligibilitate disponibile public (convenţii ad-hoc, norme morale, sociale şi 
juridice; interese şi motivaţii; competenţe de lectură), care mobilizează „cititorul 
real” să devină un „cititor erudit”, altfel spus, capabil să observe şi să analizeze 
propriile reacţii, pe parcursul procesului de actualizare a textului. 

Prin prima dimensiune a „comunităţii de ştiri”, avem, evident, o referinţă la 
cercetările lui Benedict Anderson, în care comunitatea etnică este analizată ca o 
comunitate imaginată; cea de-a doua derivă din supoziţii pe care le regăsim în 
conceptul de comunitate interpretativă elaborat de Stanley Fish.    

La B. Anderson, termenul „imaginată” („imaginară”) nu este un construct 
(lipsit de orice substrat real) al fanteziei, ci trebuie înţeles în sensul de apartenenţă 
la o „comunitate reprezentată”. Astfel,  „...nici membrii celei mai mici naţiuni nu îi 
vor cunoaşte niciodată pe cei mai mulţi din compatrioţii lor, nu-i vor întâlni şi nici 
măcar nu vor auzi de ei, totuşi, în mintea fiecăruia trăieşte imaginea comuniunii lor (…). 
De fapt, toate comunităţile mai mari decât satele primordiale, bazate pe contactul 
personal (şi poate chiar şi acestea), sunt imaginare. Comunităţile trebuie să fie  
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deosebite nu prin falsitatea/autenticitatea lor, ci prin stilul în care sunt imaginate3”. 
Pentru a arăta cât de importantă este pentru o astfel de comunitate imaginară ideea 
unei simultaneităţi sigure în timp, B. Anderson ia exemplul ziarelor din Imperiul 
American Spaniol: imensa întindere pe care o acoperea şi izolarea dintre 
componentele sale făceau greu de imaginat o astfel de simultaneitate4.  

Cea de-a doua dimensiune a conceptului ne spune şi altceva despre persistenţa 
în timp a ideii de simultaneitate. Prin comunitate interpretativă, Stanley Fish 
desemnează asamblările de convenţii de lectură care mobilizează „cititorul real” să 
facă tot ce poate ca să fie informat (informed reader). Acest „cititor informat” este 
„erudit” în trei feluri: pentru că poate să reconstruiască indicii textuali („cititorul 
înscris în text”); pentru că ţine cont de evoluţia sensului care se dă unui text 
(activităţile „cititorului” nu trebuie să fie văzute ca o călăuzire spre semnificaţii, ci ca 
având semnificaţie – „regarded not as leading to meaning but as having meaning”5); 
dar mai ales pentru că ţine cont de transformarea conştiinţei sale prin acest text. 

În fine, s-a creat astăzi un hăţiş de modele concurente, de la capătul unui 
câmp metodologic care caută argumente despre cum şi cât de importantă este 
semnificaţia textului mediatic, la celălalt capăt, poate mai radical, acolo unde se 
adună observaţii despre ceea ce face el cu noi. Conceptul de „comunitate de ştiri” 
nu este elaborat pentru a trece de o parte sau alta, ci pare mai apropiat de modelul 
lui Stanley Fish, dar numai pentru a sublinia funcţia acestei comunităţi 
interpretative de a oferi „cititorului” posibilitatea unei activităţi receptive 
(„contexte de lectură simultană”), în timpul căreia se întâmplă ceva cu el însuşi.  

De aceea, este important să subliniem faptul  că dimensiunea principală a 
acestui concept nu este cea identitară (prescripţiile autorului, condiţiile particulare 
de producţie mediatică; atributele sociale ale „emiţătorului” şi cele ale 
„receptorului”), ci ea constă în modul în care acest gen de informaţii sunt elaborate 
într-un montaj cognitivo-afectiv care articulează spectacolul mediatic al ştirilor la 
un discurs în care „spectatorii” sunt stimulaţi să se identifice cu persoanele sau 
acţiunile despre care se face relatarea mediatică.  

Structurarea modelului presupune următoarele proceduri: 
a. Generarea unui cadru analitic prin operaţionalizarea conceptului de 

dispozitiv de alertă morală pe trei dimensiuni – pe care le numim topici ale 

                                                            
3 Cf. Benedict Anderson, Comunităţi imaginate. Reflecţii asupra originii şi răspândirii 

naţionalismului, Editura Integral, Bucureşti, 2000, p. 11–12. Pentru o abordare mai aprofundată a 
acestei probleme, v. N. Perpelea, Corpul comunicării provocat. Modele sociologice ale pragmaticii 
cognitiv-expresiviste, Bucureşti, Editura Expert, 2002. 

4 Creolii mexicani aflau despre ultimele evenimente din Buenos Aires la câteva luni după 
acestea, dar din ziarele mexicane, nu din cele din Rio de la Plata; iar evenimentele păreau 
„asemănătoare” cu şi nu „parte din” întâmplările din Mexico. În acest sens, consideră B. Anderson, 
„eşecul” experienţei hispano-americane de a genera un tip permanent de naţionalism, răspândit în 
întreaga Americă spaniolă, reflectă atât nivelul general de dezvoltare a capitalismului şi a tehnologiei 
spre sfârşitul secolului optsprezece, cât şi înapoierea „locală” a capitalismului şi tehnologiei spaniole 
faţă de întinderea administrativă a imperiului. Cf. B. Anderson, Comunităţi imaginate, p. 64. 

5 Stanley Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, 
Harvard University Press, 1980, p. 158. 
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politicilor morale (topica sentimentalistă, topica de justiţiere denunţiativă şi topica 
expresională). În acest topos au loc diferite medieri şi se „angajează” mai multe instanţe:  

− dispozitive specifice diverselor mijloace de comunicare (presa scrisă, 
televiziunea, genurile deliberativ-informaţionale de pe web, reţelele de socializare 
pe internet);  

− persoane şi comunităţi care trăiesc un eveniment şi/sau suferă o situaţie 
deosebită;  

− actori care pot interveni, actori care nu pot interveni direct asupra 
evenimentului, dar prin discuţiile private contribuie la redefinirea semnificativă a 
acestui gen de situaţii; 

− actori mediatici (jurnalişti, moderatori de forumuri web, blogeri specializaţi 
etc.), analişti politici, dar şi actori politici direct implicaţi în concurenţa pentru 
ocuparea funcţiilor publice. 

b. Selectarea unor proceduri specifice acestor situaţii şi evenimente prin care 
are loc formatarea informaţiei: ştirile adventuriale (adventure news)/ştirile de 
alarmare „critice” (emergency news)/ştirile ecstatice (ecstatic news). 

c. Construcţia printr-o procedură abductivă6 a unei topici a modului în care se 
induce alerta morală în cadrului publicului (retorici emoţionale). 

2. REGIMURI DE ANGAJAMENT MORAL ÎN MEDIAPOLIS 

Pentru a diaboliza mass-media, se găsesc clipă de clipă noi exemple. Se pune 
însă şi problema de a indica modalităţi prin care aceasta poate să contribuie la 
realizarea unei „mentalităţi deschise”. În Media and Morality, Roger Silverstone 
arată că provocarea morală crucială a noului peisaj mediatic – pe care el îl numeşte 
„mediapolis” – este dacă poate să ne schimbe modul de a concepe relaţiile sociale 
cu ceea ce este diferit de noi, cu nefamiliarul, cu Altul. Această politică etică, în 
care „alteritatea” este văzută în termenii ei specifici, este denumită de Silverstone 
„distanţă adecvată” (proper distance)7. 

Presa scrisă, televiziunea şi dispozitivele specifice internetului fac parte din 
mecanismele spaţiului public prin care se gestionează vizibilitatea persoanelor şi 
                                                            

6 „Abducţia porneşte de la fapte, fără a avea, de la început, în vedere o anumită teorie, deşi e 
motivată de sentimentul că o teorie e necesară pentru a explica faptele surprinzătoare. Inducţia 
porneşte de la o ipoteză ce pare a se impune de la sine, fără a avea de la început în vedere o serie de 
fapte particulare, deşi nevoia de fapte se face simţită pentru a sprijini teoria. Abducţia îşi propune să 
ajungă la o teorie. Inducţia îşi propune să ajungă la fapte. În cazul abducţiei, examinarea faptelor 
sugerează ipoteza. În cazul inducţiei, studiul ipotezei sugerează experimentele care scot la lumină 
chiar acele fapte pe care le-a sugerat ipoteza”. (Ch. Peirce Sanders, apud Thomas A. Sebeok – 
Semnele. O introducere în semiotică, Humanitas, 1994, p. 41). 

7 Roger Silverstone, Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis. Cambridge: Polity, 
2006. Silverstone spune că sintagma proper distance nu este altceva decât un mod de a traduce 
conceptul kantian de „mentalitate deschisă” (op. cit., p. 44). 
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comunităţilor care obţin un beneficiu şi/sau trăiesc o suferinţă (un disconfort) fizică 
sau morală cauzată de asumarea explicită a unei situaţii de risc. În ce măsură acestă 
gestionare se orientează după o etică a grijii (ethics of care)? Să luăm ca exemplu 
comunitatea diasporică a românilor8. Imaginea mediatică a comportamentului unor 
cetăţeni români plecaţi „la lucru” în UE este destul de îngrijorătoare. O ipoteză 
oarecum cinică ar fi aceea că funcţia acestei emoţii colective este aceea de a 
legitima o „distanţă morală”, adică acea formă proto-politică din care se 
cristalizează indiferenţa politică. Vom întâlni, în exemplificările din acest text, 
argumente care arată că invocarea diferenţei morale este o strategie pentru 
justificarea inacţiunii. Este acesta doar momentul lor de „uşoară responsabilitate”?  

Ipoteza lui Silverstone – „proper distance” – presupune un panculturalism 
european, în care recomandarea acceptării celuilalt fără efort, bine sădită în 
mentalul nostru, ne îngăduie să utilizăm expresia „ochi închişi, ochi deschişi” – 
metaforă constitutivă câmpului definiţional al toleranţei – nu ca pe o strategică 
mânuire a distanţei etice (improper distance, în termenii lui Silverstone), ci ca pe o 
deschidere a acelor ferestre identitare care orientează indivizii şi comunităţile 
pentru a deveni conştienţi de bucuria şi suferinţa morală a celorlalţi.  

Aceasta presupune o viziune optimistă, anume o învingere a distanţei din 
comunicare prin mediere, adică prin „punerea unui capăt” acestei distanţe morale. 
Prin intermediul sensibilităţii la suferinţă se construiesc cauze, în favoarea cărora 
oamenii se angajează, se asociază sau dispută. În ce fel modul în care este 
exprimată mediatic fericirea, succesul, sau nefericirea şi suferinţa participă la 
stabilirea relaţiilor sociale în forma lor proto-politică? Există oare un specific al 
expresiei mediatice a acestor fenomene manifestate în cadrul diasporei româneşti? 

2.1. MEDIERE ŞI INSTIGARE DE PARTICIPARE LA DISCUŢIILE PUBLICE 

Viziunea optimistă exprimată mai sus se reflectă şi în orientarea noastră 
metodologică. Aceasta presupune să renunţăm la deliciile epistemice ale unui ritual 
de deplorare a modului în care cultura mediatică „minează” căile prin care spaţiul 
public ar putea să aibă o respiraţie democratică sănătoasă. Această dezbatere este 
copleşitoare, aşa că vom lua doar doi autori reprezentativi. 

După P. Dahlgren, noile genuri televizuale şi new media întind participării 
politice o „pistă de relansare” (jump-start political participation), întrucât 
încorporează un model al culturii civice în care şase dimensiuni discrete – valori, 
afinităţi, cunoaştere, practici, identitate, discuţie − interacţionează într-un „circuit 
dinamic”9. 
                                                            

8 Pentru conceptul de public diasporic, v. C. Beciu, Diaspora şi experienţa transnaţională. 
Practici de mediatizare în presa românească, „Revista română de sociologie”, 2012, anul XXIII,  
nr. 1–2, Bucureşti). 

9 Peter Dahlgren, (2003) ‘Reconfiguring Civic Culture in the New Media Milieu’, p. 156, în 
John Corner, Dick Pels (eds.) Media and Political Style: Essays on Representation and Civic Culture. 
London, Sage. 



7 Publicul diasporic  

 

27 

J. Jones adoptă modelul lui Dahlgren şi arată felul în care New Political 
Television (NPTV) şi diversele forme de mobilizare prin tehnologiile interactive 
joacă rolul de instigare la activităţi discursive, deoarece „aprovizionează” publicul 
cu valori ca onestitatea sau responsabilitatea, astfel supravegheate încât pot 
conduce la o sănătoasă ruminaţie („mulled over”)10. Cu toate acestea, notează  
J. Jones, rămâne totuşi întrebarea dacă astfel de „angajamente textuale” sunt 
izomorfe cu un „angajament politic”.  

Fără îndoială, politica zilelor nostre este „rumegată” în imaginarul cotidian 
sub formă de text, dar ar fi o mare eroare să neglijăm semnificaţia politicii 
electorale şi a procesului legislativ, înlocuind-o cu participarea politică prin 
angajamentul pasionat la televizor.  

Dar cum să evităm totuşi înţelegerea vizualizării active ca pe un simplu 
substitut pentru un comportament politic nontextual? O soluţie este complexificarea 
conceptuală. În cazul de faţă putem să recurgem la termenul de mediere. 

Desemnăm drept mediere o unificare a cadrului unei acţiuni fericite sau 
nefericite (condiţie de risc, suferinţă) cu acela în care are loc dezbaterea, în aşa fel 
încât cele două  stări  originar diferite să apară ca o situaţie unică.  

Pentru a vedea mai clar rostul metodologic al acestui concept, să ne dăm 
înapoi un pas, pentru a revedea un aspect al conceptului de public.  

Înţelesul clasic al termenilor de „public” sau „publicitate” elimină din aria 
exemplificărilor posibile anumite grupuri, forme de comunicare sau canale de 
participare. Majoritatea sociologilor socotesc că principala dimensiune a tipului 
ideal de „public” este efortul de a căuta un discurs comun şi integrator. Există însă 
şi autori care se întreabă dacă nu cumva anumite „publicuri” pot sa fie iraţionale 
sau chiar duşmănoase11. 

J. Habermas vorbeşte despre o „pasiune a raţiunii” aptă să însufleţească 
sentimentele morale colective ale noului „patriotism constituţional” european şi 
invocă o „putere comunicaţională” care creează acele „situaţii ideale de vorbire” în 
care cetăţenii se angajează tocmai pentru că ele permit să se recurgă la „utilizarea 
publică a raţionamentului”. Dar aceasta nu înseamnă că Habermas − autorul unei 
„prototipice” teorii normative asupra spaţiului public12 − presupune o angajare 

                                                            
10 Jeffrey P. Jones. Entertaining Politics: New Political Television and Civic Culture, New 

York: Rowman and Littlefield, 2005, p. 192. 
11 Daniel Dayan, La Terreur spectacle. Terrorisme et Télévision, Paris. INA /De Boeck, 2006. 
12 În „Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 

Gesellschaft” [Sfera publică şi transformarea ei structurală. Studiul unei categorii a societăţii 
burgheze, trad. I. Ianoşi, Bucureşti, Editura Univers, 1998] Habermas face referire la cafenele, cluburi 
şi saloane, pentru a argumenta modul în care normele „deschiderilor publice” se impun asupra 
„sferelor private”. Observă că Öffentlichkeit e mai puţin un loc de comunicare, cât un raport de 
comunicare. Traducerea englezească a folosit termenul sphere, iar în franceză avem titlul L’Espace 
public. Archéologie de la publicité. Ambele „atitudini intelectuale” au fost criticate, fiindcă ar impune 
o concepţie substanţialistă asupra spaţiului. Sintagma „spaţiu public” este oarecum reificantă, 
deoarece are referinţe concrete la locuri publice – locus-uri tridimensionale, susceptibile să fie 
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morală a actorilor discuţiilor potrivit exigenţei imaginate după modelul unei 
judecăţi finale. Modelul13 său ne ademeneşte spre o „etică a discuţiilor” care ar 
genera doar o „descripţie a situaţiilor în aşa fel încât modul în care fiecare îşi 
percepe interesele să rămână accesibil criticii altora”. 

Această definire a conceptului de mediere permite să catalogăm drept 
„publicuri” şi acele grupuri sociale care îi reprezintă pe ceilalţi, în permanenţă, ca 
„străini” sau acţionează în spiritul unei parţialităţi iraţionale. De aici şi propunerea 
Soniei Livingstone de a considera „publicul” ca un adjectiv, mai curând decât ca pe 
un substantiv: „a zice sau a face lucruri în mod public, a face lucruri publice, a 
desfăşura relaţiile în public – elemente care disting «publicul» de «privat», dar care 
impun totuşi exigenţe mai puţin stricte în ceea ce priveşte identificarea 
«publicului»”14.  

Astfel fiind formulată problema, se poate construi un cadru analitic în care 
coordonarea „vocilor” opiniei publice este analizabilă plecând de la exigenţele mai 
multor regimuri de acţiune şi angajament. 

2.2. REGIMURILE DE ANGAJAMENT ŞI NELINIŞTEA ETICĂ 

Conceptul de regim de angajament este o aplicaţie a pragmaticii expresiviste 
în domeniul sociologiilor constructiviste. Utilitatea sa consistă în capacitatea de a 
operaţionaliza procesul de „tratament reciproc” dintre fiinţele umane şi mediul 
natural şi/sau artificial. Iată o scurtă prezentare a acestui concept, după modelarea 
propusă de L. Thévenot15: 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 – de exemplu, permanenta 
cerere pe care o facem să ni se reactualizeze garanţiile care ne conving 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 garantează existenţa unui „spaţiu de calcul” în 
raport cu lumea şi canalizează neliniştea etică şi emoţională a persoanelor în 

                                                                                                                                                       
învestite cu practici ceremoniale şi/sau discursive. Se cuvine să ne reamintim că, în „tratatul” pentru o 
Pace Perpetuă, Kant descrie suprafaţa Terrei ca pe o sferă; ea nu se poate dispersa la infinit, aşa că 
trebuie ca indivizii să se suporte unii pe alţii: întrucât nu se poate întemeia un „drept originar” al 
vreunuia de a fi într-un loc mai mult decât altul (există un universal „drept de vizită”). Prefer termenul 
„spaţiu”, întrucât sugerează mai mult câteva caracteristici speciale ale conceptului: trezirea unui 
imaginar care tiranizează când excesul normelor publice, când pe cel al refugiilor intime; sentimentul 
de participare la discuţia publică şi, îndeosebi, faptul că existenţa sa nu poate fi decretată – adesea 
autorităţile rămân stupefiate şi nu le rămâne decât să constate existenţa sa. 

13 Jurgen Habermas, De l’éthique de la discussion, Paris, Cerf, 1992. 
14 Sonia Livingstone, Du rapport entre audiences et publics, Réseaux 2004/4, n° 126, p. 33. 
15 Laurent Thévenot, L’Action au pluriel. Sociologie des régimes d'engagement, éd. La 

Découverte, 2006. 
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funcţie de „oportunitatea acţională”. Cu alte cuvinte, ne construim şi consolidăm 
cadrele de interpretare şi convenţiile de interacţiune, basculând între exigenţele mai 
multor regimuri pragmatice de argumentare şi justificare ale propriilor acţiuni şi 
ale altora. 

În fiecare tip de regim vom avea specificări ale următoarelor dimensiuni: 
acţiuni, „binele public” garantat de acţiune, modul de apreciere (valoarea probei), 
„figura” agentului. 

În regimul de familiaritate, „binele” e resimţit cu uşurinţă prin capacitatea de 
acomodare, iar agentul acţional este o „persoană intimă”.  

În regimul planului, binele este satisfacţia acţiunii împlinite, capacitatea de a 
se proteja, „proba relevantă” constând în evaluarea funcţionalităţii mediului.  

În regimul de justificare, există tot atâtea „bunuri publice” cât şi „grandori 
legitime” (încredere domestică, inspiraţie, concurenţă cu publicizare justă, 
eficacitate industrială, renume în opinia publică, solidaritate civică); acţiunea se 
apreciază prin calificare publică (preţul pieţei, eficacitate industrială, notorietate, 
graţie etc.); agentul apare sub figura unei persoane calificate potrivit grandorii şi 
capacităţii de a-şi depăşi statutul de simplu individ particular. Persoanele care nu 
sunt dominate de o „agentivitate amorfă”, cât şi cele care nu intră în „diferend cu 
lumea socială” devin membri cu „parte întreagă” în „cetate”. În funcţie de 
particularităţile câmpului observat, putem introduce şi alte clasificări. De pildă, 
aceea bazată pe distincţia dintre dispută şi pacea socială.  

Regimul disputei operaţionalizează diferite figuri justiţiare – dar facem 
precizarea că oamenii pot să-şi regleze disputa şi prin forţă (violenţă).   

În fotoliul de telespectatori români de acasă, privim la „ştirile despre 
diaspora” ca la un spectacol în care unii fac lucruri bune, alţii rele, unii suferă, alţii 
sunt fericiţi. Distanţa faţă de aceştia ne constrânge la inacţiune… şi totuşi, o stranie 
reflexivitate interioară de spectator ne incită să rămânem într-un cadru moral 
acceptabil, adică să manifestăm un interes  mai cu seamă faţă de condiţia nefericită. 
Această coordonare a „vocilor” interiore şi exterioare poate fi surprinsă pe două 
dimensiuni.  

Prima este de ordin afectiv: de la atenţia binevoitoare, până la compasiune şi 
„miluire” ca politică publică.  

Cea de-a doua este, cu precădere, de ordin argumentativ: când se caută 
stabilirea de convenţii comune pentru „măsurarea” meritelor, vinovăţiilor, ordinelor de 
reparaţie etc.  

Întrucât, măcar din punct de vedere virtual, rezultatul acestor coordonări 
vizează o viitoare acţiune bazată pe proceduri convenţionalizate public, unii autori 
le-au numit „politici”. De exemplu, Hanna Arendt vorbeşte de apariţia, în ordinea 
semnificaţiilor introduse de Revoluţia franceză, a unei politici de miluire, iar L. Boltanski 
analizează „politicile compasionale”, în contrast cu „politicile de justiţiere”.  

Pentru acest studiu am construit o armătură conceptuală bazată pe distincţia 
între trei tipuri de „capturare” discursivă a spectacolului alertelor moral-emoţionale: 
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topica sentimentală, topica de justiţie (denunţiativă) şi topica expresională. În 
fiecare dintre aceste discursuri vom vedea cum funcţionează diversele regimuri de 
angajament şi care tip de „ştiri” este mai solicitat pentru transpunerea scenică. 

2.3. UN MODEL DE ANALIZĂ A INFORMAŢIEI 

În analiza noastră folosim aceste modele, dar nu prin contrast, ci pentru a 
descrie, într-un spaţiu topologic, diverse cadre mediatice care au ca obiectiv 
realizarea acestor efecte de publicizare prin figuri moral-emoţionale (cecitatea 
morală, compasiunea, mila, indignarea, denunţarea, relatarea sublimă etc.) a diferitelor 
evenimente şi fenomene, descriptibile generic prin conceptul de diaspora. 

Pentru analiza mecanismelor de „mediere” prin care se construieşte publicul 
cosmopolitan, L. Chouliaraki preia termenul de adventure din teoria narativă a lui 
Bahtin, conservând astfel sensul etic implicit al acestui gen de formatare mediatică 
a informaţiei. Întrucât „medierea” (în sensul de mai sus) este caracteristică şi 
proceselor de comunicare aferente „publicului diasporic”, am adaptat modelul 
propus de L. Chouliaraki. Astfel, am putea vorbi de o „mediere” prin trei categorii 
de ştiri16: 

a. Ştirile adventuriale (adventure news). Într-un limbaj strict tehnic, ele sunt 
numite breaking news. Tot mai rar ele sunt numite „depeşa”. Am mai putea folosi 
denumirea news alert. După unii autori, aceasta ar atenua oarecum înţelesul de 
„ştire pentru a stârni curiozitatea morală”, implicat de adventure news. 

b. Ştirile emergentive (emergency news) se realizează prin  naraţiuni 
complexe, în care sunt relatate multe conexiuni şi noi posibilităţi de acţiune atât 
pentru „participanţii” la scena de suferinţă, cât şi pentru „spectatorii” care sunt 
chemaţi să adopte milă în acţiuni de urgenţă17. O caracteristică bine subliniată de 
Chouliaraki este capacitatea acestor ştiri de a realiza, pe ecranul de televiziune, o 
„ierarhie internă de suferinzi şi actori ai unei potenţiale binefaceri”. 

c. Ştirile ecstatice (ecstatic news) sunt acele evenimente mass-media, cum 
ar fi „catastrofa tsunami” sau „atacurile teroriste de la 11 Septembrie”.  

Termenul ecstatic este de sorginte heideggeriană şi semnifică o temporalitate 
care rupe cu ordinea narativă concepută până acum. Prin modul de formatare 
mediatică, are loc o deschidere radicală a acestor evenimente extraordinare: acele 
„momente în care un minut durează o viaţă”, sau atunci când „o săptămână pare 
să zboare de lângă noi în cel mai scurt timp”. Construcţia mediatică a relaţiei 
                                                            

16 L. Chouliaraki, The Spectatorship of Suffering. London: Sage, 2006. Autoarea aplică această 
schemă conceptuală pentru analiza publicului cosmopolitan, în articolul „The Mediation of Suffering 
and the Vision of a Cosmopolitan Public”, Television & New Media, 2008, Vol. 9, No. 5, 371−391. 

17 Acesta este şi motivul pentru care, în loc de „ştiri cu urgenţe”, am forţat traducerea cu un 
neologism: emergentiv. Acest cuvânt pare a sugera că „ştirea” este o rezultantă vectorială în cadrul 
medierii (v. definiţia dată în text). 
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dintre spectator şi scena relatată permite o identificare reflexivă în care spectatorul 
se angajează într-un mod continuu cu nenorocirea celorlalţi. Este o relaţie de 
identificare care, ulterior, permite angajarea pe o „poziţie morală universală”, cum 
ar fi aceea faţă de evenimentul de la 11 Septembrie.  

Astfel de poziţii sunt folosite ulterior, în încercarea de a legitima proiecte 
politice, cum este „războiul împotriva terorismului”. 

De asemenea, este cazul „cruciadelor morale”. Astfel, J. Gusfield18 discută 
modalitatea în care acest cadru de analiză este folosit de unii sociologi spre a scăpa 
de explicaţia monocauzală („interesele de grup”, de pildă modul de viaţă în care se 
încarnează valorile eticii protestante) a unui fenomen deviant (alcoolismul, 
libertinajul sexual etc.), prin considerarea stigmatizării dramatice a consumului de 
alcool ca dispozitiv al unei lupte simbolice pentru protejarea unor valori universale. 
Astfel, din simple „practici cotidiene”, prin amplificare mediatică, acestea devin 
probleme publice. 

În rezumat, în cadrul a trei topici moral-emoţionale vom exemplifica procesul 
de construire a unor publicuri inedite şi de a se amorsa dezbateri, prin intermediul 
unor formate mediatice. 

Sunt necesare două precizări în legătură cu clasificarea ştirilor de mai sus.  
Mai întâi, e clar că prin cele trei tipuri nu epuizăm categorizarea. De pildă, 

Stijn Joye „ajută” acest model cu o a patra categorie: neglected news19. Aş opta 
pentru traducerea „ştiri părăginite”. Merită – mai ales în contextul mediatic 
românesc – să-i acordăm atenţie într-o viitoare cercetare. Această categorie nu va fi 
utilizată aici, din motive lesne de înţeles printr-o scurtă referinţă la teoriile lui 
Bahtin şi Foucault: modul în care am definit conceptul de mediere (unificare a 
cadrului unei acţiuni cu acela în care are loc dezbaterea, în aşa fel încât cele două 
stări originar diferite să apară ca o situaţie unică) solicită o analiză specială a 
mecanismelor informaţionale prin care se realizează „condiţia publică”. Observăm 
faptul că definiţia se bazează pe o teorie a acţiunii între vorbitori situaţi într-o astfel 
de condiţie încât este posibil să se definească sensul ca fiind o „acţiune pe acţiuni 
posibile” (expresia lui Foucault). Categoria „ştiri părăginite” ne-ar trimite la ironia 
„acţiune pe acţiuni părăsite”! 

Supoziţiile teoriei lui Bahtin de enunţare (discursul carnavalesc) ne ajută la 
operaţionalizarea acţiunii comunicaţionale din cazul medierii: pluralitatea 
semiotică; polifonie de probleme; eterogenitatea elementelor lingvistice şi non-
lingvistice; toate actele de vorbire sunt acte sociale, nu doar cele performative; 
toate afirmaţiile (utterances) sunt acte sociale discursive, prin care se angajează o 
„obligaţie socială”.  

Bahtin analizează modul în care prin discursivitatea rostirii − prietenii şi 
duşmănii, acorduri şi dezacorduri, simpatii şi antipatii − dialogismul se deschide 

                                                            
18 R. Joseph Gusfield, Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance 

Movement, University of Illinois Press; 2 edition, 1986. 
19 Stijn Joye, „News discourses on distant suffering: A Critical Discourse Analysis of the 2003 

SARS outbreak”, „Discourse & Society”, September 2010; vol. 21, 5: p. 586–601. 



 Nicolae Perpelea 12 

 

32 

pentru crearea de posibilităţi, organizează relaţia de cooperare sau, dimpotrivă, 
relaţii de dominaţie20. 

În al doilea rând, spre deosebire de poziţia lui Chouliaraki, care vede între ele 
o ierarhie bazată pe contribuţia la formarea unui public diasporic ideal-tipic, în 
această cercetare clasificarea are doar un sens euristic. Decurg astfel două 
consecinţe importante pentru orientarea metodologică.  

Mai întâi, aceasta înseamnă a vedea o ştire, un dispozitiv, un cadru (frame) 
mediatic ca un spaţiu de atribute în care predomină anumite caractere virtuale: 
adventuriale, incitativ-emergentive, ecstatice.  

Apoi, „publicul” nu va mai fi căutat prin generalizări ale unor „situaţii de 
recepţie” predefinite de modelul de „lector ideal” (U. Eco), înscris în „text”. Adică, mai 
curând decât un soi de grup predefinit printr-un anume consum de „ştiri despre 
diaspora”, prin „public diasporic” înţelegem un gen de comportament de autodefinire: 
acela de a căuta explicit „să fie în public”, în sensul riscului de a-şi expune pe scenă (o 
conversaţie privată, un forum pe internet etc.) modul în care resimte emoţional şi moral 
un astfel de repertoriu de ştiri, fie ele adventuriale, emergentive sau ecstatice. 

Iată un extras21 dintr-o conversaţie pe care o considerăm tipică pentru un 
astfel de înţeles al publicului diasporic: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20 „(…) Însăşi redarea afirmaţiei străine sub formă de întrebare duce la ciocnirea a două 

interpretări în cadrul aceluiaşi cuvânt: căci nu ne limităm a pune o întrebare, ci transformăm afirmaţia 
celuilalt într-o problemă. Vorbirea noastră curentă e plină de cuvintele altora: cu unele ne contopim 
total vocea, uitând cui îi aparţin, cu altele, care se bucură de autoritate în ochii noştri, ne întărim 
spusele şi, în sfârşit, pe altele le populăm cu propriile noastre tendinţe, care le sunt străine ori ostile” 
(…). „Noua poziţie artistică a autorului faţă de erou din romanul polifonic dostoievskian este o poziţie 
dialogală realmente realizată şi efectuată până la capăt, care afirmă independenţa, libertatea interioară, 
lipsa de precizie şi de finitate a eroului. Eroul nu este pentru autor un «el» sau un «eu», ci un «tu» cu 
valoare plenară, adică «eul» altui individ cu drepturi depline («tu eşti»). Eroul este un subiect căruia 
autorul i se adresează într-un dialog serios, autentic, şi nicidecum într-unul simulat după regulile 
retoricii sau ale convenţionalităţii literare”. Mihail Bahtin, Problemele poeticii lui Dostoievski, 
Bucureşti, Editura Univers, 1982, p. 88–89; 271. 

21 Este vorba despre cazul unui consilier local britanic, Robert Fraser, care a fost acuzat  
de incitare la ură rasială după ce a declarat la o întâlnire în public că românii ar înjunghia pe cineva  
de cum îl văd, iar remarcile sale au fost postate pe YouTube. Pentru detalii, v. 
http://www.realitatea.net/un-oficial-britanic-spune-ca-cine-intalneste-romani-risca-sa-fie-injunghiat-
intr-o-clipa_472687.html şi http://www.thisisleicestershire.co.uk/Race-rant-Leicestershire-councillor-
suspended/story-12033721-detail/story.html.  

1. (…) Whether or not you feel threatened by people is totally irrelevant to their 
race/background/origin. It’s the way they make you feel at the time. There are some Romanian 
people who would „stab you as soon as look at you”, there are also English (and French, 
German, African...) people who would do the same thing. And I walk down Humberstone gate 
frequently, I live in the city centre. − KH, Leicester commented on 10-Sep-2009 12:04. (Dacă te 
simţi sau nu ameninţat de către oameni, aceasta n-are nicio legătură cu rasa/mediul/originea lor. Este 
vorba despre modul în care ei te fac să te simţi la momentul respectiv. Există români care parcă „îţi 
înfig un cuţit de cum se uită la tine”, există şi englezi (şi francezi, germani, africani...) care ar face 
acelaşi lucru. Şi merg tot timpul prin Humberstone Gate, locuiesc în centrul oraşului); 
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Observăm cum interlocutorii „3” şi „4”, se manifestă drept „cititori 
informaţi” („actuali”) ai aceleaşi comunităţi de ştiri, dar invocă un referenţial 
comunitar distinct. Spunându-i interlocutorului român că vede acest lucru 
(experienţa diasporică, condiţia de emigrat) ca pe „un schimb de studenţi” Ahmed 
îl acuză nu doar de persiflare – „Răspunsul este simplu, Anglia a început (cândva) 
şi iată cum se întoarce roata” – ci şi de introducerea tacită a presupoziţiilor unei 
comunităţi interpretative de tip „occidental”.  

Cu alte cuvinte, definirea situaţiei de către Ahmed vizează construirea unui 
cadru de diferenţiere radicală între câmpul reprezentaţional al discriminării rasiale 
(Slăbeşte-mă, n-ai idee ce înseamnă rasismul, eu şi neamul meu cunoaştem 
rasismul!) şi reprezentările conjuncturale ale practicilor „marginale” ale englezilor 
sau irlandezilor (nişte „amatori” în acest sens faţă de „estici”) şi cele ale românilor. 

 
II. ACTIVAREA PUBLICURILOR NEW MEDIA PRIN PROCEDURI  

ALE RETORICII MORALE 

1. TOPICA SENTIMENTALĂ 

1.1. AFECTAREA 

Această interfaţă de mediere este tipică formatului mediatic adventure news. 
Asemănător genului numit „depeşă”, îşi exercită persuasiunea printr-o retorică 
descriptivistă, iar pentru ca să nu apară acuzaţia de discurs informaţional fără 
coloană vertebrală (trăncăneală, indiferenţă la conţinut, voracitate de „noutate ca 
noutate”), publicului receptor i se solicită doar dovezi dispersate ale competenţei de 

2. Love all you politically correct mainstream idiots, maybe if everyone could talk 
frankly and openly about whatever differences they may have then there wouldn’t be so much 
hate in this world. By the way, Romanians are not a race, they are from Romania, in the same way 
the English are from England, so stop playing the boring race card where it isn’t relevant. − 
Frank, Leicester, commented on 10-Sep-2009 12:13. (Vă iubesc pe toţi idioţilor ploconiţi 
curentului dominant din punct de vedere politic, dar poate că, dacă toată lumea ar putea vorbi 
sincer şi deschis despre toate diferenţele posibile, atunci pesemne că nu ar fi atât de multă ură în 
această lume. Apropo, românii nu sunt o rasă, sunt din România, în acelaşi mod în care englezii 
sunt din Anglia, aşa că nu mai bateţi moneda asta veche cu rasa acolo unde nu e cazul); 

3. Does anybody actually realise why people from other countries (not just Romania) 
come to England? The answer is simple: England started it and what goes around comes around. − 
A Romanian, Humberstone Gate, commented on 10-Sep-2009 12:23. (Îşi dă oare cineva seama 
de ce oameni din alte ţări (nu doar din România) vin în Anglia? Răspunsul este simplu: Anglia a 
început (cândva) şi iată cum se întoarce roata); 

4. Mr Romanian, yes that’s the real reason, right? They just come because we went 
there, like an exchange student, right? Gimme a break, you have no idea what racism is, me & my 
people we know the racism! − Ahmed Ashed, Leicester, commented on 10-Sep-2009 12:36. 
(Domnule Român, da, ăsta-i adevăratul motiv, nu-i aşa? Ei vin doar pentru că noi ne-am dus 
acolo, ca la un schimb de studenţi, nu? Slăbeşte-mă, n-ai idee ce înseamnă rasismul, eu şi neamul 
meu cunoaştem rasismul!). 
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a avea o „curiozitate cotidiană” care nu implică reprezentarea „suferinţei” (în 
sensul de risc asumat cu un anume grad de frământare)22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu sunt invocate nici compasiunea, nici mila. Dar nu este oare implicat nici 
un soi de mecanism moral? Am putea să vorbim despre o moralitate fără milă în 
măsura în care folosirea termenului moralitate nu înseamnă în mod inerent „bunătate”. 
De aici, propunerea de a numi cu termenul afectare acest caz minimal de bunătate.  

Despre afectare ca opţiune etică am putea vorbi doar într-o altă perspectivă 
de reprezentare, atunci când, în contrast cu un inerent „rău”, apare o cerere morală 
în sine, care angajează (sau eliberează, în cazul raportării la o comunitate de 
inamiciţie) spectatorul într-o anume agentivitate (faptică sau discursivă) faţă de cel 
aflat într-o condiţie nefericită. 

Pentru a răspunde dilemei, iată doar ultimele două comentarii ale cititorilor23, 
care au pus „capac interpretativ” acestei news alert. 

Să lăsăm la o parte caracterul îndoielnic al acestor comentarii [sic!] pentru a 
vedea mai curând în acest caz cum afectarea nu ezită să se insinueze într-un 
mecanism moral în care personajul oblăduit nu constă în grupul de „săraci 
muncitori români”, ci în … două „comunităţi imaginate” – Franţa şi România – în 
înţelesul de mai jos… 

 

                                                            
22 Fer. Augustin vorbea în acest sens de concupiscentia oculorum: Confesiuni (X, 35). 
23 http://www.libertatea.ro/stire/mai-multi-zugravi-romani-revopsesc-turnul-eiffel-235159.html. 

Ion+ | 2009.04.02 | 15.57  
Avem cu ce să ne mândrim! Ce mândrie naţională pe capul românilor, o victorie mai 
mare decât alea de la Călugăreni sau Mărăşeşti! Micul Paris mulţumeşte din inimă 
marelui Paris, pentru onoarea ce ni s-a acordat! Patria veşnic recunoscătoare! 
psyhedelic trance | 2009.04.02 | 12.48 să vină şi zugravii din Franţa să „vopsească” 
cel mai important simbol românesc, care este...
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Observăm, în aceste două „comentarii de receptor”, un stil pamfletar mânios. 
Acesta este frecvent întâlnit ca reacţie la multitudinea de relatări mediatice în care 
probleme din lumea diasporică sunt relatate fără nicio formă de angajament, doar 
prin preluarea descripţiilor şi sugestiilor afective ale presei străine.  

Dar şi următoarea relatare, furnizată de un ziar al diasporei româneşti din 
Germania24, are caracteristicile unei „ştiri adventuriale”: informaţie difuzată într-un 
lanţ aleatoriu şi izolat de „curiozităţi”, care nu fac nicio cerere emoţională explicită 
spre „spectator”; naraţiune scurt descriptivă, clasificabilă în acest registrul numit 
„fapte cotidiene”, „risc cotidian”; spaţiul şi timpul sunt particularizante, procedură 
care restricţionează apropierea „spectatorului moral” de scenele de suferinţă, de 
orice drame asemănătoare. 

 

 
 

1.2. COMPASIUNEA 

Spre deosebire de „politicile” de milă, care utilizează mijloace de „transport 
imaginar” al situaţiei celor „nefericiţi” (statistici, povestiri de viaţă şi imagini 
hipermediatizate) pentru „a atinge” publicurile capabile să declanşeze o deliberare 
colectivă cu efecte în procedurile administrative, politicile compasionale nu caută 
explicit criterii de generalizare.  

Politicile compasionale sunt „co-suferinţe”, dar se adresează la singular, local 
şi au un caracter „practic”: se actualizează atunci când situaţii particulare25 sau 
dispozitive mediatice (ex. teledon-ul) realizează un anumit tip de prezenţă comună 
între „cei care nu suferă” şi „cei care suferă”. 

Hanna Arendt26 remarca o „curioasă mutitate” a compasiunii, care nu are 
nevoie de „vorbărie” sau prea multă elocvenţă pentru a transpune indivizi, grupuri 
naturale sau audienţe într-o dispoziţie angajantă. Iată, referitor la această 
                                                            

24 http://www.agero-stuttgart.de, Revista Agero, Actualitatea germană, Mort în container, un 
„căpşunar” la furat de haine vechi, de Dani Rockhoff. 

25 A. Smith (Teoria sentimentelor morale), iar recent Boltanski exemplifica aici prin „cazul” 
Bunului samaritean. 

26 H. Arendt, Essai sur les Révolutions, tr. M. Chrestien, Gall, «Essais», 1967, p. 123. 

Mort în container, un căpşunar la furat de 
haine vechi 

Un român de 52 de ani a murit, pe când 
încerca să fure haine vechi dintr-un container în 
care se adunau donaţiile de textile pentru Crucea 
Roşie Germană. După cum a relatat Poliţia, 
trecătorii au descoperit trupul neînsufleţit 
duminica trecută, la ora 850. Probabil că omul s-a 
aplecat prea mult, prin clapa de deschidere, în 
interiorul containerului, care nu era plin, şi s-a 
trezit că nu mai poate ieşi afară prin propriile 
forţe. 
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caracteristică, un exemplu extras din dezbaterea televizuală de la Sinteza Zilei  
(31 august 2009, Antena 3).  
 

M.G.: Bună seara, domnule ministru, vreau să vă întreb ce ştiţi dv. despre acest caz, 
de ce a fost această bâlbâială iniţială, că nu se ştia cine ar trebui şi ar şi putea să îl aducă pe 
eroul român din Spania? 

C.D.: Din păcate, sunt prevederi în legislaţia română, care, într-adevăr, sunt deosebit 
de restrictive… deci, dincolo de aspectele emoţionale şi, cert, elemente cu care într-adevăr 
ar trebui să fim prezenţi public, … nu cred că, în legătură cu cineva cu care chiar şi-a 
sacrificat viaţa, ar trebui imediat să ne mândrim… 

M.G.: De unde aţi găsit resurse? 
C.D: … sunt variante… dar nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, sincer să fiu, 

am sunat numai din respect pentru dv., să arăt că situaţia a fost evaluată, eu nu vreau să îmi 
fac din asta un discurs de imagine… 

 
1.3. MILA 

 
H. Arendt pleacă de la o diferenţiere operată de J.J. Rousseau  între mila 

naturală şi amorul-propriu, pentru a identifica în spaţiul public un gen specific de 
politică emoţională: mila abstractă, „de principiu” – un soi de întristare a „corpului 
politic” fără a fi atins „carnal”. În mod arhetipal această milă e încarnată în figura 
Marelui Inchizitor, care, transformând-o într-un mecanism al virtuţii publice, îi 
induce un „potenţial de cruzime superior celui pe care îl are cruzimea însăşi”27. 

O variantă a acestei „crize a politicii de miluire”, care se manifestă atunci 
când distanţa dintre „fericiţi” şi „nefericiţi” devine excesivă, este invocată ca 
pretext al exceptării de la obligaţia morală. Dar nu cumva avem o astfel de criză şi 
atunci când aceste politici se pun în mişcare doar sub ameninţarea că acest 
„cortegiu” devine „furios” sau ar putea să invadeze tărâmul celor aflaţi într-o 
condiţie fericită? 

Vorbim în acest ultim caz de o procedură de fugă simbolică, de eliberare de 
greutatea vinovăţiei prin expedierea unui ajutor (material sau simbolic). Legătura 
între „cei de aici” şi „cei de acolo” este minimă şi abstractă (suplinită de acţiunea 
unui ONG, grup religios, canal mediatic). Cei care participă ignoră faptul că mai 
sunt şi alţii care fac la fel. Apare astfel o „fosă” care îi împiedică pe „cei care nu 
suferă” să-şi reprezinte condiţiile celor aflaţi într-o situaţie incertă. Iată, spre 
ilustrare, o relatare furnizată de Realitatea TV („Doi români stau de cinci zile într-o 
autoutilitară, în estul Franţei” − 10 septembrie 2009), prin care suntem invitaţi să 
intrăm într-un anume context interpretativ al „suferinţei la distanţă”.  

Scenarizarea morală a suferinţei din această ştire nu pretinde în mod necesar 
să fie regizată de exigenţa de a o face să înceteze.  
                                                            

27 Ibidem, p. 129. 
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Situaţie absurdă şi dramatică pentru doi români în estul Franţei. Cotidianul regional 
„Le Progrès” din Lyon scrie, în ediţia de joi, că, de sâmbătă dimineaţa, o dubă 
înmatriculată în România stă blocată, în urma unui accident, într-un sens giratoriu din 
apropierea unui oraş din estul Franţei. De cinci zile, fără bani de reparaţii, cei doi români 
dorm în autoutilitară, iar autorităţile nu au făcut, deocamdată, decât să constate accidentul. 
Cei doi români nu vorbesc franceza şi, scrie sursa citată, par să fi fost abandonaţi de 
angajatorul lor. În apropierea locului accidentului se află un service auto, însă angajaţii 
acestuia refuză să efectueze reparaţii gratis. Locuitorii din împrejurimi, intervievaţi de 
ziarul citat, spun că au crezut, iniţial, că în dubă s-ar afla prostituate. Culmea cinismului, 
chelneriţa unui bar din apropiere declară aceleiaşi publicaţii: „Toată lumea îi lasă să 
moară de foame, e normal, doar sunt români”.  
 

Iată câteva comentarii ale telespectatorilor în forumul de pe internet: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. VINDICAŢIA 
 

Acest mod sentimental presupune un referenţial valoric (îndeosebi emoţii 
morale: onoarea, ruşinea, teama de contagiune, temerea că problema nu va fi „pusă 
la nivel ierarhic”) cristalizat în sisteme vindicatorii28 care stabilesc obligaţiile de 
asistenţă în funcţie de calificarea publică a celui aflat în nevoie sau a ofensatorului. 

Următorul exemplu din cadrul corpusul analizei ne relevă o temă specială 
legată de sistemul vindicatoriu: responsabilitatea de a fi întrajutorabil. 

Studiile de sociologie morală utilizează mai multe clasificări. Pentru o primă 
investigaţie a corpusului nostru folosim următoarele categorii29: 

– responsabilitate pasivă/responsabilitate activă (a celor specializaţi, de la 
care se aşteaptă ceva în urma unor angajamente preexistente); 
                                                            

28 Raymond Verdier, Jean-Pierre Poly, Bernard Courtois, La Vengeance dans la pensée occidentale, 
Paris, Editions Cujas, 1985. 

29 O categorie aparte ar fi realizabilă dacă ţinem seama de situaţiile în care persoana sau 
instituţia are dificultăţi în punerea în balanţă a datoriei de a interveni şi respectul autonomie persoanei 
aflate într-o situaţie de risc. 

1. sorin − Joi, 10 Septembrie 2009 10:06 
Of, doamne fereşte, puneţi-vă în locul lor, departe de casă, fără să ştii limba, cu nişte 
animale în jur (francezii)... 
2. kiki − Joi, 10 Septembrie 2009 10:47 
Sorine, nu-i vina lor, ce-i drept, da’ ia gândeşte-te câţi coloraţi i-au adus la disperare pe 
francezi de au ajuns să ne trateze pe toţi aşa... 
3. mih − Joi, 10 Septembrie 2009 11:16 
Tot statu’ român e de vină că lasă coloraţii să plece... 
4. mitica − Joi, 10 Septembrie 2009 11:57 
Probabil toată diplomaţia română din Franţa este plecată în vacanţă, ori s-o fi desfiinţat, cine 
ştie? pentru asta plătim noi, românii (din salariile noastre), armate de diplomaţi, ca în situaţii 
de-astea să ne facem de tot râsul. Ar trebui trasă la răspundere Ambasada României. 
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– contractuală/naturală (angajamente familiale, comunitare); 
– anonimă; 
– apatică – se referă la intervenţia/non-intervenţia persoanelor care nu sunt 

„specializate”, dar „nu au făcut ceva pentru…”. 
Iată un exemplu de emergency news din ziua de 31 august 2009, Antena 3, cu 

titlul „Român, erou în Spania, după ce a murit salvând de la înec un copil şi un 
turist german”. În această alertă morală cu privire la sfârşitul tragic al unui cetăţean 
român din Spania: 

– autorităţile sunt învinuite că, deşi au fost informate („guvernul spaniol, NU 
cel român. Logic…”, se exprimă ironic un comentator pe forumul site-ului web 
adiacent canalului TV Antena 3) 

– şi aveau o obligaţie contractuală („Dumnezeu să îl odihnească în pace! 
guvernul român ce face? nu are câteva mii de euro să îl aducă pe acest om acasă? 
[…] Nu vor decât banii oamenilor care lucrează în alte ţări, atât! când este vorba să 
ajute cu ceva, se fac că plouă”), 

– au rămas pasive („când este vorba să ajute cu ceva se fac că plouă”) în faţa 
acestui caz; 

– fapta cetăţeanului român este descrisă − atât în reportaj (genul emergency 
news), cât şi în comentariile telespectatorilor − ca aparţinând categoriei de 
responsabilitate naturală. 
 

Iată suita interpretativă30: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
30 Relativ la această ştire, pe site-ul canalului Antena 3 au fost postate 12 comentarii. Din 

motive deontologice am omis ultimul dintre ele. Vezi şi precizarea de la nota 21. 

 

1. Dumnezeu să-l odihnească! oricare ar fi fost rezultatul, faptul că şi-a riscat viaţa pentru alţii 
şi a sărit în valuri arăta o înălţime spirituală extraordinară. Sunt curios dacă cei care 
comentează confortabil din fotoliu şi care îl jignesc pe acest om deosebit ar fi în stare să 
facă un asemenea gest? 

1. Un gest eroic, dar mă întreb dacă s-a meritat. Şi-a lăsat familia pentru cei doi inconştienţi. 
Dumnezeu să-l odihnească! 

2. Deci salvamarii i-au salvat pe ăia doi, el nu a făcut altceva decât să moară ca prostul. Mai 
bine laş viu decât aşa un erou.  

3. Vorba lui Ciutacu. O să ajungem o ţară de eroi post mortem.  
4. Salvamarii au venit după o jumătate de oră!?! Ce ţară de doi bani; la noi sunt în 

permanenţă acolo.  
5. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Guvernul român ce face? Nu are câteva mii de euro să 

îl aducă pe acest om acasă? (…) Nu vor decât banii oamenilor care lucrează în alte ţări, 
atât! Când este vorba să ajute cu ceva se fac că plouă!  

6. Dacă s-a înecat, cum i-a salvat pe cei doi?  
7. Dumnezeu să-l odihnească! Asta e ştire de prim plan! Nu meciul Steaua-Dinamo!  
8. Respect, Dumnezeu să aibă grijă de tine. 
9. Sunt şi români adevăraţi, dar din păcate post mortem.  
10. Guvernul spaniol, NU cel român. Logic. 
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2. TOPICA DENUNŢIATIVĂ 
 

Faţă de anumite situaţii lectorul „ştirilor diasporice” poate fi cuprins de milă. 
Dar, în funcţie de dispoziţia sa morală, poate să-şi reorienteze atenţia de la 
persoana suferindă sau victimizată excesiv spre persecutor.  

Desigur, trebuie să trecem mai întâi prin milă, altfel am apărea ca isterici, sau 
− în ordinea discursului politic − nişte personaje care se afundă ipocrit într-o 
umoare masacrantă, devenind, altfel spus, mereu „in-dispuse” să identifice vinovaţi 
şi să ceară justificări cu nemiluita31. Aşa cum am văzut în introducere, putem să 
analizăm fenomenologia moral-emoţională a fiecărei topici în cadrul mai multor 
regimuri de angajament. În acest text exemplificăm câteva cazuri de retorică 
denunţiativă cu privire la următoarele dimensiuni:  

− acţiuni, relaţii şi non-relaţii;   
− „binele public” garantat (uzurpat) de acţiune32; 
− modul de apreciere (valoarea probei);  
− „figura” agentului (victimă/persecutor/binefăcător; meta-descriptor: jurnalist, 

martor ocular neutru, martor delegat, „pictor”). 
 

2.1. În regimul de familiaritate, ştirile despre diaspora au următoarele caracteristici: 
− prezintă acest „bine” ca pe o resimţire cu uşurinţă a noilor situaţii de risc; 
− este precizată capacitatea de „acomodare”; 
− agentul acţional este o persoană intimă sau care se comportă cu o anume 

familiaritate.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.2. În regimul planului, binele are ca descriptori „satisfacţia acţiunii 
împlinite”, „capacitatea de a se proteja”, proba relevantă constând în abilitatea de 
evaluare a funcţionalităţii mediului. 
                                                            

31 Lucru pe care nu-l înţeleg foarte mulţi animatori şi „ştirişti” de televiziune, care par apucaţi 
de streche. 

32 Uneori aceasta poate căpăta figură de „afacere”: Afacerea Dreyfus, Afacerea Ţigareta de 
Galaţi, Afacerea „băieţilor deştepţi”, Afacerea frunzei verzi (brand-ul turistic pentru România), 
Afacerea Strauss Kahn, Afacerea „Soţia şi parohia” etc. 

Norma nemţească  
(…) Leonhard din Söllingen cultivă sparanghel din 1934. Şeful Leonhard spune că i-a trebuit timp să 
se obişnuiască cu diferitele mentalităţi de lucru ale angajaţilor săi est-europeni. La început, s-au mai 
iscat şi certuri, în timpul lucrului sau seara, la camere. Şase dormitoare, o cameră de zi şi două băi 
separate a amenajat şeful fermei pentru sezonieri. Mâncarea însă, fiecare şi-o plăteşte singur. La fel 
berea sau vodca de după. În timpul programului, alcoolul este strict interzis, se fac şi controale cu 
etilotestul. Cine întinde coarda la certuri sau la pahar, anul următor nu mai e angajat. (…) Veronica e 
mulţumită de perspective. Mai puţin, de faptul că norma cealaltă, cantitativă, e foarte ridicată. Fie că 
recoltezi manual, fie că o faci cu maşina, într-un ritm deloc comod, norma rămâne „nemţească”. E 
greu, ţi se-nmoaie picioarele în cizmele de cauciuc. Te doare spatele, … râcâi pământul cu mâna 
înmănuşată în cauciuc şi cauţi punctul de atac potrivit la rădăcină. Dacă n-ai „simţire”, tai sparanghelul 
prea scurt şi asta îi scade din preţ.  
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Această ştire, furnizată de Realitatea TV, aparţine genului discursiv propice 
regimului planului: medicul sindicalist francez denunţă abilitatea excesivă a unor 
medici români care au făcut o afacere din bunăvoinţa sistemului francez („binefăcătorul”). 

„Ordinul Medicilor se declară nemulţumit de tendinţa medicilor români de a părăsi 
posturile rurale, în condiţiile în care aceste zone suferă profund din cauza lipsei de 
medici”. Publicaţia citată (AFP, citată de NewsIn) oferă exemplul unui medic român, 
pentru recrutarea căruia a plătit comunitatea locală, însă care nu a lucrat decât două luni. 

Aparent, aceasta este o simplă depeşă neimplicată, în realitate însă ea are 
valenţe denunţiative explicite. Astfel, sindicalistul francez „denunţă” încălcarea 
promisiunii morale a medicilor români: au venit să umple un gol (practica privată 
în locurile dificile, prost plătite, „la ţară”), dar „aproape 89% dintre medicii români 
din Franţa sunt salariaţi”. Sensul tacit, transmis „comunităţii de ştiri” româneşti, 
este acela că doctorii români ocupă locurile care, potrivit unui anume drept cutumiar, 
comunitar (galo-salic, nu european), ar aparţine doar cetăţenilor-doctori francezi. 

2.3. În regimul de justificare, există tot atâtea „bunuri publice” cât şi 
„grandori legitime” (graţie, inspiraţie şi autenticitate creatoare; încredere domestică; 
concurenţă cu publicizare justă; notorietate în opinia publică; solidaritate civică; 
capacitatea de a produce bunuri rare; eficacitate şi raţionalitate)33. 

Ştirile care sunt formatate potrivit acestui regim tind să repertorieze acţiuni şi 
evenimente în care agentul apare sub figura unei persoane calificate potrivit 
grandorii şi capacităţii de a-şi depăşi statutul de simplu individ particular. Binele 
comun se opune, aşadar, plăcerii egoiste, care trebuie sacrificată pentru a accede la 
o stare de grandoare superioară. Ordonarea astfel fondată – starea de mare/starea 
de mic – favorizează o revărsare a bucuriilor egoiste sub forma binefacerilor de 
grandoare ale „oamenilor mari”.  

În cadrul acestui regim se poate analiza şi evergetismul (P. Veyne). 
Spectacolul politic – înţeles „la modul serios”, nu ca „circ politic” pe care oamenii 
                                                            

33 Pentru detalii privind acest model de analiză, v. N. Perpelea, Corpul comunicării provocat. 
Modele sociologice ale pragmaticii cognitiv-expresiviste, Bucureşti, Editura Expert, 2002. 

„Ordinul medicilor din Franţa este îngrijorat de numărul mare de doctori români” 
Circa 20% dintre cei 5 000 de medici înregistraţi în Franţa în 2008 sunt străini, iar românii au 
reprezentat aproape 40% dintre aceştia. Iar din cei 9 000 de medici străini din Franţa, românii se 
clasează pe locul doi (12%), în urma belgienilor (16%) şi înaintea germanilor. Legmann s-a declarat 
îngrijorat de calitatea formării acestor medici veniţi din Europa de Est şi a acuzat sistemul european de 
recunoaştere a echivalării diplomelor, „bazat pe numărul anilor de studiu”. „Ar trebui să se gândească 
la problema conţinutului”. Românii au devenit ţinta agenţiilor de recrutare de medici, pentru a acoperi 
„golul” din anumite zone din Franţa. „Un medic român câştigă 400 de euro. Dacă vine aici, câştigă 
de zece ori mai mult, iată explicaţia”, a spus Legmann, subliniind şi „tradiţia de francofonie” a 
României. „Ni s-a spus că medicii europeni şi extraeuropeni vor umple golul din densitatea medicală, 
dar ei aleg sistemul salarial (în spitale, mai ales) sau exercită meseria în centrul oraşului”, a notat 
Legmann. Aproape 89% dintre medicii români din Franţa sunt salariaţi, potrivit Atlasului pe 2009 al 
demografiei medicale.   
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cu putere sunt întrucâtva obligaţi să-l întreţină ca pe un bun public – nu accede la 
forma sublimului, deci nu poate fi privit ca loc înalt34. 

Există dispozitive de comunicare speciale, care permit o percepţie directă a 
acestei „semnificaţii sociale concentrate”. Pentru desemnarea acestor dispozitive 
putem folosi o metaforă păgână: Locul Înalt.  

Un exemplu interesant pentru a ilustra modul în care poate fi mediat un astfel 
de „loc înalt” este emisiunea TV „Românii au talent”.  

Cum formatul este deja generalizat în Europa, putem exemplifica plecând de 
la modul în care s-au construit înţelesurile într-o comunitate interpretativă formată 
de un forum din ziarul „Adevărul” în privinţa unei emisiuni TV din Norvegia35. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
34 În vocabular sociologic: ierarhizarea socială a grandorilor interne ale locului public. Ele 

există efectiv, cum ar fi locus-ul sacru numit Arcul de Triumf. Desigur, e o altă problemă cazul în care 
toţi vor să treacă deodată pe sub el neavând nici măcar cai (simbolul liniştii după o nobilă luptă). 

35 http://www.adevarul.ro/societate/vedete/Bogdan_Ota-locul_doi_la_-Norvegienii_au_talent_0_ 
490151511.html; http://www.evz.ro/detalii/stiri/un-roman-uimeste-juriul-de-la-norvegienii-au-talent-924680/ 
pagina-comentarii/3.html#comentarii 

Românul Bogdan Alin Ota (33 de ani) s-a clasat pe locul al doilea în competiţia „Norvegienii 
au talent”. Câştigătorul concursului este Daniel J. Elmrhari, un băiat de 11 ani care a dansat 
ca Michael Jackson. 

Chiar dacă nu a câştigat marele premiu, botoşăneanul i-a emoţionat pe cei trei membri ai 
juriului: „Eşti atât de talentat, România ar trebui să fie mândră de tine!” şi „Doamne, asta e artă 
adevărată! Felicitări!” − au fost primele reacţii ale juriului după momentul lui Bogdan din finala 
concursului, potrivit Mediafax. „Bogdan, mă omori! Ne-ai luat pe toţi într-o călătorie cu muzica ta, 
ai început tare, apoi ne-ai arătat partea mai blândă şi mai luminoasă. Am văzut tot felul de imagini, 
zâne şi îngeri. Pentru mine, asta înseamnă muzică! Şi tu nu doar cânţi la pian, ci şi compui tot, pe 
scenă. Meriţi să fii aici!”, i-a spus un alt membru al juriului. 
Norvegienii i-au făcut pagini pe Facebook 

Bogdan Ota a emigrat în Norvegia anul trecut, în căutarea unei vieţi mai bune. El lucrează  
la o firmă din Oslo care livrează copiatoare şi unde câştigă „doar ca să am ce să pun pe masă şi să-
mi cumpăr echipamente muzicale”, după cum declară. „Sunt copleşit! Aş vrea să mulţumesc 
Norvegiei pentru această şansă minunată şi pentru că m-a adoptat, şi tuturor norvegienilor, pentru că 
m-au tratat ca pe unul de-al lor. Cred că norvegienii mă iubesc mai mult decât românii, mi-au făcut 
mai multe fan pages pe Facebook. Nu vă pot mulţumi îndeajuns!”, a spus Bogdan Ota, emoţionat. 
22 martie 2011, 19:09. „Suedezu” 
În primul rând vreau să-l FELICIT pe român, BRAVO!, (....) Norvegienii PROVIN DIN 
POPOARELE tracice (mai bine spus, din Carpaţii României de azi), au lăsat inscripţii pe stânci 
cum vânau şi cum erau îmbrăcaţi exact ca şi dacii. ( …) „grăiesc” limbă germanică, dar FRAŢII 
LOR DE SÂNGE SUNT ÎN CARPAŢII României. Bravo Norvegia!, Bravo România! 
22 martie, 19:58. TT 
Măi omule, nu îţi este jenă să debitezi aşa inepţii??? 
22 martie, 20:30. „Suedezu” 
Vizitează saiturile de înrudire a arborilor g. şi analize DNA şi-apoi critică-mă... Eşti un rroman 
care nu ştii să discuţi frumos decât să jigneşti (tipic rrómanes). CIVILIZEAZĂ-TE, căci ai stat 
destul în Europa, şi mai pune mâna pe câte-o carte academică... Susţin (atât eu cât şi experţii): 
NORVEGIENII SUNT ÎNRUDIŢI CU ROMÂNII. 
22 martie, 20:46. TT 
Cine jigneşte, „suedezule”? care „iexperţi” susţin că românii sunt înrudiţi cu norvegienii? Că, dacă 
o luăm de la Adam şi Eva sau migraţia din Africa, sunt toate popoarele înrudite... chiar şi tu, brav 
român, cu rromanes. 
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Atât în relatarea jurnaliştilor, cât şi în altercaţiile ridicole ale conversaţiilor de 
pe forumurile de pe internet, vom observa o suită de invocaţii ale ordinelor de 
grandoare şi, respectiv, denunţul unor persoane, lucruri sau grupuri suspectate că 
profită de acordurile colective. 

Putem acum să observăm că în spaţiul public se poate vorbi şi de o demnitate 
comună, în măsura în care toţi au o egală capacitate de a acţiona întru binele comun. 

Un „denunţ” poate viza însă chiar persoana „pictorului”. Dăm doar un 
exemplu, dar pe forumurile adiacente ştirilor putem vedea o creştere semnificativă 
a protestelor faţă de astfel de interpretări fade şi contextualizate prin stereotipii: 
„dincolo”, „afară”, „un românaş”, „bine integrat”, „neînţeles”, „victimă a…” 

 

 

Remarcăm aici un „denunţ” inedit: orientarea acordată de jurnalist poziţiei pe 
scena publică a interlocutoarei. Aceasta este văzută ca un specimen straniu, „din 
lumea lui Nea’ Marin”, oarecum artificial introdus în lumea valorilor sociale pariziene. 

 

Olteancă la Paris, Jurnal, Kanal D, joi, 4 iunie 2009 
În cel mai mare cartier de firme al Parisului, o româncă lucrează cot la cot cu francezii şi ştie ce 
înseamnă succesul.  
 

Adriana Popescu a plecat din România în 2003 la studii, iar acum conduce un departament la 
o importantă bancă franceză. A reuşit prin propriile ei forţe şi nu i-a fost ruşine, niciodată, să spună că 
e româncă! Are 28 de ani şi a plecat din Târgu Jiu când era în clasa a 12-a şi a lăsat în urmă familie, 
casă şi prieteni. Adriana spune că a fost destul de greu, a venit în 2003 în Franţa cu o bursă, a muncit 
destul de mult, şi-a continuat studiile şi a făcut şi un master. Ca să se poată întreţine, Adriana lucra 
seara la un fast-food. Îşi aminteşte că atunci francezii o priveau cu reţinere. Între timp însă lucrurile s-
au mai schimbat şi în Franţa. 

22 martie, 20:47. George 
Trăiesc în Norvegia de 5 ani de zile. Când ai afirmat că limba norvegiană are accent moldovenesc, 
când mă aud prieteni din România vorbind norvegiana..., toţi afirmă că am accent de moldovean cu 
toate că sunt ardelean. 
22 martie, 20:09. RYCY 
Felicitări! Dacă norvegienii apreciază talentul, îmi este foarte clar că are un mare viitor! Felicitări! 
Pe mine m-ai impresionat!!! Am încredere în împarţialitatea şi gustul acestor oameni! Nordicii sunt 
oameni de mare caracter! 
22 martie, 20:44. Martin 
Stai liniştit că ştiu eu bine ce gusturi au norvegienii... dacă 80 % dintre tineri consumă ,,iarbă”. 
22 martie, 22:30. Xxx 
şi românii?????? Alcool, etnobotanice şi manele... învăţaţi de la alte popoare ce e bun. 
23 martie, 02:47. Florica 
Bravo Bogdan!! Eşti un talent adevărat! Cred că, dacă românii ar aprecia oamenii aşa cum trebuie, 
ai fi o mare vedetă în ţara ta. Dar românii nu ştiu să te aprecieze (cel puţin, nu în zilele de astăzi, 
pentru că sunt prea preocupaţi de politică şi, dacă nu eşti „cool”, nu eşti interesant) decât atunci 
când află despre tine de prin alte colţuri ale lumii. Numai atunci te cheamă pentru interviuri pe 
canale de televiziune. Rămâi acolo unde eşti şi fă-ţi o carieră din pasiunea ta şi nu-ţi uita prietenul. 
23 martie, 02:51. Florica 
Nu mai fiţi stresaţi de politică, ci bucuraţi-vă de ceea ce este frumos în jurul vostru!!! 
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3. TOPICA EXPRESIONALĂ 

Aşa cum am văzut, medierea are valoare expresională, în măsura în care 
incită publicul să rămână într-un cadru moral acceptabil sau, măcar, să manifeste o 
dispoziţie activă faţă de procedura de mediere în sine. Dar manifestarea publică a 
acestei dispoziţii (îl excludem, desigur, pe cinic, precum şi pe „cetăţeanul amorf” – 
E. Fromm) îl solicită să realizeze o operaţiune simetrică: să descrie în acelaşi timp 
atât ceea ce vede în spaţiul public, cât şi ceea ce simte. 

În prima topică retorică – medierea sentimentală – am văzut că menţionarea 
publică a dispoziţiei active se face prin manifestarea (vădirea) unei resimţiri 
emoţionale. Altfel nu s-ar justifica de ce suntem „atinşi sufleteşte” de un simbol, de 
ce manifestăm compasiune sau suntem caritabili. 

În topica de justiţiere denunţiativă ne străduim să cântărim situaţii, 
personaje, proceduri, pentru a le defini ca juste sau injuste şi apoi pentru a ne indigna. 

În cazul topicii expresionale justificarea efortului de a descrie prin aceeaşi 
operaţiune o situaţie de care cineva suferă şi modul în care aceasta este resimţită se 
face prin categoria de sublim. 

Dar este oare publicul – şi corelatul său mediatic – capabil de o asemenea 
calitate a privirii? Nu cedează media şi publicul său unui interacţionism simpatetic?  

Să lecturăm în detaliu un reportaj, tipic pentru această topică. El a fost 
publicat mai întâi într-o revistă a diasporei româneşti din Germania – Revista 
„Agero”  – revistă română de cultură, opinie şi informaţie  – Stuttgart. Articolul a 
fost reluat de portalul http://www.hotnews.ro/stiri-diaspora-5661828-drumul-
sparanghelului-odiseea-muncitorului-sezonier-germania.htm. Prezentăm de pe 
hotnews.ro şi câteva reacţii ale cititorilor.   

Olteanca la Paris − de D. Pavel (Vizitator), sâmbătă, 6 iunie 2009 − 14:53 
De la a lucra într-o companie multinaţională, până la a fi o femeie de afaceri de succes, cred că este un 
pic exagerat. Că a realizat ceva, asta da, nu contest. Mergeţi duminică între 10h şi 13h la 9 bis rue de 
JEAN DE BAUVAIS la staţia de metrou Mobert Mutualité şi poate veţi vedea şi întâlni alţi olteni, 
munteni, moldoveni, oşeni de succes la Paris. Dacă e să ne lăudăm, fie, dar să ştim cu ce. ŞI CÂT! 
Atunci francezii o priveau cu reţinere − de Olga Khan (Vizitator), joi, 18 iunie 2009 − 11:24 
Mă surprinde această frază, că eu am locuit în Franţa mult înaintea ei şi nimeni nu m-a privit ca pe un 
animal exotic la ZOO. „La ce” s-or fi uitat francezii???? mă întreb, că frumoasă nu-i...: 
închipuie toată povestea în care crede şi ea deja!!! 
Să nu exagerăm − de moi (Vizitator), joi, 2 iulie 2009 – 23:58  
Portretul este exagerat! Adriana are un job  normal, la nivelul pregătirii ei, la filiala unei bănci. Cum şi în 
România, dacă ar fi făcut ASE, ar fi avut multe şanse să aibă un job „normal”. Într-adevăr, este mult mai 
greu să îţi găseşti un job la Paris. Îmi permit să fac comentariul acesta, pentru că şi eu lucrez într-o mare 
bancă franceză, pe un job mult mai greu de obţinut, însă sunt departe de a fi o „femeie de afaceri” (…)  
Exagerare − (Vizitator), miercuri, 2 septembrie 2009 – 13:53 
Nu mai exageraţi cu chestii normale! Sunt alţii mult mai sus decât ea şi nu apar în ziare! A lucra în bancă 
în Franţa (Paris) nu este nimic interesant. Aici toţi angajaţii băncilor au bacul şi cam atât! Aşa că lăsaţi-o 
moale cu olteanca voastră! 
Bravo fata taichii − de Steve Red (Vizitator), joi, 4 iunie 2009 – 20:51 
Pe nea Marin nu-l văzuşi măi p-acolo ? 
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Vikingul (Luni, 4 mai 2009, 0:37) 
Bun articol.  Bravo Dani, bine documentat şi conţinând o grămadă de informaţii bine documentate şi 
utile celor care vor să plece la muncă. Ar fi fain dacă prin toamnă ai mai vorbi cu Veronica, să vedem 
dacă totul a mers bine. 
Ampersand 
Un NU hotărât imperialismului … articole de genul ăstuia se publicau periodic în presa românească 
pe vremea lui Nea Nicu – (…) iar morala articolului, întotdeauna explicată clar, să nu cumva să 
înţelegem greşit…. 
Lucianmotzul  
Dintr-un popor demn şi liber am devenit mână ieftină de lucru la nemţi, adică noua formă de 
sclavagism modern, avantaj, suntem în UE, în ţara noastră, cu ce pământ bun avem noi, puteam să 
cultivăm noi de toate şi să fim noi stăpânii noştri, avem unde, avem cu cine, DAR nu avem 
conducere, la fel şi cu căpşunile, nu se compară gustul celor cultivate la noi… 
Eeeuuuu i-a răspuns lui Lucianmotzul 
Şi ce-ai vrea să fii? Slugă bogată sau boier cu maţele fripte de foame? Românii muncesc pe unde-i 
mai poartă nevoile, pentru că sunt plătiţi. În România... oha! Noi ăştia, din ţară, pe spinarea lor trăim 
(…) ţâfnele tale naţionaliste că mi se face scârbă! (…) Îi respect pe cei care muncesc „afară” şi îmi 
dau seama că fără ei am trăi mult mai rău. Asta e tot! 
Lucian i-a răspuns lui eeeuuuu 
Şi cum trăiesc eu pe spinarea lor??? Crezi că-mi dă careva bani ca să-i cheltuiesc?... 
Eeeuuuu i-a răspuns lui Lucian* 
1. Furnizezi bunuri sau servicii rudelor celor care muncesc afară sau chiar lor, când sunt în concediu 
în România. (…) 
Gicu i-a răspuns lui Lucianmotzul 
... Poate dintr-un popor leneş şi delăsător devenim şi noi un popor harnic şi determinat... Lucrătorii 
aştia sezonieri sunt cei mai importanţi – nu le este frică să lucreze şi se întorc în ţară cu bani. Cinste 
lor! Asta cu demnitatea şi libertatea îmi aduce aminte de replici din Filantropica, dar sunt cam dure şi 
o să fiu cenzurat... În orice caz, astea sigur nu plătesc ratele la maşină sau mâncarea. 
Vikingul i-a răspuns lui Lucianmotzul 
Şi nu ne ploconim, muncim! Că o facem acasă sau altundeva, călătoria aia a Veronicai arată cât de 
mult vrea să muncească şi faptul că nu poate să o facă în condiţii decente acasă! (…) După ce a 
muncit din greu, o să se întoarcă la hoţii ăia care o să îi ia şi ultimii bănuţi prin taxe şi comisioane 
ascunse la bănci, stat şi altele. Ca să se adune fiţe într-o Românie codaşă în UE câte nu se adună în 
toată Europa. Mândrie sau prostie? Unde-i loc de mândrie adevărată?  
Radub i-a răspuns lui Lucianmotzul 
Nimeni nu obligă pe nimeni din România să vie să lucreze în Germania. …Numai cu mândria chioară 
de-a fi român... şi de-a-ţi face curaj cu lozinci prăfuite nu ajungi la nimic. 
 

O privire asupra acestor comentarii ne aduce următoarele observaţii: 
− Publicul tinde să sublinieze explicit genul discursiv („sublimul”, în înţelesul 

de „conţinut” puternic expresivizat): „Omul are arareori fericirea să trăiască o 
poveste de amor, din ale cărei amintiri se adapă tot restul vieţii. Mi-a fost dat să 
trăiesc una cu sparanghelul prin 1974 în regiunea Freiburg-Colmar… Şase zile de 
huzur în ale splendorii micilor principate germane medievale (neînchipuit de multă 
sudoare trebuie să fi curs pentru a face posibilă asemenea pompă regească la curţile 
unor stătuleţe cât un judeţ de azi) şi în ale Spargel-ului. (…)”. 

− Aparenta estetizare facilă (...o poveste de amor, din ale cărei amintiri se 
adapă tot restul vieţii. Mi-a fost dat să…) este „reîncarnată” în sentimentul de 
indignare şi suferă astfel o conversiune emoţională prin trecerea în registrul 
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protestar tipic topicii justificării (Nu este undeva prin Ardeal un fermier-pionier în 
acest domeniu? Parcă am văzut cândva un reportaj în acest sens). 

− Tema situaţiilor de risc este invocată implicit prin intermediul referinţei la 
calificarea profesională: „Nimeni nu obligă pe nimeni din România să vină să 
lucreze în Germania. O face fiecare de sine stătător. Aici era vorba doar de 
căpşunari şi sezonieri. Există şi români în Germania care câştigă de sute, dacă nu 
de mii de ori mai mult ca un sezonier. Ce-i drept, au alte calificări şi sunt adaptaţi 
Germaniei. O dovadă că un român în Germania poate deveni şi şef (…)”. 

În fine, să facem câteva generalizări plecând de la următoarea ştire, care invocă 
meritul/nemeritul „pictorului” („România are talente. România are mulţi oameni 
minunaţi. Păcat că mass-media românească tributară unor concepţii învechite ca să 
nu spun, mai grav, slujind alte interese decât…”), mult comentată în media românească. 

 

Ştefan Atîrgoviţoae, un băiat de 11 ani din Iaşi, a câştigat concursul italian „Ti lascio una 
canzone” HotNews.ro, Duminică, 27 noiembrie 2011, 1:51 

Ştefan Atîrgoviţoae, în vârstă de 11 ani, a câştigat emisiunea-concurs „Ti lascio una 
canzone”, difuzată de Rai Uno, cu piesa „Profeta non saro”. (…) Tânărul se calificase deja în finală 
după cea de a doua etapă când a primit trofeul juriului tehnic pentru interpretarea unei piese 
considerate deosebit de dificilă „Una canzone per te”, scrie Gazeta Românească. Ştefan Cristian 
Atîrgoviţoae a câştigat anul acesta trofeul „San Remo Junior”. Tânărul este elev al Colegiului 
Naţional de Arte „Octav Băncilă” din Iaşi, clasa de pian. Emisiunea-concurs are ca scop promovarea 
muzicii italiene şi internaţionale din ultimii 50 de ani. Membrii juriului au avut în decursul celor 10 
etape doar cuvinte de laudă pentru tânărul român. La sfârşitul interpretării, publicul s-a ridicat în 
picioare, aplâudându-l pe român la scenă deschisă. Ieri seară, cu câteva momente înainte de 
decretarea câştigătorului, preşedintele juriului a recunoscut că Ştefan „reuseşte să-l emoţioneze 
mereu, mai ales atunci când interpretează melodii dificile din punct de vedere tehnic”. 
Un alt membru al juriului, Francesco Facchinetti, l-a felicitat pe român şi a declarat că în spatele 
fiecărei piese pe care o interpretează se poate observa munca titanică „stahanovistă” depusă pentru a 
executa perfect fiecare notă, dar l-a sfătuit pe român să nu uite că muzica este şi o „distracţie”. 

 

În cele ce urmează sunt prezentate doar şase intervenţii, pentru a exemplifica 
interacţiunea discursivă din cadrul forumului aferent acestei relatări. 

1. Tot aşa şi vom avea un nou emisar în Europa şi pe tot globul pământesc... bravooo; 2. În natură 
există un echilibru!!!! După ultima imbecilitate a ,,francezului” cu privire la români, uite că apare 
un copil român de 10 ani, cântă, câştigă un concurs important, e un FENOMEN (şi nu e un cuvânt 
de complezenţă!) Mulţumesc Ştefan!!!; 3. Bravo copii, aici aţi fi pierdut în faţa unui „Ţzuţzu” la 
„Românii au talent”; 4. România are talente. România are mulţi oameni minunaţi. Păcat că mass-
media românească, tributară unor concepţii învechite, ca să nu spun, mai grav, slujind alte interese 
decât cele ale României, pune accent numai pe aspectele negative existente în această ţară. Sunt 
român şi mă mândresc cu asta şi o fac în primul rând datorită faptului că ştiu că această naţiune se 
trage dintr-una cu adevărat înălţătoare: naţiunea dacă; 5. doar o remarcă, dacă ar fi fost o ştire 
negativă despre un român din Italia, am fi sărit toţi în sus să comentăm... să politizăm! Acum? Nu 
scrie nimeni mai nimic; 6. Emisiunea-concurs are ca scop promovarea muzicii italiene şi 
internaţionale din ultimii 50 de ani. Noi ce promovăm? Copilul minune? Guţă? Salam? Să moară 
duşmanul meu? Aoleu, ce bengoasă îi femeia mea?... Sunteţi liberi să mai adăugaţi ce vreţi dacă 
întelegeţi ce spun. 
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Am putea să observăm faptul că majoritatea relatărilor mediatice (şi 
comentariile aferente ale publicului) construiesc acest soi de sublim prin care se 
relevă „calitatea privirii” printr-o estetizare ridicolă („….Bravo copii, aici aţi fi 
pierdut în faţa unui „Ţzuţzu” la „Românii au talent”...Sunt român şi mă mândresc 
cu asta şi o fac în primul rând datorită faptului că ştiu că această naţiune se trage 
dintr-una cu adevărat înalţătoare: naţiunea dacă”). În acelaşi timp, interpretativ 
însă, se manifestă o coordonare problematică a „vocilor” (Bahtin), care face ca 
sensul global să fie acela care este „reîncarnat” dintr-un sentiment de indignare. 

Vorbim, aşadar, în acest caz de o conversiune emoţională prin trecerea în 
registrul protestar tipic topicii justificării (Emisiunea-concurs are ca scop 
promovarea muzicii italiene şi internaţionale din ultimii 50 de ani. Noi ce promovăm? 
Copilul minune? Guţă? Salam? Să moară duşmanul meu? Aoleu, ce bengoasă îi 
femeia mea?... Sunteţi liberi să mai adăugaţi ce vreţi dacă întelegeţi ce spun...). 

 
III. CONCLUZIE: IPOTEZE PROVIZORII 

 
Sublimul mediatic nu înseamnă însă un hedonism universal şi trebuie să ne 

amintim în acest sens poziţia lui Kant, care vorbea despre sublim ca despre o 
exigenţă cvasipolitică, în vederea construirii unei „comunităţi universale posibile”.    

Acest gen de exigenţă pretinde ca „spectatorul” să simpatizeze cu 
„nefericirile” în calitatea acestora de a se lăsa văzute de ochiul public. Desigur, nu 
trebuie să scăpăm din vedere efectul pervers mediatic al marketizării discursului 
public în topica expresională. 

Spre deosebire de formatele mediatice tipice topicii de justiţiere – în care 
jurnaliştii manifestă o preferinţă pentru situaţiile de protest, în cazul relatărilor 
mediatice din topica expresională aceştia tind să încarneze sublimul prin 
prezentarea persoanelor sau grupurilor aflate în suferinţă ca având un soi de 
„capacitate morală de a fi afectate”36.  

În topica sentimentală, relatările mediatice tind să ignore „persecutorul” 
pentru a se centra pe „binefăcător”. 

În topica expresională, ceea ce am desemnat drept ecstatic news capturează 
atenţia „comunităţii de ştiri” prin estetizarea cadrajului capacităţii „pictorului” 
(jurnalistul, comunicatorul etc.) de a zugrăvi tabloul general al „nefericirilor”. În 
mod frecvent apar însă acele „cazuri disfuncţionale” − lamentaţia excesivă a 
jurnaliştilor, cititorilor şi internauţilor români, cu privire la condiţia şi faptelor din 
„diaspora românească” – care induc un efect pervers: regresiunea indignării 
publice, din registrul protestatar într-o afectare voyeuristă şi banală. 

În cadrul a ceea ce am desemnat „comunitate de ştiri”, indivizii manifestă 
însă o puternică apetenţă interpretativă, ceea ce nu e altceva decât un soi de 
ospitalitate mediatică pentru o condiţie de posibilitate în ordine kantiană: 

                                                            
36 V. cazul genului mediatic numit reality-show. 
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„Sentimentul produs de neputinţa facultăţii noastre de a atinge o idee care este lege 
pentru noi constituie respectul37”. 
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