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REPREZENTĂRI DISCURSIVE ALE MIGRANŢILOR  
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ABSTRACT 

DISCURSIVE REPRESENTATIONS OF MIGRANTS IN POLITICAL  
TALK-SHOWS IN ROMANIA  

   
In this study, we analyse the way in which talk-shows in Romania shape intra-

EU migration as a public issue. According to one of the research hypotheses, the topic 
of new migration is strategically used in the public environment, determining the 
adoption of positions, agendas and forms of institutionalisation. The semio-discursive 
analysis of a corpus of political talk-shows broadcast in the period 2010–2011 by 
Romanian TV channels specialising in news and socio-political debates highlights 
discourse strategies that are relevant for the media construction of public issues in 
talk-shows. The article shows that in talks-shows migrants are represented 
“holistically”, from the perspective of categories of persons that can contribute to a 
competitive national image. Migrants become visible through their performances in 
the host country and, as a result, the moral distance from them becomes apparent 
through a politics of visibility (hence the visibility of mythical migration, of high-
performance migration, etc.). Talk-shows do not present the issue of the diasporic 
experience, namely of the position of migrants with respect to forms of otherness, 
cooperation or solidarity.  
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1. „NOUA DIASPORĂ”. PREMISE DE CERCETARE 

Acest articol abordează construcţia migraţiei intra-UE ca problemă publică în 
sfera mediatică şi politică din România. Vor fi evidenţiate pattern-uri de 
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mediatizare şi legitimare a unor identităţi diasporice, precum şi logici de utilizare 
strategică a acestei teme în contextul unor dezbateri politico-mediatice şi iniţierii 
unor politici. 

Tema migraţiei forţei de muncă se impune treptat în dezbaterea publică şi în 
comunicarea politică, instituind un imaginar al „românilor plecaţi la muncă în 
străinătate”. Astfel, în presă apar modalităţi de desemnare precum „români în 
Spania”, „români în Italia”, „noua diasporă” sau „diaspora”, iar unele dintre ele vor 
sta la baza unor rubrici zilnice, marcând astfel valorizarea acestei teme pentru 
cunoaşterea publică. Referirile la migranţi devin frecvente şi în discursul politic – 
fenomenul migraţiei este utilizat ca argument instituţional sau electoral pentru 
legitimarea unor politici (formarea unor agenţii guvernamentale, iniţierea unor 
campanii de comunicare, dezbateri publice despre „votul diasporei”).  

Pe de altă parte, migraţia forţei de muncă devine un cadraj pentru alte teme 
intens dezbătute în societatea românească. Astfel, după căderea regimului comunist 
în 1990, media, societatea civilă şi clasa politică invocă frecvent în dezbaterea 
publică problema imaginii internaţionale a ţării. Dezbaterea se intensifică în 
perioada negocierilor care au precedat aderarea la UE şi mai ales după ce România 
devine membru de facto al UE în 2007. În ansamblu, interpelarea politicului 
coexistă cu o serie de interogaţii identitar-etice privind criza valorilor generată de 
perioada comunistă şi evoluţiile contradictorii în reconfigurarea solidarităţilor 
colective şi valorilor societale.  

În acest context, tema migraţiei forţei de muncă este treptat încorporată în 
dezbaterea mai largă privind, pe de-o parte, capacitatea sistemelor politico-
instituţionale de a concepe şi gestiona politici specifice, inclusiv pentru 
promovarea imaginii internaţionale a ţării şi, pe de altă parte, construcţia simbolică 
a comunităţii imaginate. Acţiunile migranţilor români în ţările de destinaţie sunt 
mediatizate şi în funcţie de modul în care influenţează imaginea ţării în străinătate 
– un element cheie al „capitalului simbolic” al naţiunii (Beciu, 2012a). Astfel se 
explică utilizarea în discursul public a termenului „noua diaspora”, indicând nu 
doar fenomenul migraţiei temporare, ci şi o poziţionare faţă de „rolul” migraţiei în 
raport cu ţara de destinaţie (Beciu, 2012b). Pe de altă parte, în contextul acestei 
dezbateri, clasa politică utilizează argumentul migraţiei ca resursă de legitimare 
politico-electorală, în timp ce jurnaliştii îl folosesc în producerea unui discurs de 
interpelare a politicienilor.  

Această formă de instrumentalizare a migraţiei în relaţie cu problema 
imaginii naţionale nu este un fenomen conjunctural. Astfel, o categorie emergentă 
de cercetări analizează modul în care ţările recent integrate în Uniunea Europeană 
încearcă să se poziţioneze ca actori concurenţiali în contextul unor structuri politice 
transnaţionale şi al unei culturi politice globalizate (Kaneva, 2012; Dolea, 2012). 
Nation branding este unul dintre conceptele utilizate în aceste studii pentru a 
evidenţia proiecte statale de construcţie identitară în Europa. În ţările occidentale, 
nation branding este un concept specific marketingului, transferat în sfera politicii 
guvernamentale, dar rămânând cantonat mai mult la nivelul unui discurs 
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instituţional tactic, în back stage. Prin comparaţie, în ţările postcomuniste 
construirea brand-ului de ţară (nation branding) este nu numai un concept, ci 
indică şi un tip de problemă publică. Nation branding trece din aria discursului 
instituţional sau de expertiză în sfera mediatică şi, în general, în diferite discursuri 
publice, inclusiv în viaţa cotidiană. Acţiunile guvernelor în materie de imagine de 
ţară dobândesc vizibilitate publică, fiind dezbătute şi totodată contestate. Kaneva 
(2012) consideră problema imaginii naţionale una dintre condiţiile de producere a 
discursului identitar post-comunist:  

 
„Luptele [simbolice] pentru definirea identităţii naţionale din perioada 

postcomunistă au fost de asemenea influenţate în mod semnificativ de o 
dorinţă larg împărtăşită de ‹reîntoarcere în Europa›, care a determinat fostele 
ţări comuniste să caute accesul formal în structurile UE; discursuri divergente 
privind autoidentificarea naţională şi integrarea europeană coexistă în mediul 
postsovietic, fiind renegociate în mod continuu, în termeni politici, 
ecomomici şi culturali” (Kaneva, 2012, p. 9). 

 
Acest pattern de vizibilitate – migraţia recentă în relaţia cu imaginea 

naţională – este reprodus prin genuri mediatice diverse, de la rubricile şi 
comentariile din presă la emisiunile informative TV, reportaje şi talk-show-uri. 
Considerând talk-show-ul genul mediatic predilect pentru problematizarea 
eventimentelor socio-politice, analizăm în acest studiu modurile în care talk-show-urile 
din România construiesc migraţia intra-UE ca problemă publică. Potrivit uneia 
dintre ipotezele de cercetare, tema noii migraţii este utilizată strategic în spaţiul 
public, generând poziţionări, agende şi forme de instituţionalizare. Vor fi considerate 
următoarele întrebări de cercetare: 

Cum se negociază simbolic „distanţa morală” faţă de românii aflaţi la muncă 
în străinătate în funcţie de subiectele de dezbatere şi de interesele strategice ale 
participanţilor la dezbatere?  

Migranţii sunt mediatizaţi „global” sau, dimpotrivă, dobândesc vizibilitate 
actori sociali cu biografii, traiectorii şi reflexivităţi specifice?  

Cum construiesc talk-show-urile trecerea de la diversele naraţiuni şi cazuri la 
probleme publice? 

Cercetarea va demonstra că participanţii la talk-show-urile politice negociază 
simbolic „condiţia diasporică” a migranţilor, le atribuie acestora un „rol” şi un 
„comportament diasporic”, eludând logicile sociale în care se articulează 
experienţa şi competenţa critică a acestora.     

2. TALK-SHOW-UL POLITIC ÎN ROMÂNIA. EVOLUŢIA UNUI GEN MEDIATIC 

Talk-show-ul politic este un gen structurant pentru comunicarea politică 
actuală în diversele culturi mediatice din Europa şi Statele Unite ale Americii. În 
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România, talk-show-ul domină jurnalismul politic, contribuind la polarizarea sferei 
televizuale prin apariţia unor posturi de televiziune şi, implicit, a unor emisiuni 
politice caracterizate prin partizanat politic.  

Ca tendinţă, actuala generaţie de talk-show-uri politice se prezintă sub forma 
unor dispozitive de interpelare a clasei politice – diverse moduri de a construi 
mediatic „interpelarea” – pe baza unui discurs civic, populist şi de divertisment 
(Beciu, 2011b). Concurenţa puternică în câmpul emisiunilor informative şi de 
dezbatere a generat un proces de omogenizare în ceea ce priveşte construcţia talk-
show-urilor: dispozitivele mediatice sunt asemănătoare, agendele mediatice se 
disting cu greu unele în raport cu altele, la fel şi titlurile care încadrează ştirile 
principale. Omogenizarea este unul dintre paradoxurile concurenţei în sfera 
produselor culturale, evidenţiat de către Bourdieu în teoria sa despre câmpul social. 
Cu cât concurenţa pentru diferenţiere este mai mare, cu atât rezultatul este o presă 
care se omogenizează ca format, deoarece cea mai mică schimbare adoptată de 
concurent este preluată imediat de către celălalt.  

Metafora societală instituită prin aceste dispozitive este cea a unei societăţi 
polarizate, care însă funcţionează într-un cadru statutar: pe de o parte, câmpul 
puterii politice („ei”), pe de altă parte, câmpul social („noi”), în cadrul căruia se 
profilează diverse ierarhii simbolice – jurnaliştii („instanţă civică”, „cetăţean”), 
experţii şi liderii de opinie, publicul activ (care participă prin forme de jurnalism 
amator), publicul-martor (victime, eroi, modelele morale pentru naţiune). Aceste 
efecte de discurs sunt instituite prin anumite practici discursive specifice talk-show-
urilor din ultimii ani, în contextul în care noile medii influenţează economia 
formatelor media. Dintre acestea reţinem utilizarea secvenţelor de divertisment şi 
ficţionale ca metafore pentru starea societăţii (secvenţe din filme, imagini filmate 
cu camera ascunsă, imagini filmate extrase de pe YouTube, imagini de amator, 
emisiuni de divertisment din alte ţări etc.); frecvenţa talk-show-urilor „fără temă”, 
în care predomină incidentul (şi evaluarea recurentă a acestuia în termeni 
„pozitiv/negativ”), iar nu teme de agendă politică internă şi internaţională sau teme 
de societate; aşadar, repertoriul tematic include evenimente conjuncturale 
(incidentele din lumea politică, gafele politicienilor, rutina politică etc.), 
spectaculare, dar fără consecinţe efective asupra agendei politice; aparent, nimeni 
nu trebuie să vină pregătit pentru o temă anume, emisiunea nu problematizează, ci 
prezintă mai degrabă modul în care sunt percepute faptele; de aici, registrul unei 
unei discuţii „libere”, improvizate; predomină comunicarea consensuală – punctele 
de vedere dezvoltate pe parcursul talk-show-ului fiind mai degrabă complementare 
decât contrare, urmând linia argumentativă anunţată iniţial de moderator; capitalul 
verbal al participanţilor, inclusiv al moderatorilor, este consistent (tip monolog), 
intervenţiile fiecăruia sunt lungi, puţin reglementate de moderator.  

Un element comun dispozitivelor de talk-show politic din România, încă din 
anii ’90, constă în enunţarea derizoriului („Chestiunea Zilei”, „Sub semnul 
întrebării” – ProTV, „Marius Tucă Show” – Antena 1, „Sinteza Zilei” – Antena 3, 
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„Naşul” – B1, „Realitatea te priveşte” – Realitatea TV, „Subiectiv” – Antena 3 
etc.). Folosind această strategie de discurs, moderatorii îşi construiesc personajul 
între comic şi justiţiar – o strategie comunicaţională pe care am numit-o 
„paternalism ludic” (Beciu, 2006). Enunţarea deriziunii este practicată într-un 
registru ironic şi militant-revendicativ. Clasa politică este interpelată „în numele 
românului”, enunţarea deriziunii contribuind la o anumită identitate mediatică a 
moderatorilor de talk-show politic: reprezentanţi ai opiniei publice, „cetăţeni” şi 
instanţe civice. Această identitate este accentuată şi de modul în care moderatorii 
enunţă: intens asumat (abundă enunţurile la persoana I singular), centrat pe 
experienţa şi convingerile personale („iată cazul meu…”, „eu, în calitate de…”, „eu 
sunt consternat”, „eu am semnalat mereu că…” etc.), incluzând ironia, întrebările 
retorice şi o viziune nihilistă asupra realităţii. Deriziunea conferă discursului critic 
o notă de ambiguitate, actul contestării fiind neutralizat de modalitatea însăşi a 
enunţării (Mercier, 2001).  

Aceste caracteristici ale talk-show-urilor politice indică o anumită evoluţie a 
culturii mediatice în România postcomunistă, dar şi a talk-show-ului politic ca gen 
mediatic în contextul mai larg al transformării comunicării politice, prin 
americanizare, profesionalizare şi trecerea de la „paleo”- la „neo”-televiziune, iar 
în prezent la ceea ce Jean-Louis Missika (2006, p. 97) numeşte „post-televiziunea”: 
„Astăzi individualismul de tipul «a fi eu însumi», cel al post-televiziunii, reclamă 
cultura singularităţii, a diferenţei şi a indiferenţei la diferenţa celorlalţi. Opinia este 
o expresie a sinelui, însă în prezent a devenit mai degrabă narcisistă decât 
relaţională, în consecinţă e tot mai greu să argumentezi şi să critici, din moment ce 
este «alegerea mea», care mă exprimă”. Dispozitivele talk-show-urilor, mai ales 
prin stilul de moderare, instituie tot mai pregnant „autonomia discursului”, aşadar, 
celui a fiecărui participant şi a „teritoriul” său discursiv.   

3. MODELE DE CERCETARE A TALK-SHOW-URILOR 

În acest studiu analizăm problematizarea migraţiei în talk-show-urile politice, 
utilizând un cadru analitic ce combină abordarea semio-pragmatică a discursului 
mediatic cu abordarea spaţiului public din perspectiva formelor de angajament 
public.    

3.1. TALK-SHOW-UL CA DISPOZITIV 

Dintr-o perspectivă semio-pragmatică (Charaudeau, 2005; Lochard, 2005; 
Soulages, 2007), talk-show-urile nu sunt considerate doar surse de informare şi 
comunicare, ci spaţii sociale în care au loc interacţiuni specifice, pe baza unor 
ritualuri, convenţii şi valori; în care devin vizibile identităţi sociale (profesionale, 
instituţionale, culturale etc.), „personaje” şi poziţionări. Înţeles ca dispozitiv, un 
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talk-show instituie o definiţie simbolică a situaţiei de comunicare şi, implicit, o 
finalitate a acestei situaţii („iată modul în care discutăm azi”). Ideea de dispozitiv 
subliniază că un talk-show aduce în faţa telespectatorului o „societate” la scală 
redusă (o sociabilitate, un tip de limbaj şi de cunoaştere a faptelor, ritualuri de 
interacţiune etc.). Charaudeau (2005) consideră în acest sens că dispozitivul 
televizual actualizează un imaginar social referitor la modul de a discuta şi de a 
acţiona în spaţiul public. Înţelese ca dispozitive, talk-show-urile construiesc 
semnificaţia discursului politic, reglementând strategiile enunţării, tipurile de 
schimb verbal şi condiţiile argumentării (Charaudeau, 2005). 

Pe de altă parte, dispozitivul unui talk-show indică un proiect −  o politică de 
comunicare (a realizatorilor, a posturilor de televiziune etc.), dar şi practici 
mediatice consacrate în sfera mediatică dintr-o societate. Talk-show-urile au la 
bază diverse tipuri de „reguli”, unele exprimând identitatea postului şi proiectul 
unei echipe de realizatori, altele fac parte din rutina profesiei de jurnalist, precum 
şi dintr-o anumită cultură publică şi mediatică, iar alte reguli sunt introduse în mod 
conventional şi ca parte a unei strategii de chiar participanţii la emisiune.  
Conceptul de dispozitiv pune astfel în evidenţă felul în care se întrepătrund 
diversele logici de producere a talk-show-ului: logica mediatică (proiect de 
comunicare, construcţia unei relaţii cu telespectatorul), logica strategică a 
participanţilor la talk-show şi logica socială (cultura publică). Asadar, prin analiza 
de dispozitiv, talk-show-ul este analizat ca discurs în dubla sa dimensiune: 
mediatică şi socială. 

 
3.2. CONSTRUCŢIA MEDIATICĂ A PROBLEMELOR PUBLICE: 

 ÎNTRE DELIBERARE ŞI ANGAJAMENT 
 

Literatura academică discută construcţia mediatică a realităţii sociale din 
perspectiva legitimării unor probleme publice (Dahlgren, 2005; Coleman, Ross, 
2010). Media ca „text” pune în circulaţie reprezentări despre indivizi, grupuri, 
comunităţi, instituţii sau naţiuni, evidenţiază identităţi şi diverse concepţii despre 
problemele „care contează”. Analiza spaţiului public mediatic ia în considerare 
modul în care dispozitivele televizuale conferă vizibilitate problemelor publice.  

În sociologia problemelor publice (Gusfield, Cefaï, Boltanski), conceptul de 
problemă publică semnifică procesul prin care un eveniment este abordat ca 
problemă publică, generând interpretări şi „definiţii” concurenţiale ale problemei, o 
agendă politică şi mediatică permanentă, uneori chiar transformări instituţionale.  
Interesează diversitatea acţiunilor – de interpretare, mobilizare şi negociere – prin 
care actorii sociali cu identităţi socioprofesionale şi culturale diverse transformă un 
eveniment într-o problemă publică. Cum se formează în jurul unui eveniment o 
arenă publică (actori, discursuri, „definiţii” ale unor probleme, acţiuni publice etc.)? 
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În constituirea unei probleme publice pot fi identificate mai multe etape: de la 
captarea atenţiei publicului asupra unui eveniment, la definirea şi interpretarea 
acestuia de către diverşi actori sociali; de la impunerea evenimentului ca agendă 
(mediatică, politică, sindicală etc.), la iniţierea unor acţiuni publice (decizii 
guvernamentale, forme de protest, dezbateri etc.). John Gusfield, unul dintre 
fondatorii acestui curent de cercetare, subliniază necesitatea ca analizele să 
surprindă transformările care intervin, pe de o parte, în definirea unei probleme 
publice (principalul argument folosit, elemente de limbaj etc.) şi, pe de altă parte, 
practicile care fac posibilă definirea problemei publice (ritualuri, scene, acţiuni 
decizionale, legislative etc.): „Utilizez conceptul de «problemă publică» pentru a 
desemna procesele prin care o stare de fapt devine obiect de reflecţie şi de proteste 
publice, resursa şi totodată ţinta acţiunii publice (Gusfield, în Cefaï, Trom, 2001, p. 71). 

Analiza construcţiei mediatice a problemelor publice poate contribui la 
diversificarea cercetărilor privind formarea spaţiului public, în contextul unei 
culturi media spectaculare şi comerciale – cum se construiesc şi se legitimează 
semnificaţii dominante ale unor evenimente, cum se instituie o gramatică publică 
într-o situaţie dată, adică „ceea ce se poate spune sau nu în situaţia dată, ce poate fi 
gândit şi imaginat, acţiunile care pot fi iniţiate, astfel încât performările bune să fie 
apreciate, iar cele proaste sancţionate” (Cefaï, 2007, p. 105). Cercetările în 
domeniu folosesc diverse metodologii (analiza cadrajului, analiză de conţinut, 
analiza narativă, teoria argumentării ş.a.) pentru a studia negocierea simbolică a 
„definiţiilor” unui eveniment şi transformarea acestuia într-o problemă publică sau 
modul în care dispozitivul televizual contribuie – prin formule scenice specifice, 
oricât de atipice ar părea ele – la construcţia unei probleme publice (abordarea 
semio-pragmatică). Ipoteza subiacentă acestei afirmaţii este că spectacolul mediatic 
nu exclude problematizarea, iar efectul de senzaţionalism s-ar poate atenua dacă 
media ar adopta formule spectaculare, dar cu „efecte deliberative” (Beciu, 2011). 
Recent, Chouliaraki (2006, 2011) analizează din perspectiva medierii unei „etici 
publice” modul în care formatele televizuale instituie responsabilitatea 
spectatorului faţă de „suferinţa la distanţă” (conceptul introdus de Boltanski, 2003). 
Premisa acestui model de cercetare constă în faptul că discursul mediatic nu ar 
trebui înţeles doar ca un mod de interpretare a evenimentelor – „definiţii” şi 
unghiuri de vizibilitate a lumii („iată cum arată lumea”). Discursul mediatic este 
performativ, creează o realitate – de exemplu, mediază o poziţie etică a 
spectatorului faţă de eveniment (un simţ al responsabilităţii morale şi civice) şi, 
deci, un principiu de generalitate – o condiţie pentru definirea simbolică a unei 
probleme publice.   

Revenind la legătura analitică dintre semio-pragmatică şi abordarea spaţiului 
public ca angajament public: semio-pragmatica discursului mediatic evidenţiază 
varietatea condiţiilor (verbale, vizuale, materiale etc.) care instituie un mod de 
interacţiune într-un regim al semnificaţiei. De cealaltă parte, unele modele analitice 
(analiza critică a discursului mediatic, sociologia problemelor publice) analizează 
spaţiul public din perspectiva unor regimuri de justificare a problemelor publice şi 
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medierii unei forme de angajament a individului1. Astfel, Chouliaraki utilizează 
termenul „analiză multimodală” pentru a desemna „procesele semiotice” prin care 
televiziunea creează „un regim coerent în vederea reprezentării suferinţei, un regim 
al compasiunii, care construieşte evenimentul suferinţei ca pe o realitate imediată a 
spectatorului” (p. 160). Autoarea are în vedere diverse „opţiuni semiotice” prin 
care televiziunea conferă vizibilitate unui eveniment dramatic sub forma unei 
reprezentări semnificative pentru spectator, în ceea ce priveşte dispoziţia acestuia 
de a se angaja. În această perspectivă, accentul este pus pe modul în care 
„dispozitivul” mediază o formă de angajament din partea spectatorului. Aşadar, 
ambele abordări discută condiţiile de producere a unui mod de mediatizare. 
Diferenţele sunt complementare şi vizează mai degrabă modul de a interpreta 
relevanţa modului de mediatizare – a „dispozitivului”. Semio-pragmatica ia în 
considerare diverse condiţii de producere a spaţiului public (accesul la spaţiul 
public, cunoaşterea publică, interacţiunile etc.), punând astfel în evidenţă tipuri de 
spaţiu public relevante pentru o cultură mediatică, un proiect de comunicare, 
contextul simbolic specific unei societăţi, în esenţă, un spaţiu deliberativ. Dar acest 
lucru nu exclude evidenţierea modului în care dispozitivul mediază un principiu de 
generalitate şi o postură angajantă din partea spectatorului.           

 
4. CORPUS ŞI ELEMENTE DE METODOLOGIE 

 
Corpusul cercetării include talk-show-uri politice difuzate în perioada 2010–

2011 de către două posturi de televiziune din România profilate pe ştiri şi dezbateri 
socio-politice (Realitatea TV; Antena 3), precum şi de televiziunea publică 
(TVR1). Talk-show-urile politice au fost selectate în funcţie de următoarele criterii:  

a. tematica (talk-show-uri care abordează tema migraţiei recente în contextul 
unui eveniment care a generat dezbatere; talk-show-uri care abordează tema 
migraţiei fără legătură cu un eveniment de agendă imediată; talk-show-uri care 
dezbat migraţia indirect, în contextul altor teme;  

b. identitatea instituţională/profesională a participanţilor şi poziţia acestora 
într-un câmp de putere;  

                                                 
1 Premisele epistemologice sunt diferite, dar finalitatea modelelor este asemănătoare. Semio-

pragmatica discursurilor este un model de analiză constructivist. Prin comparaţie, teoriile care 
abordează spaţiul public ca regim de justificare a unei probleme publice şi ca un mod de angajament 
public accentuează faptul că actorii sociali au o „competenţă naturală” în definirea interesului general, 
o competenţă formată prin socializare şi experienţă socială. „Definiţiile” problemelor publice nu 
exprimă doar strategia sau „motivaţia” actorilor sociali, ci sunt şi produsul unor practici sociale 
existente deja şi folosite pentru a semnala interesul general (de exemplu, utilizarea unui limbaj şi a 
unor exemple consacrate, imagini relevante, tipuri de dovezi etc.). Chouliaraki a operaţionalizat acest 
mod de analiză a spaţiului public pentru analiza sferei media, însă într-o versiune constructivistă.   
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c. tipul dispozitivului care structurează interacţiunea între politicieni, 
jurnalişti şi spectatori (dezbatere de tip expert; dezbatere politico-mediatică;  talk-
show tip „duel politic”).  

Pentru analiza semio-discursivă a acestui corpus am luat în considerare 
strategii de discurs relevante pentru constructia mediatică a problemelor publice în 
talk-show-uri. Talk-show-urile sunt analizate în funcţie de trei dimensiuni, fiecare 
dintre ele definită pe baza unor strategii de discurs.  

Prima dimensiune se referă la accesul la spaţiul public. Astfel, talk-show-
urile instituie o formă de sociabilitate mediatică, printre altele, în funcţie de identitatea 
mediatică pe care o dobândesc participanţii la emisiune şi locurile simbolice cărora 
le sunt atribuite. Ca strategie de discurs mediatic, „cine” este aşadar, mediatizat? 
Ce lumi sociale reprezintă participanţii şi cum se poziţionează aceştia faţă de ceea 
ce se dezbate? Cât de diversificat este accesul la spaţiul public mediatic? 

A doua dimensiune se referă la cunoaşterea publică. Astfel, opţiunea de a 
mediatiza sau dezbate un eveniment din perspectiva unui mod de cunoaştere face 
parte din proiectul de comunicare al actorului mediatic (jurnalişti, echipa de 
realizatori etc.). Ce tipuri de informaţii şi teme sunt propuse publicului? Care sunt 
stereotipurile, opiniile colective sau locurile comune folosite la mediatizarea unui 
eveniment? Care este finalitatea principală a mediatizării migraţiei? (prezentarea 
cauzelor, recomandări, abordare informală – înţelegerea lumilor migranţilor şi a 
experienţelor acestora, de tip expert, soluţii etc.)? Sintetizând: ce anume ar trebui 
să cunoască publicul referitor la evenimentul/tema în cauză? 

Cea de-a treia dimensiune priveşte interacţiunea dintre participanţii la  
talk-show din perspectiva problematizării. Ce strategii de generalizare sunt 
folosite şi cum este redefinită problema pe parcursul schimbului discursiv? Din 
acest punct de vedere, ce judecăţi de valoare mediatice şi propuneri normative 
privind migranţii şi migraţia pot fi puse în evidenţă, în funcţie de poziţionările 
participanţilor şi de strategiile de desemnare a migranţilor?  

Pe baza acestor elemente, analiza va evidenţia modul în care tema migraţiei 
forţei de muncă este abordată ca problemă publică prin: 1. negocierea simbolică a 
unor „definiţii” şi reprezentări din perspectiva unui principiu de generalitate sau a 
unui regim de justificare a interesului general; 2. medierea unei forme de 
angajament pentru spectator şi, implicit, a unei „distanţe morale” faţă de românii 
din străinătate. 

În prima parte a analizei identificăm pattern-uri de vizibilitate şi dezbatere a 
temei migraţiei, luând în considerare accesul la spaţiul public şi cunoaşterea 
publică instituite de dispozitivele televizuale în perioada 2010–2011. Urmează 
analiza a două tipuri de dispozitive, relevante pentru talk-show-urile politice din 
perioada menţionată.    
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5. REZULTATELE CERCETĂRII 
 

5.1. MIGRAŢIE ŞI TELEVIZIUNE. TIPURI DE ARENE PUBLICE 
 

Comparativ cu presa scrisă, talk-show-urile abordează migraţia forţei de 
muncă în mod aleatoriu. Ca tendinţă, talk-show-urile iau în considerare această 
temă atunci când apare un eveniment în care sunt implicaţi migranţi români – un 
eveniment care beneficiază de acoperire mediatică, declanşând ştiri, comentarii şi 
dezbateri media. O categorie notabil mai restrânsă sunt talk-show-urile care discută 
migraţia ca fenomen economic sau de societate fără legătură cu un eveniment 
anume. Migraţia forţei de muncă este dezbătută mai degrabă „în situaţie”, ca 
eveniment, mai puţin ca fenomen de societate. O altă categorie o constituie  
talk-show-urile care abordează migraţia în contextul altor teme, migraţia este, aşadar, 
invocată mai mult ca argument în dezbaterea unor teme politice şi economice.  

Ce moduri deliberative instituie aceste talk-show-uri, ţinând seama de 
participanţi şi de conţinuturile valorizate de media? Corelaţia dintre „participarea” 
la talk-show-uri şi „public knowledge” (cunoaşterea publică) pune în evidenţă un 
tip de discurs public şi un mod de interacţiune deliberativă. Astfel, „participarea” 
este relevantă pentru 1. accesul la spaţiul public, ce se declină prin 2. construcţia 
mediatică a reprezentativităţii unor actori sociali, sfere de activitate şi câmpuri 
sociale. „Cunoaşterea publică” indică importanţa pe care media o conferă anumitor 
aspecte ale unui/unor eveniment/teme – decupajul tematic, limbajul şi stilul retoric 
predominant cu care operează jurnaliştii/actorii sociali. Considerând aceste două 
dimensiuni, a rezultat următoarea tipologie a talk-show-urilor având ca temă migraţia. 

Talk-show-urile cu frecvenţa cea mai mare sunt cele care conferă vizibilitate 
actorilor politici reprezentativi pentru câmpul luptei politice (putere şi opoziţie). 
Orientarea tematică a emisunii include teme de actualitate curentă în lumea 
migraţiei, de regulă, un incident de tip fapt divers în care sunt implicaţi migranţi 
români, cu urmări defavorabile, de cele mai multe ori, pentru imaginea ţării sau 
pentru relaţiile bilaterale dintre statul ţării de origine şi al celei de destinaţie. Talk-
show-ul se desfăşoară predominant sub forma unor interpelări atât de partea 
ambelor tabere politice, cât şi din partea jurnalistului, cu privire la competenţa şi 
bilanţul politic al oponentului – al clasei politice. La baza acestor interpelări stau 
informaţia de investigaţie, relatări din presa străină, diverse declaraţii din mediul 
politico-diplomatic, în general, varii forme de discurs raportat, care generează un 
efect de credibilitate. Dispozitivul instituie o distanţă simbolică între cercul închis 
al clasei politice şi corpul social format din alianţa dintre jurnalist şi publicul-
cetăţean (jurnaliştii se poziţionează în numele opiniei publice). Publicului i se 
atribuie poziţia martorului revoltat de ceea ce se întâmplă, alături de jurnalist. În 
esenţă, dispozitivul mediază abordarea problemei migraţiei din perspectiva 
discursul politic agonistic şi a unei cunoaşteri evaluativ-interpelative, care fixează 
dezvăluiri şi responsabilităţi.  
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Urmează, în ordinea frecvenţei, talk-show-urile care discută migraţia din 
perspectiva identităţilor colective şi a aşa-numitei imagini a ţării. Accentul este pus 
pe consecinţele migraţiei asupra modului în care sunt percepuţi românii în 
străinătate, de aici problematizându-se o serie de aspecte ce ţin de mentalităţi 
colective, moravuri, forme de solidaritate, practici de discriminare şi pericolul 
generalizărilor etc. Migraţia este, aşadar, încadrată ca temă identitară. Talk-show-ul 
de acest tip se desfăşoară într-o formă conversaţională, un dialog convivial pe baza 
unui schimb de opinii şi mărturii. Participă, de regulă, intelectuali, lideri de opinie, 
politicieni sau reprezentanţi ai societăţii civile, accesul la spaţiul public fiind relativ 
diversificat, dar în cadrul unor tipuri de elite. Dispozitivul mediază discursul politic 
identitar performat în limitele unei sociabilităţi informale şi legitimând o 
cunoaştere evaluativ-statutară vizând comunităţile, practicile cotidiene, stereotipurile – 
o informaţie cu valoare de simbol pentru interpretarea mentalităţilor şi identităţi 
colective. Distanţa simbolică pe care dispozitivul o instituie faţă de public, martor 
la o dezbatere în cercurile elitei, este atenuată prin faptul că participanţii se 
poziţionează atât ca actori având un anumit statut, cât şi ca „oameni obişnuiţi”.  

O categorie mai puţin frecventă este cea a talk-show-urilor în care migraţia 
este abordată, de regulă, în termeni socio-economici, din perspectiva consecinţelor 
pentru starea economiei şi a resurselor umane. Participă mai ales actori decizionali 
şi experţi, inclusiv persoane publice care au cunoscut pentru o perioadă experienţa 
migraţiei şi care discută migraţia ca experienţă umană şi culturală, comparativ cu 
ţara de origine. Predomină informaţiile economice şi sociologice vizând diverse 
tendinţe existente la scala societăţii, precum şi informaţii factuale din sfera 
experienţelor de viaţă cotidiană. Talk-show-ul se desfăşoară sub forma unui discurs 
de tip expert, performat în limitele unei sociabilităţi formal-deliberative şi 
legitimând o cunoaştere abstract-raţională despre sisteme, instituţii, prognoze şi 
scenarii. În raport cu publicul, dispozitivul reproduce distanţa statutară specifică 
retoricii decizionale. 

Talk-show-urile care discută migraţia recentă din perspectiva unor fapte 
pozitive ale românilor aflaţi în ţările de destinaţie indică o categorie emergentă, cu 
o frecvenţă, pentru moment, în creştere. Participanţii sunt actori politici, decidenţi, 
reprezentanţi ai societăţii civile şi eroii în cauză, ale căror fapte – întotdeauna 
prezentate ca spectaculare, ieşite din comun – au declanşat dezbaterea. Elementul 
structurant al talk-show-ului constă în mărturia eroului – o naraţiune despre viaţa 
sa în ţara de destinaţie şi despre circumstanţele în care a ajuns să se remarce prin 
fapte sau printr-un talent neobişnuit într-un domeniu. Opiniile şi uneori 
interpelările celorlalţi participanţi acoperă aspecte precum viitorul eroului în ţara de 
destinaţie, relaţia acestuia cu ţara de origine, contribuţia acestuia la imaginea 
internaţională a ţării sau, dacă este vorba de un talent într-un domeniu, politicile 
guvernamentale privind domeniul respectiv. Talk-show-ul se desfăşoară sub forma 
unui discurs identitar-populist performat în limitele unei sociabilităţi jurnalistice şi 
instituţionale. „Cazul excepţional” devine argument într-o dezbatere despre 
imaginea ţării şi rolul elitelor populare în relaţie cu politicile guvernamentale. 
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Dispozitivul mediază o cunoaştere afectiv-morală despre eroii anonimi deveniţi 
celebrităţi într-o ţară de destinaţie şi, în acest context, despre obligaţia morală a 
colectivităţii naţionale de a recunoaşte rolul acestor anonimi la creşterea reputaţiei 
naţionale. Dispozitivul mediază astfel un tip de autointerpelare colectivă, de unde 
imaginea unui public comunitar (în sensul folosit de Chouliaraki, 2008).  

Fără a fi exclusivă, tipologia de mai sus indică preeminenţa modului 
deliberativ statutar în talk-show-urile consacrate migraţiei. Altfel spus, dispozitivele 
mediază discursul decizional, instituţional sau de tip expert, fără a conferi 
vizibilitate lumilor migraţiei. În fapt, în spaţiul public al talk-show-urilor, tema 
românilor care lucrează în străinătate este vizibilă nu atât în cadrul specific al 
problematicii migraţiei forţei de muncă, ci în contextul unor fapte diverse care 
declanşează o anumită percepţie publică a acestora în ţara de destinaţie. Modul de 
desemnare „românii din străinătate” construieşte mai degrabă caracterul 
performativ al prezenţei românilor plecaţi la muncă în străinătate, incluzând însă 
nediferenţiat şi pe cei care nu au legătură cu piaţa forţei de muncă.  

 
5.2. TALK-SHOW-UL CA DISPOZITIV DE INTERPELARE: ATRIBUIREA 

RESPONSABILITĂŢII 
 

Vom analiza în continuare două dispozitive mediatice din prima categorie – 
talk-show-uri care, de regulă, abordează tema migraţiei, urmare a unui caz petrecut 
în ţara de destinaţie în legătură cu migranţii români, considerat de presa din 
România relevant într-un fel sau altul pentru imaginea internaţională a ţării. Astfel 
de talk-show-uri se desfăşoară între oameni politici reprezentând puterea şi opoziţia 
(sau numai opoziţia) – se instituie astfel un spaţiu public care reproduce la scală 
specifică raportul de forţe de pe scena politică şi discursul antagonic politico-
electoral. 

La talk-show-ul „Punctul de întâlnire” (Antena 3, 2011) participanţii au fost 
doi politicieni reprezentând opoziţia (Renate Weber, Ioan Mircea Paşcu), dar de pe 
poziţia de europarlamentari. Un alt participant a fost o jurnalistă − consacrată în 
sfera jurnalismului politic, angajată a postului de televiziune (Antena 3) care difuza 
talk-show-ul. Schimbul discursiv a fost moderat de un jurnalist consacrat de 
asemenea în emisiunile politice ale postului Antena 3. Tema talk-show-ului a 
constituit-o analiza comentariilor din presa franceză cu privire la infracţiunile 
comise de cetăţeni români de etnie romă şi implicaţiile acestor incidente pentru 
imaginea internaţională a României.  

Prin dispozitiv, participanţilor la talk-show le-au fost „trasate” anumite locuri 
simbolice, respectiv, anumite raporturi simbolice între invitaţi şi moderator, între 
invitaţii înşişi, precum şi o anumită poziţionare în cadrul interacţiunii. A contribuit 
la instituirea acestor locuri simbolice identitatea mediatică a jurnalistului (prin 
stilul de moderare, tipul întrebărilor), configuraţia spaţiului scenic în care se 
desfăşoară interacţiunea, inclusiv amplasamentul participanţilor în acest spaţiu. 
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Astfel, invitaţii sunt situaţi faţă în faţă cu moderatorul aflat în picioare şi moderând 
într-un stil autoritar schimbul discursiv: acesta distribuie luările de cuvânt, îi 
întrerupe pe invitaţi atunci când consideră necesar şi participă la talk-show în 
calitate de comentator (beneficiază de altfel de un capital verbal considerabil), 
asumându-şi puncte de vedere şi evaluări. Fiecare invitat este solicitat să 
comenteze întrebarea sau comentariul jurnalistului, însă acest lucru se petrece sub 
forma unui răspuns dat exclusiv jurnalistului, aşadar, fără a exista un dialog cu 
ceilalţi interlocutori. Rezultă o suită de monologuri într-o relaţie lineară, didactică, 
faţă de moderator, care se poziţionează astfel ca interlocutor principal, iar prin natura 
întrebărilor şi a comentariilor, ca instanţă autoritară de interpelare/denunţare.    

Moderatorul lansează tema talk-show-ului pe baza unor informaţii factuale 
(„dovezi”), care alternează cu o serie de evaluări identitare (enunţate mai ales sub 
forma unor opinii, confesiuni şi judecăţi de valoare) referitoare la mentalităţile 
locale şi la cele din ţara de destinaţie. Informaţiile factuale constituie relatări din 
presa franceză, declaraţii sau imagini video de natură a confirma incidentele 
respective, gravitatea acestora şi implicaţiile pe care le generează. Secvenţa care 
structurează talk-show-ul şi care legitimează schimbul de opinii constă, într-o 
primă mişcare, în prezentarea dovezii de către moderator (afirmaţii controversate în 
presa străină, imagini revelatoare etc.), după care, într-o a doua mişcare, invitaţii 
comentează documentele prezentate.  

Un element important, ce ţine de punerea în scenă vizuală, este ecranul din 
fundalul platoului, care se interpune între moderator şi invitaţi, între aceştia şi 
spectatori. Prezenţa ecranului generează un anumit efect de discurs, în ceea ce 
priveşte mai întâi finalitatea talk-show-ului: pe de-o parte, delimitează o stare de 
fapt obiectivă, care cere să fie investigată şi dezbătută; pe de altă parte, 
moderatorul poate astfel să definească gravitatea unei situaţii date, indiscutabile, 
într-un registru aproape juridic, producând „probe” în faţa invitaţilor şi solicitând 
„poziţii”. Miza talk-show-ului devine astfel „a lua act” de ceea ce se întâmplă –
perturbator − şi a găsi „soluţii”. Publicul trebuie să cunoască realitatea factual, „aşa 
cum este” sau „cum s-a petrecut” şi normativ, analizând „ce se poate face”.  

Ecranul „revelator” mediază de asemenea trecerea − la un prim nivel − de la 
situaţia de fapt la „problemă”. Expunerea publică a „imaginilor” − ca act 
performativ – defineşte perturbatorul, semnalând totodată că problema este 
constitutivă faptelor prezentate. Ecranul care afişează „probele” permite totodată 
moderatorului să recadreze problema lansată iniţial şi deci să treacă – autoritar – de 
la un cadru al problematizării la altul. Astfel, problema lansată iniţial şi legitimată 
vizual prin documentele prezentate pe ecran se referă la faptul că autorităţile 
franceze echivalează prin diverse formule de desemnare  infractorii români din 
Franţa cu „românii” (poporul român etc.). Pe burtiera ecranului  apare însă şi o 
explicitare a acestei generalizări: „O prejudecată gravă: român = ţigan = hoţ”.  

Acest titlu va fi menţinut pe ecran, constant, pe toată durata talk-show-ului, 
dar fără ca moderatorul şi participanţii să discute într-un fel sau altul acest enunţ. 
Este o strategie de cadraj prin care dispozitivul mediatic trasează de fapt criteriul 



 Camelia Beciu 14 54 

de interpretare al întregii dezbateri. Cu alte cuvinte, schimbul discursiv generează 
diverse probleme şi poziţionări, dar pe care dispozitivul le subsumează unui cadru 
de interpretare sau unei probleme-cheie care este „dată” şi nu face obiectul unei 
redefiniri. Cum se explică acest tip de reacţie din partea oficialilor şi a presei 
franceze? Este întrebarea-problemă lansată explicit de jurnalist în timp ce, tacit, 
burtiera ecranului delimitează problema decisivă ca importantă – sunt două spaţii 
de problematizare paralele, dispozitivul instituind o ierarhie simbolică a 
problemelor perturbatoare.     

La întrebarea jurnalistului despre modul în care se explică declaraţiile 
oficialilor francezi, fiecare dintre invitaţi va defini problema pe baza unui principiu 
de generalitate. Din acest punct de vedere, vom constata că pe tot parcursul talk-
show-ului redefinirea problemei se realizează pe baza unui principiu de generalitate 
specific, şi anume construcţia şi atribuirea responsabilităţii. Schimbul discursiv va 
pune în evidenţă moduri diferite de construcţie a responsabilităţii ca formă de 
angajament public. 

Ambii politicieni consideră mai întâi că este vorba de declaraţii regretabile, 
care ar putea indica o anumită tendinţă în sfera politicilor de emigrare actuale, care 
nu mai disting între „cetăţenii români care lucrează la noi (în Franţa – n.ns., C.B.) 
şi care lucrează în domenii de foarte înaltă calificare şi infractorii care n-au 
naţionalitate, n-au ţară, ei sunt infractori şi trebuie trataţi ca atare” (Renate Weber); 
„Dar culmea este că începutul cu datul afară a început cu IT-iştii, nu cu infractorii, 
culmea, ne opreşte accesul pe piaţa muncii a IT-iştilor, unde se ştie că România 
chiar are foarte buni specialişti” (Renate Weber). Această reprezentare a unei 
migraţii performante este construită pe baza unor enunţuri evaluative consensuale 
(„se ştie că ...”), care legitimează categorii şi ierarhii simbolice. De altfel, aşa cum 
vom vedea în continuare, participanţii vor mobiliza în repetate rânduri imaginea 
migraţiei de excepţie, pentru a se poziţiona faţă de discursul autorităţilor franceze 
în ce priveşte incidentele în care au fost implicaţi cetăţeni români („infractori”).    

Apoi, evaluările referitoare la politicile din Franţa sunt redefinite. Mai întâi, 
printr-o ajustare: politicienii europarlamentari îşi afirmă statutul, amintind că au 
colaborat bine cu omologii lor francezi în PE şi că, în cele din urmă, problema 
semnalată ar avea legătură şi cu politica externă incoerentă a guvernului român 
actual. În al doilea rând, declaraţiile respective indică un curent naţionalist în 
expansiune, care ar putea afecta spaţiul european în contextul crizei. Reacţiile 
discriminatorii ar avea, aşadar, cauze mai profunde care ţin de un context politic 
mai amplu decât cel strict local (francez, român). 

Cu toate acestea, moderatorul încearcă să ancoreze în continuare discuţia în 
cultura locală, făcând apel la cel de-al treilea interlocutor, o jurnalistă, bună 
cunoscătoare a culturii şi societăţii franceze, căruia i se atribuie poziţia expertului 
capabil să producă o imagine autentică a societăţii franceze. Aceasta este întrebată 
dacă reacţiile respective pot fi explicate prin prisma unui naţionalism constitutiv 
societăţii. Problema generică a naţionalismului este redefinită, aşadar, într-un 
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context identitar local, iar discuţia este mutată în registrul mentalităţilor şi clişeelor 
culturaliste, nu înainte ca moderatorul să recurgă la strategia de etalare a unor 
dovezi specifice pentru regimul notorietăţii şi al recunoaşterii publice:  

 
„Eu nu cred că francezii au uitat de Eugen Ionescu, ori de Emil Cioran, 

nu cred că au uitat de Brâncuşi şi, cu siguranţă, nu cred că au uitat de Ilie 
Năstase” (moderator).  

 
Prin reprezentarea unei emigraţii mitice, moderatorul îi interpelează − 

indirect − pe cei care au recurs la generalizări nefondate (observăm însă şi din 
partea moderatorului trecerea de la oficialii francezi la „francezii”). Aceeaşi 
strategie de discurs introduce o evaluare normativă cu privire la emigraţia din 
România şi la „comunitatea imaginată” a naţiunii. Va rezulta o dezbatere bazată pe 
o serie de stereotipuri identitare, privind modul „cum sunt francezii” vs. „cum sunt 
românii”, încheiată din nou cu o mişcare de relativizare a demersului: spiritul critic 
al francezilor şi în special al mass-mediei este îndreptat în egală măsură asupra 
politicienilor francezi, nu numai asupra străinilor.  

Mai degrabă, continuă jurnalista, recadrând la rândul ei problema, ceea ce se 
cuvine reamintit este lipsa de reacţie adecvată a politicienilor români „care nu ne 
apără” (se poziţionează ca victimă, atribuind această poziţie întregii colectivităţi). 
Revine în atenţie problema responsabilităţii decizionale, considerată mai departe 
de moderator ca fiind, practic, de la sine înţeleasă. Ambii politicieni sunt de acord 
cu acest diagnostic, dar fiecare din motive diferite, în funcţie de statutul lor: unul 
dintre ei poate în felul acesta să îşi îndeplinească rolul de interpelare a puterii, iar 
celălalt îşi pune în evidenţă acţiunile pe care le-a întreprins în calitatea sa de 
europarlamentar. 

Ajuns în acest punct al talk-show-ului, moderatorul recurge din nou la 
„proba” ecranului, provocând interlocutorii şi publicul să ia cunoştinţă de un alt tip 
de material, de data aceasta, o înregistrare video, care ar trebui să redefinească 
major problema iniţială – generalizarea produsă prin declaraţiile oficialilor 
francezi:  

 
„Totuşi, există şi o vină şi o responsabilitate din partea noastră… 

dincolo de faptul că nu reuşim să luăm o atitudine şi dincolo de faptul ca  
n-avem nişte demnitari potriviţi pentru statutul României din 2011... vă 
provoc să vedeţi un filmuleţ şi să vă puneţi în pielea unui cetăţean  belgian, 
urmărind această ştire de la o televiziune belgiană în legătură cu un grup de 
hoţi din România... vedeţi, generalizarea e păcătoasă, dar ei văd destul de des 
pe posturile de televiziune grupuri de tâlhari, de hoţi, grupuri care intră ilegal 
în casele oamenilor... e o chestiune gravă din punctul meu de vedere şi, dacă 
aşa ceva suportă francezii, eu personal n-am decât să mă pun în pielea lor şi 
să fiu de acord cu atitudinea dură pe care o au faţă de astfel de oameni... 
(moderator)” 
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Aşadar, problema este recadrată, de la interpelarea adresată clasei politice − 

române, franceze – menţinută totuşi, dar, în subsidiar, se trece la o autointerpelare 
colectivă, ce semnalează că problema nu este „a noastră” doar prin consecinţe, ci şi 
prin responsabilitate. Se ajunge astfel la un principiu de generalitate construit pe 
baza unor valori identitar-morale. Responsabilitatea colectivă odată stabilită, 
aparent, dezbaterea este închisă: căci, dacă aceasta este „problema”, ce se poate 
face? Moderatorul realizează astfel trecerea de la cauze la soluţii:  

 
„Gândiţi-vă fiecare la o soluţie pe care să o recomandaţi statului 

român, eventual statului francez, dacă pot rezolva aşa ceva, eu cred că da... 
din punctul meu de vedere, un detaşament foarte solid, nu firav cum este 
acum, comun, de poliţie româno-franceză, există această colaborare în 
interiorul UE, cred că se poate practica şi în acest caz, (...) ar fi o soluţie. 
Problema e că avem un «branconier» care nu se gândeşte la aşa ceva. 
Doamnă Weber, ce soluţie credeţi că s-ar impune, ca să liniştim acest foc care 
ne arde pe toţi?” (moderator).  
 

Moderatorul îşi atribuie poziţia unui decident, adoptând retorica autoritar-
interpelativă a unei instanţe care solicită soluţii şi răspunsuri în numele comunităţii 
(„acest foc care ne arde pe toţi”), identificându-l totodată pe responsabilul principal 
(preşedintele ţării, calificat ca fiind „un branconier care...”) şi, implicit, problema 
„reală” („pentru ceea ce se întâmplă vinovat este...”). Mai mult, înainte de a aştepta 
soluţiile propuse de interlocutorii săi, moderatorul avansează el însuşi o soluţie pe 
care o consideră fezabilă.  

În ce-i priveşte pe cei doi oameni politici, aceştia utilizează acest moment al 
talk-show-ului pentru a-şi pune în valoare statutul de europarlamentar din partea 
opoziţiei şi de critic al puterii. Fiecare reaminteşte acţiunile întreprinse ca 
europarlamentar, subliniind în acelaşi timp că ei singuri nu pot suplini absenţa unei 
politici competente şi active din partea guvernului:  

 
„Eu fac demersuri din poziţia mea de europarlamentar, dar aş dori să 

văd că le fac şi ministrul de externe, ministrul de interne, ministrul afacerilor 
europene, până la urmă preşedintele este cel care ar trebui să se afle în linia 
întâi...” (Renate Weber, europarlamentar).  

 
La rândul ei, jurnalista prezentă în emisiune consideră ca primă soluţie 

asumarea şi de către Franţa a problemei romilor, care ar fi nu doar o problemă a 
României: „e şi a Franţei, şi a Olandei, şi a Marii Britanii ş.a.m.d., Franţa să-şi 
rezolve problema asta în colaborare şi cu noi”.  

Jurnalista recurge, aşadar, la argumentul european, redefinind responsabilitatea 
morala atribuită colectivităţii si enunţată anterior de moderator sub forma unei 
responsabilitati politice la nivel de stat. Se construieşte astfel un principiu de 
generalitate bazat tot pe o formă de angajament public, care presupune asumarea 
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unui tip de responsabilitate, dar întemeiată pe alte valori decât cele identitar-
morale. Observăm, de asemenea, că se extinde aria responsabilităţii, aceasta nu mai 
este limitată doar la un singur stat-naţiune, ci se introduce ideea unei 
responsabilităţi europene2. Cea de-a doua soluţie pe care o propune jurnalista 
constă în „promovarea valorilor”: 

 
 „România să-şi promoveze şi valorile, că ne întrebam puţin mai 

devreme dacă francezii mai ştiu că Brâncuşi este român, să-i ducem acolo, la 
Pompidou, şi să le spunem, «domnilor, atelierul ăsta pe care voi l-aţi 
reprodus, al sculptorului de geniu Brâncuşi, este al unui român... omul ăsta pe 
care îl admiraţi este român»... să mergem acolo cu Brâncuşi, cu Radu 
Mihăileanu, cu Ilie Năstase, cu Miruna Coca Cosma, care e moderator de 
televiziune în Franţa, şi cu alţi români” (jurnalist invitat).  

 
Jurnalista construieşte un principiu de generalitate, definit prin criteriul 

categorii de persoane care încarnează capitalul simbolic al naţiunii – în 
terminologia lui Boltanski, „standardul” pentru evaluarea binelui comun şi 
definirea unei probleme publice. S-ar putea astfel legitima o altă interpretare cu 
privire la „români” decât cea care rezultă din reacţia oficialilor francezi şi în raport 
cu interpretările la care s-a ajuns pe parcursul talk-show-ului.  

Analiza talk-show-ului din perspectiva problematizarii pune mai întâi în 
evidenţă un dispozitiv de interpelare. Reţinem în acest sens stilul autoritar-
interpelativ de moderare şi instituirea unui cadru de interpretare dominant care 
înglobează de fapt interacţiunea dintre participanţi şi modurile în care aceştia 
definesc problemele. Poziţionarea moderatorului este cvasidecizională, în sensul că 
media, în calitate de reprezentant al opiniei publice, îşi atribuie statutul unei 
instanţe care se substituie politicului, dată fiind incapacitatea acestuia din urmă să 
gestioneze anumite evenimente şi problemele corespunzătoare (finalitatea talk-
show-ului presupune şi găsirea unor soluţii care să fie transmise guvernului). 
Deferenţa autoritară structurează relaţionarea între moderator şi participanţi – 
dovezile există, participanţii trebuie să le comenteze şi să găsească soluţii. De la 
fapte şi evenimente perturbatoare se trece la definirea problemei pe baza unui 
anumit principiu de generalitate: atribuirea responsabilităţii. Multiplele strategii de 
recadraj/redefinire a problemei (prin ajustare sau atenuarea unor evaluări, 
introducerea unui alt referenţial, a unor alte tipuri de dovezi etc.) generează 
redefinirea responsabilităţii, de la cea politică (competenţa politică a guvernanţilor 
români, comportamentul politic al politicienilor francezi) la cea identitară („noi 
toţi”), de la cea politico-statală (România, Franţa) la cea europeană (ţări europene). 
Recadrajul problemei include şi reprezentări ale migraţiei.  

                                                 
2 Acest tip de justificare marchează o schimbare a discursului public din România în termeni 

de poziţionare europeană. Atât în lunga perioadă a preaderării la UE, cât şi după aderare, agenda 
europeană a fost mult timp abordată de către media sub forma unui discurs raportat, axat în principal 
pe declaraţiile oficialilor europeni şi români. Problematizarea subiectelor şi construcţia unui argument 
european nu constituiau decât într-o măsură nesemnificativă condiţii de producere a discursului 
mediatic, de unde şi absenţa aşa-numitului euroscepticism.          
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De remarcat instrumentalizarea migraţiei, prin faptul că participanţii se 
referă în repetate rânduri la migraţia mitică şi la cea actuală, dar redusă la 
categoriile performante. Aceste tipuri de migraţii sunt considerate dovezi şi 
totodată soluţii pentru a contracara diverse prejudecăţi.  

În general, talk-show-ul privilegiază reprezentarea migraţiei ca resursă 
simbolică pentru guvern şi comunitatea naţională, iar migranţii devin vizibili prin 
performanţele lor în ţara de destinaţie (distanţa morală faţă de migranţi se 
manifestă prin această politică a vizibilităţii). Migranţilor li se atribuie astfel un 
status diasporic, în funcţie de bilanţul lor pozitiv (competenţa profesională, fapte 
civice etc.). Talk-show-ul, ca spaţiu de problematizare, mediază o anumită formă 
de angajament din partea spectatorului: într-o primă mişcare, acesta este integrat 
într-o „comunitate a suferinţei” şi a victimei colective („noi”, „iată ce ni se 
întâmplă”), dar fără să i se atribuie o postură etică, dat fiind că responsabilitatea, 
deopotrivă a cauzei şi soluţiei, este atribuită politicului. Altfel spus, dispozitivul 
media îl orientează pe spectator să-şi delege modalitatea de angajare sferei 
decizionale şi mediatice. Pe de altă parte, talk-show-ul problematizează cauzele 
declaraţiilor controversate, iar nu cauzele fenomenului care a dus, printre altele, la 
declaraţiile respective.  

 
5.3. IMPLICÂNDU-I PE MIGRANŢI: „CARE E CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE?” 

 
Cel de-al doilea tip de dispozitiv pe care îl vom analiza face parte din 

categoria talk-show-urilor care abordează migraţia indirect, ca pe o dimensiune a 
unei alte teme – în cazul de faţă, tema talk-show-ului a fost imaginea României în 
opinia publică internaţională („Ultima oră”, Realitatea TV, 2011). Pornind de la 
nişte fapte diverse (postarea pe un blog a unui cântec ironic la adresa românilor, 
intervenţiile ironice ale unor jurnalişti occidentali în emisiuni locale), talk-show-ul 
discută mai ales acţiunile/soluţiile care ar trebui să vină „din partea noastră”. Încă 
de la început jurnaliştii-moderatori se poziţionează în numele unei comunităţi 
colective, afectată de faptele respective, plasând dezbaterea într-un registru 
identitar. Prin comparaţie cu celălalt talk-show pe care l-am analizat, acesta nu se 
desfăşoară într-un mod autoritar-interpelativ, ci colocvial, de pe poziţii de egalitate 
simbolică între moderator şi participanţi, de unde şi un caracter mai pronunţat 
deliberativ. Accesul la spaţiul de dezbatere este diversificat: doi jurnalişti-
moderatori, un om politic, lider al opoziţiei (Mircea Diaconu, politician şi cunoscut 
actor de teatru şi film), un jurnalist-vedetă, recunoscut însă şi pentru activităţi 
civice (Liviu Mihaiu) precum şi un solist-vedetă al unei trupe rock din România. 
Dispozitivul, prin configuraţia scenică (masa rotundă), prin spaţiul social deschis 
unor elite diverse (media, politică, artă) şi stilul de moderare „laissez-faire” alocă 
anumite locuri simbolice participanţilor: persoane cu notorietate, care se exprimă 
asupra stării societăţii, dar şi ca reprezentanţi ai unei voci populare; se schimbă 
impresii, puncte de vedere, se relatează experienţe personale, într-o atmosferă 
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degajată, amicală – o conversaţie aparent improvizată între reprezentanţii unor 
elite, într-un cadru de interacţiune mai degrabă consensual.  

Tema pe care o lansează moderatorul spre dezbatere se referă la natura 
reacţiei sau soluţiei care ar trebui să vină „din partea noastră” atunci când apar 
incidente precum cele expuse mai sus. Toate întrebările formulate de moderatori, 
precum şi comentariile lor şi ale invitaţilor, conţin deicticul „noi”. Încă de la 
început moderatorul lansează întrebările: „cum ar trebui să reacţionăm?” şi „nu 
cumva am devenit noi o ţintă uşoară?”, definind astfel o problemă pe baza unui 
principiu de generalitate întemeiat pe valori identitar-comunitare. Utilizarea acestui 
„noi identitar” instituie o anumită poziţionare: o victimă colectivă, dar şi o 
responsabilitate colectivă faţă de „imaginea” naţională.  

Această primă versiune a problemei (cum să reacţionăm, care sunt soluţiile 
pentru îmbunătăţirea imaginii naţionale) va fi recadrată deopotrivă de moderatori şi 
invitaţi sub forma „promovării valorilor naţionale”, respectiv: „Cum să promovăm 
marile noastre calităţi, abilităţi naţionale cu care putem să ne mândrim şi mai ales 
să ne mândrim noi înşine cu ele” (Liviu Mihaiu). 

Acest recadraj al problemei are la bază un anumit principiu de generalitate pe 
care l-am mai întâlnit deja: vizibilitatea unor categorii de persoane care alcătuiesc 
sau pot alcătui capitalul simbolic al naţiunii. Dar această problemă generează o 
alta: cine poate realiza eficient promovarea valorilor naţionale? La acest punct 
moderatorii aduc în discuţie utilitatea campaniilor guvernamentale având ca obiect, 
printre altele, aşa-numitul brand de ţară. Este sau nu nevoie de campanii 
specializate? Aşadar, problema promovării valorilor naţionale va fi din nou 
recadrată, de această dată din perspectiva unei responsabilităţi decizionale 
(principiul de generalitate). Moderatorii întreabă retoric dacă nu cumva faptele 
românilor de excepţie din străinătate au o mai mare importanţă decât acţiunile 
programatice ale guvernului. Se conturează astfel două resurse de acţiune publică: 
guvernul şi o anumită categorie a românilor care lucrează în străinătate. Mai ales 
pentru politicianul reprezentând opoziţia, acţiunile top down dinspre guvern sunt 
considerate nerealiste, pentru că imaginea unei ţări nu este un proces „mecanicist”. 

 
„O lume, o societate este atât de diversă, are atâtea aspecte... să iei unul 

dintre ele şi să spui «ăsta e adevărul!» e o enormă greşeală (...), e o enormă 
prostie, şi ca stat, şi ca ministru de externe, să zici: «rezolvăm noi!» (...) o 
ţară produce nişte culori care sunt culturale, muzicale, de ştiinţă... culori... 
nuanţe... trebuie să faci un singur lucru: să le laşi să existe, să le ajuţi să 
existe ... dacă te apuci tu să fii deştept...” (Mircea Diaconu).  

 
Alternativa o constituie migraţia actuală ca resursă:  
a. migraţia formată din eroi anonimi, care se remarcă printr-un gest civic 

deosebit sau emoţionează prin talentul lor: 
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„acei trei copii fermecau Italia pe la tot felul de concursuri de muzică şi 
îi făceau pe italieni să plângă în faţa televizoarelor... nu credeţi că ei au spus 
mai mult, aceşti trei copii, mai mult decât au spus autorităţile dintotdeauna?” 
(moderator)  

 
b. migraţia-elită formată din specialişti, tineri de excepţie:  

 
„tineri români de geniu... Bogdan B. e unul dintre elevii care uimesc 

prin lucruri bune în străinătate, este un elev român din statul Carolina de Sud, 
care a obţinut scorul perfect la testul din ultimul an de liceu. Bogdan speră 
acum să fie primit la Universitatea Harvard”.  

 
Aceste reprezentări ale migranţilor indică instrumentalizarea migraţiei. 

Migranţilor li se atribuie un rol definit prin expresii instrumentale precum 
„marketing personal”, „eficienţi în termeni de mesaj” sau „purtător de imagine” sau 
prin verbe cu încărcătură afectivă care evidenţiază „migrantul-erou” („Un român 
uimeşte America”, „copii care i-au fermecat pe italieni” etc.). Atribuindu-se un 
„rol” migranţilor, li se atribuie de asemenea o responsabilitate morală:  

 
Moderator: „Bogdan şi alţi copii-minune sunt mai eficienţi în termeni 

de mesaj decât toate campaniile dnei Udrea, să zicem, ale Ministerului 
Turismului?”  

Jurnalist-invitat: „Dacă sunt mândri că sunt români, da. Dacă se duc 
afară, cum foarte mulţi români se duc, ca să-şi piardă identitatea, să devină 
francezi, americani, spanioli, nu. Atunci devin parte integrantă din 
patrimoniul ţării respective” (L.M.).   

 
Şi în cazul acestui dispozitiv, distanţa morală faţă de migranţi se manifestă 

printr-o politică a vizibilităţii şi atribuirea unui status diasporic, în funcţie de 
faptele lor meritorii pentru comunitatea naţională. Talk-show-ul, ca spaţiu de 
problematizare, mediază o anumită formă de angajament din partea spectatorului. 
Astfel, identificăm mai multe etape: de la responsabilitatea colectivă asupra 
problemei („imaginea naţională”) se trece la o responsabilitate decizională 
(campaniile guvernamentale nu sunt eficiente), iar în final la responsabilitatea 
morală a migranţilor (contează faptele care repară imaginea naţională). Observăm 
că, iniţial, spectatorului i se atribuie o postură angajantă, de asumare a unei 
responsabilităţi faţă de o problemă publică („avem această problemă şi trebuie să 
acţionăm într-un fel”), pentru ca, treptat, talk-show-ul să medieze de fapt 
distanţarea faţă de problemă respectivă. Responsabilitatea asupra problemei 
imaginii naţionale este transferată de la „comunitatea naţională” la politicieni şi 
migranţi. Spectatorul devine mai degrabă un martor la dezbaterea unei probleme 
care „ne priveşte”, dar a cărei interpretare şi rezolvare se petrece „la distanţă”.   
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6. CONCLUZII 

 
Ambele talk-show-uri abordează migraţia ca resursă pentru guvern şi 

comunitatea naţională. Migranţii sunt reprezentaţi „global”, din perspectiva unor 
categorii de persoane care pot contribui la o imagine naţională concurenţială. 
Migranţii devin vizibili prin performanţele lor în ţara de destinaţie, astfel încât 
distanţa morală faţă de aceştia se manifestă printr-o politică a vizibilităţii (de unde, 
vizibilitatea emigraţiei mitice, migraţiei performante etc.). Talk-show-urile nu 
problematizează experienţa diasporică, respectiv, poziţionările migranţilor faţă de 
forme de alteritate, cooperare sau solidaritate. Migraţia este definită ca problemă 
publică pe baza a două principii de generalitate: „atribuirea responsabilităţii” şi 
„categorii de persoane” relevante pentru capitalul simbolic al naţiunii. Din acest 
punct de vedere, talk-show-urile nu mediază o postură etic-angajantă pentru public, 
responsabilitatea soluţiilor fiind atribuită guvenului şi, nu în ultimul rând, 
migranţilor înşişi.     
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