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ABSTRACT 

NEW MEDIA AND THE RECONFIGURATION OF THE TELEVISION SPHERE.  
THE MEDIA CONSTRUCTION OF THE ACTIVE PUBLIC 

The study analyzes the influence of new media on the television sphere, 
namely the way in which news and talk shows integrate the forums, text messages, 
images captured using the mobile phone, blogs etc. As such, the study takes into 
account a specific phenomenon: the broadcasters’ tendency to mobilize the public to 
provide journalistic material and “evidence” captured using mobile technology. 
Therefore, how does television build the image of a so-called active public? And how 
are the journalist’s role and the idea of journalistic source redefined in this context? 
By using the discourse analysis method, the study emphasizes the particularities of the 
show “Martor ocular” (Eyewitness) (broadcast on a major Romanian news outlet) 
where the public acquires multiple roles, being at the same time journalistic source, 
co-author of the information, witness and the citizen-who-questions-decision-makers. 
One of the conclusions of the study is that the use in televised shows of materials 
provided by viewers does not necessarily contribute to the formation of a deliberative 
public. “Raw” images captured by the eyewitness-viewer are integrated by the media 
in a rulemaking discourse on the role of the journalist and of mass-media.   

 
Keywords: active public, televised discourse, public issue, new media, discourse 

analysis, eyewitness.  
 

 
Noţiunea de „public” se redefineşte odată cu globalizarea culturii media, 

dezvoltarea unor discursuri mediatice centrate pe vizibilitatea emoţiilor individului 
şi, nu în ultimul rând, prin apariţia noilor medii de comunicare (new media). La 
prima vedere, aceste evoluţii sporesc, pentru individ, oportunităţile de participare la 
un public.  
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Noile medii de comunicare permit accesul la o varietate mai mare de 
informaţii, precum şi posibilitatea de a urmări în timp real dinamica unui 
eveniment. Dezbaterile publice şi reţelele conversaţionale se diversifică (apar noi 
teme, alte tipuri de cazuri etc.), influenţând într-o anumită măsură percepţia 
individului despre participarea la un public. Noile tehnologii şi, mai ales, internetul 
diminuează sentimentul că ne alăturăm unui public „gata format” – adică format 
„de sus”, ca urmare a iniţiativei instituţiilor şi a mass-mediei. Indivizii şi grupurile 
pot acum „declanşa” formarea unui public sau, în orice caz, pot capta − aparent mai 
uşor – atenţia mass-mediei asupra unor probleme sociale. Condiţiile de producere a 
unui public par să nu mai constituie monopolul unor acţiuni instituţionale şi 
formale; dobândesc o anumită importanţă acţiunile individuale şi colective mediate 
de noile tehnologii (de exemplu, o serie de autori analizează în prezent iniţierea 
acţiunilor publice pornind de la sms-uri trimise unor uriaşe liste anonime de 
destinatari ...).  

La rândul lor, publicurile se diversifică, de la macro-publicurile naţionale 
(formate prin mass-mediile naţionale) la micro-publicurile locale, instituite în jurul 
unor teme şi evenimente punctuale, prin acţiuni civice, mişcări sociale, forme de 
interpelare individuală sau colectivă, prin presa locală etc.; de la publicul de 
televiziune (tipul emblematic pentru societatea globalizată şi hipermediatică), la 
publicul constituit în forumuri şi diverse cadre de sociabilitate online. Publicurile 
devin astfel tot mai instabile şi mai puţin omogene. De unde, necesitatea 
reevaluării conceptului de public şi a diverselor teorii şi modele, care alcătuiesc 
sociologia publicului.  

În studiul de faţă analizez mai întâi condiţiile de producere şi manifestare a 
unui public. Iau în considerare premisa potrivit căreia ideea de public implică o 
formă de participare la un eveniment colectiv, unele ritualuri şi practici de 
sociabilitate. Dar fiecare dintre aceste mecanisme sociale, culturale şi cognitive 
comportă cauze şi forme de manifestare specifice, în funcţie de natura 
evenimentului care declanşează formarea publicului. În cea de-a doua parte, 
abordez fenomenul publicului activ ca expresie a pătrunderii noilor medii în sfera 
jurnalismului televizual. Aşadar, cum se construieşte mediatic publicul activ? În ce 
mod reprezentarea mediatică a publicului activ legitimează o concepţie a jurnaliştilor 
despre public şi despre construcţia problemelor publice? 

1. CUM SE FORMEAZĂ UN PUBLIC? MECANISME SIMBOLICE 

Publicul are o dimensiune impersonală, pentru că reuneşte, de regulă, 
persoane care nu se cunosc şi care au profiluri sociale diverse. În acelaşi timp, unui 
public i se poate atribui o anumită identitate generică, în funcţie de tipul 
evenimentului care declanşează formarea unui tip de public (public de artă, public 
meloman, publicul de stadion, publicul telenovelelor etc.). Acest criteriu este 



 Camelia Beciu 3 470 

uneori  corelat cu criterii sociologizante, precum vârsta (publicul „tânăr”, „publicul 
de vârsta a treia” etc.), „epoca” (publicul „generaţiei Beatles”, publicul „anilor ’80” 
etc.), valorile şi stilul de viaţă (public „conservator”, „deschis” spre experiment 
etc.), orizontul de aşteptare şi gradul de familiarizare cu evenimentul respectiv 
(public „exigent”, „cunoscător” etc.), intensitatea implicării (un public „reţinut în 
aplauze”, „entuziast” etc.) sau utilizarea unui anumit suport tehnologic (publicul de 
cinema, de televiziune).  

1.1. STRATEGIILE DE LEGITIMARE PUBLICĂ 

Contrar aparenţelor, publicul nu se formează neapărat ca rezultat exclusiv al 
modului în care actorii sociali interacţionează cu opera de artă, cu „textul”, cu 
diverse tipuri de autori, interpreţi şi protagonişti ai unei situaţii publice. În timp, se 
formează o anumită percepţie socială referitoare la statutul, prestigiul, „cota” şi 
valoarea unei opere, a unui autor sau eveniment (desigur, publicitatea, marketingul 
şi diversele mecanisme de comercializare, în era globalizării, generează efecte 
perverse precum falsele ierarhii, notorietatea de „o zi” etc.). Între autor şi public se 
interpune o întreagă construcţie socială a legitimităţii autorului şi/sau a operei sale 
(imagine publică, evaluări, strategii de marketing, dezbateri, încadrarea într-un gen 
comunicaţional, artistic etc.). Mecanismele de promovare şi deci de legitimare a 
unei opere/text se diversifică permanent (festivaluri, retrospectiva de „autor”, 
muzee, descoperirea unor materiale inedite din creaţia unui autor etc.). Actorii 
sociali asimilează în forme specifice aceste „clasamente” cu rol de argumente de 
autoritate. Esquenazi (2009) subliniază în acest sens că:  

 
„spectatorii reacţionează nu numai la un obiect, ci la un întreg context, care 
include, cel puţin, producţia, prezentarea sau gradul de legitimitate a obiectului 
respectiv, precum şi modurile de interpretare disponibile. Receptarea se inserează 
aşadar, într-o continuitate de procese interdependente” (Esquenazi, 2009,  
p. 106−107).  
 

Altfel spus, publicul se formează în raport cu diverse interfeţe ale operei, 
multe dintre ele create prin strategii comerciale, interacţiuni publice, „definiţii”, 
„etichetări”, „categorii”, „interpretări” etc.   

Pierre Bourdieu (1999) a explicat acest proces prin teoria câmpului social: 
diversele domenii (politice, educaţionale, culturale etc.), actorii care le reprezintă, 
practicile sociale corespunzătoare şi evenimentele se bucură de o anumită 
recunoaştere într-un câmp de relaţii şi ierarhii, iar această recunoaştere depinde, la 
rândul ei, de poziţia pe care o ocupă cei care au acces la câmpul social respectiv. 
Participând la un anumit tip de public şi, implicit, la anumite evenimente, actorii 
sociali dau o serie de „semnale”, referitoare la statutul lor social, la mediile socio-
culturale pe care le frecventează, gradul de informare de care dispun etc. Rezultă că 
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un public se formează, printre altele, şi pentru că actorii sociali îşi pot legitima 
poziţia simbolică (statutul) într-un câmp social şi, astfel, ei se pot distinge de alte 
grupuri sociale şi, implicit, de alte practici şi comportamente. Această logică 
socială guvernează câmpul social al creatorilor de artă şi al producătorilor de 
evenimente, dar şi câmpul publicului:     

 
„De fapt, trebuie să aplicăm modul de gândire relaţional la spaţiul social al 
producătorilor: microcosmosul social în care sunt produse operele culturale – 
câmp literar, câmp artistic, câmp ştiinţific etc. – este un spaţiu al relaţiilor 
obiective între poziţii – poziţia artistului consacrat şi aceea a artistului blestemat, 
de exemplu – şi nu se poate înţelege ceea ce se întâmplă aici decât dacă fiecare 
agent sau fiecare instituţie este cercetat(ă) în relaţiile sale obiective cu ceilalţi 
(celelalte). Tocmai în orizontul particular al acestor raporturi de forţe specifice şi 
al luptelor urmărind să le conserve sau să le transforme se nasc strategiile 
producătorilor, formele de artă pe care aceştia le susţin, alianţele pe care le fac, 
şcolile pe care le fondează, şi aceasta prin prisma intereselor specifice stabilite 
aici” (Bourdieu, 1999, p. 47). 
 

Pe de altă parte, chiar spectatorii sunt cei care îşi creează propriile interfeţe 
cu opera de artă şi cu evenimentele publice. O serie de cercetări ce ţin de sociologia 
vieţii cotidiene (Hennion, 2004) şi sociologia publicului (Cefaï, Pasquier, 2003) 
studiază practicile prin care spectatorii îşi construiesc o comunitate şi diverse reţele 
de comunicare şi interpretare a produselor culturale preferate. În jurul unei opere 
(eveniment, artist etc.) spectatorul îşi poate crea un „spaţiu social” (Esquenazi, 
ibid. 2009) – surse de informare, arhive, reţele de conversaţie, colecţii, ritualuri, o 
comunitate etc. Hennion (2004) se înscrie într-o aşa-numită sociologie „a 
ataşamentelor” individului faţă de un anumit univers artistic – autorul foloseşte 
acest termen pentru a sublinia necesitatea de a explica afinităţile culturale nu numai 
prin factori externi (accesul inegal la cultură, notorietatea etc.), ci şi prin modul în 
care fiecare dezvoltă un ataşament faţă de obiectele/lumile culturale − un ethos de 
viaţă cotidiană:  

 
„Înainte de a măsura relaţiile între elemente considerate ca fiind fixe, determinate 
– adică practicile culturale, pe de-o parte, practicanţii pe de altă parte, elemente 
caracterizate prin diverse variabile – ar trebui să ne întrebăm pornind de la 
experienţa amatorilor, cum se formează şi cum se schimbă aceste relaţii, impactul 
pe care îl au asupra indivizilor; de aceea, prefer să utilizez noţiunea de 
ataşament” (Hennion, 2004, p. 11).            

 
Aceste ataşamente explică, într-o anumită măsură, de ce un public poate 

avea, la un moment dat, o anumită stabilitate, dincolo de evenimentul propriu-zis. 
Altminteri, publicul se reconfigurează constant şi se instituie cu fiecare eveniment 
care se impune în agenda publică şi în sfera de interes a individului.  
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1.2. PERFORMAREA UNUI ROL: A FI ÎN PUBLIC SAU CADRUL INDIFERENŢEI 
CALCULATE 

 
Dayan (2001) subliniază că un public se distinge printr-un stil de performare 

sau mod de a fi în raport cu o scenă şi în raport cu cei care compun publicul:  
 

„Cu alte cuvinte, un public nu este un simplu grup, ci unul caracterizat printr-un 
stil de performare, care pot fi consensual sau provocator, dar în nici un caz nu 
poate fi invizibil (...) Publicul manifestă un impuls al autoprezentării. Aşadar, un 
public caută mereu să pozeze ” (Dayan, 2001, p. 2).  
 

Desigur, apariţia unui stil de performare nu este specifică doar pentru 
publicul care participă efectiv la o dezbatere sau care intră în interacţiune cu 
protagoniştii unei scene. Orice tip de public, inclusiv aşa-numitul public tăcut 
(spectator), lasă impresia că asistă şi receptează ceea ce se întâmplă pe scenă într-
un anumit mod (sau, în unele cazuri, formularea corectă este ajunge să recepteze 
într-un anumit mod). Pentru un observator, publicul pare că este un „corp” social 
definit prin ritualuri formale, gesturi informale, emoţii colective – printr-un ethos. 
Publicul este o formă semnificantă şi, în acest sens, spunem că publicul are o 
identitate generică.  

Care sunt însă mecanismele interne, prin care se configurează un public? Cu 
alte cuvinte, ce anume presupune pentru un actor social să fie în public?   

Pentru cei care alcătuiesc un public, reprezentarea unui „ochi public” este 
criteriul esenţial, în funcţie de care ei îşi reglementează comportamentul în public. 
Paradoxal, ideea că suntem priviţi este cea care ne ghidează comportamentul, iar nu 
atât proximitatea celorlalţi (ştii că eşti privit, fără să ştii neapărat şi de către cine). 
Există o presiune a ochiului public, care va declanşa mişcări controlate, fiecare 
practicând un soi de sociologie intuitivă (supoziţii, generalizări, stereotipuri etc.), 
referitoare la profilul vecinului şi la profilul global al celor prezenţi. Dacă ar fi să 
aplicăm noţiunea de cadru (frame), am putea spune că fiecare participant utilizează 
cadrul indiferenţei calculate, în raport cu ceilalţi, în tentativa de a afişa un 
comportament cât mai „natural”, ca şi cum nu ar fi privit de către ceilalţi (ştiu că 
sunt privit, dar acest lucru nu mă afectează). La rândul nostru, îi privim pe ceilalţi 
razant („cu coada ochiului”), suficient cât să panoramăm, fără a ne expune însă 
prea mult. Desigur, în tot acest joc al indiferenţei strategice se manifestă − tacit – şi 
grija de a fi văzut de către ceilalţi. Aşadar, presiunea ochiului public declanşează, 
totodată, diverse forme de autoprezentare (Dayan, ibid. 2001), prin care se oferă 
indicii despre mediul socio-cultural din care provine actorul social, dar, în acelaşi 
timp, confirmă, mai mult sau mai puţin, apartenenţa acestuia la valorile şi 
afinităţile care justifică formarea publicului respectiv. 

Din perspectiva actorului, a face parte dintr-un public implică strategii de 
performare a unui rol specific: a fi în rândul unui public (împărtăşind aceeaşi 
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experienţă) şi, în acelaşi timp, în afara acestuia (afişând o anumită detaşare). 
Desigur, elementele de mai sus sunt cu atât mai pregnante cu cât publicul participă 
efectiv – prin diverse forme de interacţiune – la eveniment. Se pune astfel 
întrebarea: care este rolul unui public,  dincolo de faptul că legitimează, prin 
prezenţa sa, evenimentul? Presupoziţia vizează existenţa unui public format pentru 
a se manifesta − în mod explicit − ca actor, o instanţă care se poziţionează faţă de o 
decizie, un eveniment, o controversă etc.   

 
1.3. DEFINIREA PROBLEMELOR PUBLICE: PUBLICUL CA ACTOR DELIBERATIV 

 
Teoriile spaţiului public (Habermas, 2006; Dahlgren, 2003) şi ale democraţiei 

deliberative (Chambers, 1996; Dryzek, 2002) au consacrat modele normative 
pentru înţelegerea noţiunii de public. Pe această filieră de cercetare, un public se 
constituie, în primul rând, în jurul unei controverse sau al unui aspect care necesită 
dezbatere şi luări de poziţie; în al doilea rând, un public este alcătuit din actori 
sociali, care participă la dezbatere având propriile interese şi motivaţii; configuraţia 
este, aşadar, eterogenă, dar nu lipsită de un liant: evidenţierea unor probleme şi 
aspecte de interes general (se conturează, astfel, reprezentarea aşa-numitului 
public-cetăţean, care se angajează într-o arenă publică şi îşi urmăreşte interesele 
raportându-se la colectivitate, la binele comun şi la respectarea libertăţii şi 
drepturilor celuilalt); în al treilea rând, publicul se instituie printr-un anumit mod de 
discuţie (deliberativ) şi sociabilitate (interacţiuni directe, face to face, disponibilitatea 
de a respecta unele norme ş.a.).  

În Teoria acţiunii comunicaţionale, Habermas va introduce cunoscuta 
distincţie între acţiunea comunicaţională (deliberativă, raţională, critică, întemeiată 
pe norme ale schimbului discursiv) şi acţiunea strategică vizând manipularea 
interlocutorului şi atingerea exclusiv a obiectivelor personale. Majoritatea 
interpreţilor filosofului german au subliniat caracterul normativ al acestei distincţii, 
reamintind că intenţionalitatea strategică este specifică oricărui tip de comunicare, 
dar acest lucru nu înseamnă întotdeauna rea-credinţă sau un proiect manipulativ. 
Modelul lui Habermas atrage însă atenţia asupra unui aspect esenţial: comunicarea 
deliberativă nu este posibilă dacă actorii sociali având mize, resurse şi interese 
diferite nu acceptă un „protocol” de discuţie şi relaţionare; dacă nu iau în 
considerare şi aspecte ce ţin de interesul general al colectivităţii la momentul 
respectiv. Ideea de discuţie deliberativă presupune, aşadar, ca participanţii să 
accepte şi să aplice, în cadrul comunicării, trecerea de la „individual” la „general”. 
Acest lucru se poate realiza adoptând practici comunicaţionale specifice, precum 
discuţia critică a unor puncte de vedere consacrate sau raportarea la opinii şi 
argumente cât mai diversificate, relevante pentru o varietate de „lumi sociale”.   

Din perspectiva abordărilor habermasiene şi a celor referitoare la democraţia 
deliberativă, publicul şi spaţiul public se constituie printr-o „gramatică” (o serie de 
norme) a comunicării şi limbajului deliberativ. Publicul ia poziţie, are un „discurs”, 
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se diferenţiază faţă de alte publicuri, este aşadar, un „actor”, prin faptul că membrii 
care îl alcătuiesc interacţionează deliberativ.  

Un alt model normativ, referitor la conceptul de public, s-a dezvoltat în sfera 
sociologiei problemelor publice (Boltanski, 1993; Lemieux, 2000; Thevenot, 
2006). Publicul nu mai este înţeles ca o colectivitate structurată printr-un suport 
tehnologic, o controversă, un mod de discuţie sau un eveniment. Ideea de 
simultaneitate a participării la un eveniment nu mai este o condiţie pentru 
configurarea unui public. Ceea ce contează este procesul − diverse etape şi 
traiectorii − prin care se constituie un public. Astfel, sociologia problemelor 
publice încearcă să reconstituie diversele mecanisme şi practici prin care un 
eveniment este transformat într-o problemă publică.  

Consacrarea unei probleme publice poate fi explicată în funcţie de trei axe. 
Mai întâi, axa concurenţială: cum se raportează unii la ceilalţi actorii sociali interesaţi 
în „definirea” evenimentului (ce „alianţe” se formează, ce regrupări se produc, cine 
sunt interlocutorii-ţintă, ce practici de monopolizare a câmpului de vizibilitate pot fi 
puse în evidenţă şi cum se negociază interpretarea evenimentului etc.).  

Cea de-a doua axă vizează mobilizarea opiniei publice: ce tipuri de arene 
publice sunt instituite, ce tipuri de actori participă la declanşarea „alertei” şi pe 
baza căror practici de mobilizare a opiniei publice?  

A treia axă este cea discursivă sau a tehnicilor de angajament în spaţiul 
public. Sunt avute în vedere varietatea strategiilor şi resurselor la care apelează 
actorii sociali pentru a legitima o problemă publică.  

Din acest punct de vedere, sociologia problemelor publice, în versiunea 
modelului propus de Boltanski, se distinge prin următoarea presupoziţie: simpla 
apariţie în public ne obligă într-un fel să ne raportăm la un terţ colectiv, pe care ni-l 
imaginăm ca fiind „ceilalţi”. Cu alte cuvinte, cadrul de participare („arena”) ne 
solicită să ne raportăm la o perspectivă generală, care depăşeşte traiectoria noastră 
individuală. Generalizarea, indiferent de pertinenţa ei, ar fi, aşadar, constitutivă 
„teritoriului” în care ne supunem vizibilităţii publice. De aici, rezultă o afirmaţie de 
bază: actorii sociali au o anumită competenţă („naturală”, intuitivă) în ceea ce 
priveşte justificarea unei probleme  în spaţiul public. Un element care explică 
această competenţă este socializarea actorilor cu o serie de concepţii („regimuri de 
justificare”) despre ceea ce se consideră a fi binele comun şi justeţea în diverse 
„lumi sociale” (sfera pieţei, sfera civică, juridică etc.).  

Concepţiile despre binele comun şi ceea ce este just în „cetate” ar putea fi 
înţelese ca meta-reguli de comportament „în faţa celorlalţi” (o gramatică publică), 
utilizate în funcţie de anumite sfere de interacţiune (politică, civică, competiţie 
etc.). Meta-regulile permit indivizilor să confere credibilitate normelor sociale, 
ritualurilor şi tuturor tipurilor de „reguli sociale” invocate în relaţia cu 
interlocutorii (de exemplu, meta-regula obiectivităţii etc.). Potrivit lui Boltanski şi 
Thevenot, aceste concepţii sau „regimuri de justificare” au generat „tehnici” de 
angajament şi justificare în public, inclusiv probe materiale (obiecte specifice, 
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activităţi etc.). Lemieux (2000) subliniază, în acest sens, că meta-regulile sau 
„gramatica publică” facilitează indivizilor să acţioneze „corect” în ochii celorlalţi. 
Prin intermediul unei varietăţi de „probe”, activităţi, obiecte, argumente, enunţuri şi 
emoţii, se pune în evidenţă un sens împărtăşit despre ceea ce este just sau injust 
într-o colectivitate.  

Într-o astfel de abordare, un public presupune o multitudine de publicuri 
disparate, formate treptat, pe măsură ce încep să apară „definiţii” concurenţiale ale 
evenimentului şi, implicit, elemente care vizează o problemă publică.  

Publicurile se formează în procesul de justificare a unei probleme publice.     

1.4. PUBLICUL MEDIATIC − DISCURSUL MEDIATIC ŞI PRACTICILE DE RECEPTARE 

Comunicarea mediatică este un alt mecanism simbolic, prin care se poate 
institui un public. În literatura consacrată studiilor media se face distincţia între 
audienţă şi public. 

Audienţa reprezintă un construct statistic, produs al institutelor de 
specialitate, care consacră, prin măsurători statistice, „harta consumului mediatic” 
şi, implicit, evoluţia pieţei mediatice.  

Publicul mediatic se defineşte prin modurile de participare, interpretare şi 
utilizare a „textului mediatic” (unii autori se referă la „comunităţi de interpretare”); 
n-ar fi deci un obiect abstract, ci o „lume socio-culturală”.       

Pentru Dayan (ibid., 2001; 2006) publicul mediatic nu acoperă, de fapt, ceea 
ce se înţelege de regulă prin public (un mediu de sociabilitate, o formă de 
participare, un stil de autoprezentare etc.), tocmai pentru că este dificil de 
identificat modul în care se manifestă publicul mediatic. În legătură cu acest aspect, 
o serie de modele de cercetare încearcă să pună în evidenţă „interacţiunea” dintre 
„textul mediatic” (presă, televiziune) şi actorii sociali – „consumatorii media”.  

Astfel,  ca reacţie la teoriile care susţineau într-un fel sau altul omnipotenţa 
mass- mediei în relaţie cu un public pasiv şi masificat (Şcoala de la Frankfurt, 
teoria efectelor limitate etc.), s-au dezvoltat modele de cercetare axate asupra 
practicilor de receptare media. De la modelul „Uses&Gratifications” (Katz, 
Gurevitch şi Hass) şi până la etnografia comunicării, conturată în cadrul studiilor 
culturale (prin cercetările lui David Morley sau Stuart Hall), identificăm diverse 
tipuri de analize, referitoare la modul în care care actorii sociali aplică o „lectură 
proprie” mesajelor media. Aceste analize se interesează mai ales de felul în care 
actorii sociali participă la receptarea mesajului media în familie şi în diverse 
cercuri conversaţionale; altfel spus, în ce măsură se pot identitifica rutine şi stiluri 
de receptare şi cum  influenţează „cadrul” socio-familial de receptare interpretarea 
mesajului media. Numeroase studii aveau să demonstreze faptul că nu întotdeauna 
interpretarea mesajelor media coincide cu „grila” instanţei mediatice.  

Pornind de la analizele etnografice şi de la cele de tip antropologia media, 
Dayan (ibid., 2001) readuce în discuţie noţiunea de public şi, în particular, publicul 
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de televiziune (delimitez aici problematica lansată de autorul francez ca pe un 
posibil model de cercetare). Pentru a justifica noţiunea „public de televiziune”, ar 
trebui să avem în vedere un public instituit printr-o sociabilitate de tip televizual, 
ceea ce nu se întâmplă decât în foarte puţine cazuri (spectatorul din faţa 
televizorului nu ar fi de fapt parte a unui public, pentru că acel spectator nu 
participă la un mediu de sociabilitate...). Autorul reţine în acest sens două exemple: 
primul, aşa-numitul public „de o zi”, cel care se formează în jurul unui media 
event, adică a marilor ceremonii televizuale transmise live şi care reunesc un public 
planetar; cel de-al doilea exemplu se referă la publicul format din fanii unui serial 
sau ai unei emisiuni, un public care s-a instituit şi se manifestă printr-o formă de 
sociabilitate şi angajare publică, chiar dacă e vorba de o sociabilitate ludică şi, 
inevitabil, mai puţin credibilă pentru alte publicuri. 

Unul din cele mai invocate modele  de analiză a publicului mediatic este 
modelul constructivist, incluzând elemente din teoria spaţiului public, analiza de 
discurs sau semiotică. Potrivit ipotezei de bază, publicul mediatic poate fi explicat 
ca „efect de discurs”. Să luăm ca exemplu comunicarea televizuală. În funcţie de 
modul în care este structurată o emisiune de televiziune, se instituie un anumit 
imaginar, cu privire la forma de sociabilitate („iată, cum discutăm azi”) şi la 
problemele „care ne interesează”.  

Astfel, o emisiune de televiziune este „reglementată” printr-o serie de 
ritualuri, roluri ale participanţilor, un cadru scenic, o anumită orientare tematică, 
anumite identităţi socio-instituţionale ale participanţilor; din acest punct de vedere, 
emisiunea de televiziune este un dispozitiv − o combinaţie strategică de elemente 
simbolice, logistice, materiale şi discursive. Un dispozitiv televizual pune în scenă 
o „lume socială” (dezbatem ca între experţi, dezbatem convivial, ca între prieteni, 
dezbatem într-o arenă publică, în care coexistă lideri, experţi şi opinia publică etc.). 
Într-o primă mişcare, dispozitivul televizual aduce în centrul atenţiei o lume care 
este „dată”, adică pusă în scenă de către instanţa mediatică. Dar, într-o a doua 
mişcare, derularea emisiunii indică totodată în ce măsură actorii care iau parte la 
interacţiune reuşesc să „scape” sau să reconstruiască identităţile mediatice care  
le-au fost „trasate” prin dispozitiv. Cum utilizează, aşadar, participanţii dispozitivul 
televizual pentru propriul proiect de comunicare? 

În această abordare, publicul este înţeles ca un efect de discurs al 
dispozitivului televizual. Este mai degrabă proiecţia unui mod de înţelegere de tipul 
„a interpreta lucrurile ca şi cum ar fi văzute de alţii” (formularea îi aparţine lui 
Queré − în Cefaï, Pasquier, 2003) sau a interpreta lucrurile „care contează” pentru 
celălalt. Cu fiecare dispozitiv mediatic (televiziune, presă, media online etc.), se 
instituie un mod de înţelegere a realităţii relevant pentru un „altul generalizat” – un 
„terţ”. Ipoteza lui Queré poate fi extinsă: cu fiecare ocazie în care se formează un 
public „concret” (o scenă publică, eveniment etc.) sau „discursiv” (printr-un 
dispozitiv mediatic), se legitimează discursul unui „terţ”, respectiv, un discurs 
relevant pentru diverse medii şi lumi sociale.    
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1.5. PUBLICUL ACTIV – O IDENTITATE SOCIALĂ EMERGENTĂ ÎN SFERA TELEVIZUALĂ 

Pătrunderea noilor medii în sfera mediatizării televizuale a informaţiei 
reconfigurează practicile comunicării mediatice şi condiţiile de producere a 
spaţiului public. Emisiunile informative şi dezbaterile de televiziune încorporează 
noile resurse comunicaţionale, precum forumurile, SMS-urile, imaginile 
înregistrate cu telefonul mobil, blogurile etc. Acest nou context tehno-mediatic 
permite, pe de-o parte, medierea „proximităţii instantanee” (Chouliaraki, 2003), 
specifică globalizării informaţiei şi, pe de altă parte, dezvoltă un jurnalism 
întemeiat pe noi forme de interacţiune cu spectatorul, altele decât cele consacrate, 
precum „publicul prezent în platoul emisiunii”, „telefonul telespectatorului”, 
„scrisorile către redacţie”, sondajele de opinie etc.  

În ultimii ani s-a conturat o tendinţă de cercetare axată asupra rolului pe care 
îl are Internetul în dezvoltarea activismului civic şi în legitimarea aşa-numitei 
informaţii alternative (Cammaerts; Carpentier, 2007; Silverstone, 2005). Se 
analizează rolul comunicării online în organizarea unor acţiuni civice şi, în general, 
în formarea unor „contra-discursuri” la cele dominante. De regulă, acest fenomen 
este discutat şi în contextul dezvoltării unor medii alternative la nivelul 
comunităţilor locale, universităţi etc. Se insistă mai puţin asupra modului în care 
presa şi televiziunea naţionale integrează Internetul şi alte tehnologii în producerea 
discursului mediatic. Din acest punct de vedere utilizarea noilor media în sfera 
televizuală contribuie la ceea ce Turner (2009) numeşte tendinţa televiziunii de a 
conferi o vizibilitate din ce în ce mai amplă omului obişnuit şi experienţelor 
cotidiene (demotic turn – „direcţia demotică”). Potrivit autorului, această tendinţă 
indică o modificare structurală în ceea ce priveşte rolul de mediere al mass-mediei 
şi în special al televiziunii. În noul context, televiziunea mai degrabă construieşte 
identităţi culturale decât mediază între diverse identităţi şi lumi sociale: 

 
„Demotic turn descrie participarea crescândă a oamenilor obişnuiţi la media, dar 
are şi o relevanţă mai largă, deoarece poate contribui la o mai bună înţelegere a 
funcţiei culturale a sistemului media comercial, axat mai mult ca niciodată pe 
distribuţia divertismentului şi a producerii identităţilor culturale” (Turner, 2009, 
p. 6).   

 
Tehnologia multimedia introduce un nou mod de reprezentare a comunicării 

mediatice, interacţiunii şi deliberării pornind de la un imaginar al conectivităţii.  Se 
are în vedere faptul că interacţiunea dintre instanţa mediatică şi spectator/cititor se 
poate desfăşura în timp real, generând, tot în timp real, reţele de interacţiuni între 
spectatori. Se consacră, de asemenea, imaginea unui jurnalist conectat la eveniment, 
controlând, aparent în cele mai mici nuanţe, dinamica evenimentului şi monitorizând în 
timp real „situaţia de pe teren”, cu multiplele sale faţete, scene şi evoluţii.  

Nu în ultimul rând, se schimbă condiţia spectatorului de televiziune, care are 
acum posibilitatea să participe la însăşi construcţia evenimentului. În acest caz, 
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rezultă o logică a coeditării, nu lipsită de implicaţii, în primul rând în ceea ce 
priveşte rolul jurnalistului: de exemplu, acesta se va putea autodefini ca jurnalistul-
cetăţean, un reprezentant al opiniei publice, asumându-şi rolul de interpelare a 
decidenţilor; jurnalistul devine un mediator, dar unul implicat în evaluarea 
evenimentelor şi a responsabilităţilor.  

Rezultă totodată o concepţie mai puţin statutară asupra sursei jurnalistice. De 
regulă, ideea de sursă jurnalistică presupune o distanţă simbolică, pe de-o parte, 
între jurnalist şi sursele sale şi, pe de altă parte, între jurnalist şi public. Prin 
convenţie, sursele sunt apanajul jurnalistului, el fiind acela care controlează modul 
de vizibilitate al sursei. Or, în era blogosferei, are loc un proces de relativizare a 
ideii de sursă jurnalistică. Astfel, a devenit o practică folosirea unui material 
furnizat de un amator ca sursă pentru declanşarea unei anchete jurnalistice şi 
construcţia unui „eveniment”. Accidentul provocat de un ministru devine un caz, 
din momentul în care redacţia va prelua imagini filmate cu telefonul mobil de la un 
amator; dezvăluiri legate de proasta funcţionare a unor instituţii au la bază imagini 
filmate şi postate pe site-ul YouTube; SMS-urile, site-urile, imaginile filmate cu 
telefonul mobil, mesajele online devin surse din ce în ce mai utilizate de către 
jurnalişti. Transpare un efect discursiv de tipul: „orice sursă e bună pentru a 
construi un caz, atâta timp cât e vorba de experienţa  cuiva”.  

Pe de altă parte, se individualizează din ce în ce mai mult repertoriul faptelor 
care stau la baza evenimentelor mediatice. Aparent, aria aşa-numitului interes 
general se redefineşte constant, cu fiecare material „postat” de către spectatori într-
un spaţiu comunicaţional deschis, la care participă deopotrivă jurnalistul, ca actor 
statutar, şi omul obişnuit. Evenimentul poate să apară „de oriunde”.  

În acelaşi timp, vizibilitatea sursei este tot mai accentuată. În noul tip de 
discurs mediatic, „citarea” sursei jurnalistice înseamnă de fapt prezentarea 
materialului realizat de către telespectatorul însuşi (de altfel, jurnaliştii subliniază 
deseori că nu ei sunt cei care au declanşat „alarma” ...). Nu în ultimul rând, 
asistăm, de asemenea, la un proces de credibilizare a surselor alternative, 
neoficiale, care contrazic într-o formă sau alta sursele acreditate şi, în primul rând, 
discursul decidentului.  

Toate aceste practici schimbă esenţial producerea discursului mediatic. Ia 
naştere o altă estetică a vizibilităţii mediatice (de exemplu, se valorizează 
materialele de tip amator, tehnicile specifice jurnalismului de investigaţie etc.).        

Dar poate cel mai important lucru este că se legitimează o nouă condiţie de 
producere a evenimentului mediatic şi, implicit, a discursului mediatic: astfel, 
evenimentul se instituie prin reconfigurarea sa constantă, prin emergenţa unor 
aspecte, ipoteze şi interpretări („comunicarea nu se întrerupe”), urmare a faptului 
că noile medii întreţin un flux comunicaţional între diverşii participanţi la 
construcţia evenimentului; dintre aceştia, spectatorului i se atribuie un rol 
privilegiat (a devenit, de altfel, o strategie de discurs ca jurnaliştii să-şi pună în 
evidenţă performanţa profesională subliniind rolul pe care îl au în coordonarea 
fluxului informaţional).  
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În acest context, al unor noi forme de interactivitate, se transformă, desigur, 
şi dispozitivele emisiunilor informative şi dezbaterilor televizuale, precum şi 
mediatizarea online a politicului. O contribuţie esenţială o au strategiile de 
formatare a ceea ce am putea numi publicul activ.  

În România, fenomenul publicului activ a luat amploare, odată cu apariţia 
dispozitivelor televizuale, care propun următoarea convenţie: redacţia adresează un 
apel spectatorilor, să producă ei înşişi agenda mediatică, prin furnizarea unor 
materiale şi „probe” jurnalistice (a se vedea, în acest sens, dispozitive precum 
„Martor ocular”, „Tu faci România” (Realitatea TV) sau diversele practici 
jurnalistice de utilizare a unor imagini postate de anonimi pe YouTube etc.). 
Publicul telespectator dobândeşte multiple roluri, fiind deopotrivă sursă 
jurnalistică, coautor al informaţiei, martor şi cetăţeanul-care-interpelează-decidenţii. 
I se atribuie astfel o anumită identitate socială: observator anonim al vieţii 
cotidiene, acţionând ca actor civic şi, totodată, instanţă reflexivă faţă de modul în 
care evoluează sistemele şi mentalităţile.  

Ipoteza de cercetare de la care pornesc susţine că dispozitivele mediatice 
consacrate publicului activ instituie un anumit imaginar cu privire la cultura 
angajării publice: această cultură se structurează prin acţiunea actorilor sociali, care 
identifică ei înşişi evenimentul relevant pentru interesul public, dar şi pentru cel 
jurnalistic.  

Analiza construcţiei mediatice a publicului activ a fost iniţiată în cadrul 
proiectului Mass-media şi formarea unor publicuri active. Noi tipuri de 
reprezentări şi practici deliberative, proiect care face parte din programul de 
cercetare al Laboratorului Sociologia comunicării şi spaţiului public (Institutul de 
Sociologie al Academiei Române – www.socio-comunicare.ro). Cercetarea se 
desfăşoară în perioada 2008–2010. Autoarea articolului de faţă abordează tema 
publicului activ şi ca o premisă de cercetare a discursului televizual referitor la 
românii aflaţi la muncă în străinătate (a se vedea în acest sens proiectul Fenomenul 
migraţiei forţei de muncă şi formarea publicului diasporic: impactul asupra 
spaţiului public şi practicilor instituţionale, program de cercetare exploratorie 
IDEI, 2009–2011, dir. de proiect Camelia Beciu).          

2. „MARTOR OCULAR” CA PROIECT DE COMUNICARE TELEVIZUALĂ.  
O ANALIZĂ DE DISPOZITIV 

În 2007, postul de televiziune Realitatea introduce în grila de programe un 
nou format, intitulat Martor ocular şi structurat în jurul ideii de implicare a 
publicului în producerea discursului mediatic2. Promo-ul emisiunii mobiliza 
                                                 

2 Realitatea TV este un post de televiziune de ştiri şi emisiuni socio-politice. Difuzează jurnale 
din oră în oră, emisiunile informative alternând în cea mai mare parte cu talk-show-uri referitoare la 
agenda politică.    
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publicul să trimită „informaţii şi imagini despre realităţile româneşti” relevante 
pentru un „eveniment ieşit din comun” sau pentru orice aspect discutabil, legat de 
funcţionarea instituţiilor şi măsurile decidenţilor. Postul de televiziune va completa 
acest format cu altele asemănătoare, inclusiv campanii jurnalistice, toate propunând 
aceeaşi convenţie a mobilizării publicului ca martor şi totodată critic al României 
de zi cu zi („Realitatea te priveşte”, „Tu faci România”, „Şmecher de România”, 
„Umilit în România”, „Român pe patul de spital”, „Cum vezi tu realitatea?”): 
 

„Ai fost martorul unui eveniment ieşit din comun? Viaţa ta a fost afectată de o 
decizie a autorităţilor? Drepturile tale au fost încălcate? Realitatea TV aşteaptă 
de la dumneavoastră informaţii şi imagini despre realităţile româneşti. Sună la 
numărul de telefon 021 9409 sau scrie-ne pe adresa martorocular@realitatea.net. 
Cele mai bune imagini − poze sau filmuleţe − vor fi premiate. Câştigătorul va 
primi un telefon mobil, iar povestea sa va fi publicată pe site-ul Realitatea.NET” 
(Martor ocular, site Realitatea TV).  

 

„Sub sloganul «Când am bani şi o duc bine, nimeni nu se ia de mine», Realitatea 
TV a lansat campania «ŞMECHER DE ROMÂNIA». Facem o bază de date cu 
imagini surprinse cu cei care îşi pun bogăţia pe tapet. Filmaţi-i şi dumneavoastră 
şi trimiteţi imagini aici pe site-ul nostru sau pe martorocular@realitatea.net. Cele 
mai bune imagini − poze sau filmuleţe − vor fi premiate. Câştigătorul va primi un 
telefon mobil, iar povestea sa va fi publicată pe site-ul Realitatea.NET. Îţi sar în 
ochi de pe prima pagină a tabloidelor, unde îşi afişează noile achiziţii, şi-ţi sar în 
faţă pe şosele. Au maşini puternice, geamul lăsat şi mâna proptită strategic, astfel 
încât să li se vadă ceasul, brăţara, inelul, unghiile lăcuite şi frizurile dichisite. 
Astfel încât să le «strălucească eticheta» şi să li se audă muzica. Se urcă la 
volanul maşinii gândite să fie condusă de şofer, iar vara asta şi-au luat ski-jet 
«ultimul răcnet», cu care dau fuga la mare să facă slalom printre copiii care se 
bălăcesc la mal. Nu de alta, dar, dacă s-ar duce mai în larg, cine le-ar mai 
aplauda accesoriul turbo, echipamentul special şi meşteşugul de a face valuri?” 
(ŞMECHER DE ROMÂNIA, site Realitatea TV).  

 
Acest tip de format indică, pe de-o parte, un proiect de comunicare al postului 

Realitatea, dar, pe de altă parte, pune în evidenţă practici mediatice care se 
regăsesc în sfera televizuală recentă din România.  

Ca proiect de comunicare, Martor ocular privilegiază unele mize 
comunicaţionale: prima este implicarea publicului în demersul jurnalistic şi în  
formarea unui spaţiu public din ce în ce mai diversificat, din perspectiva accesului 
şi a punctelor de vedere; cea de-a doua miză este interpelarea, atât a decidenţilor şi 
a diverselor politici, cât şi a „românilor”, acele categorii de români, care, prin 
comportamentul lor public, ar contribui şi mai mult la proasta funcţionare a 
sistemelor; jurnaliştii combină astfel rolul de watchdog cu cel al unei instanţe 
civice, care îşi asumă un discurs de interpelare. În fine, la fel de importantă este 
miza autenticităţii evenimentului, realizată printr-o dublă strategie discursivă: mai 
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întâi, punerea în scenă a conectivităţii ca practică profesională (jurnalistul conectat 
la o multitudine de planuri, voci, evenimente etc.) şi rutină de viaţă cotidiană 
(spectatorul este mai mult decât un simplu martor, el îşi construieşte de fapt 
condiţia de martor, folosind tehnologia mobilă pentru a „capta” scenele 
„neobişnuite”); o altă strategie de autenticitate constă în preluarea şi difuzarea 
materialului „brut” furnizat de spectator − mai mult, instanţa mediatică subliniază 
faptul că se folosesc materiale neprelucrate.     

Aceste mize comunicaţionale nu pot fi disociate de proiectul postului 
Realitatea TV vizând construcţia unei anumite identităţi simbolice pe piaţa 
televizuală românească. Astfel, grila postului, profilul simbolic al moderatorilor, un 
anumit stil de enunţare a întrebărilor şi argumentelor sau formularea temelor de 
dezbatere relevă o poziţionare civică din partea acestui post de televiziune, 
incluzând elemente didactice, militante şi mai ales de interpelare a clasei politice.  

Pe de altă parte, tot acest proiect de comunicare indică o anumită tendinţă în 
ceea ce priveşte construcţia televizuală a rolului jurnalistului şi a relaţionării 
acestuia cu publicul. De exemplu, reprezentarea mediatică a „urgenţei” a devenit 
una din principalele strategii de legitimare a misiunii jurnalistului. Aşa-numitele 
news alerts interferează frecvent cu emisiunile de dezbateri şi talk-show-urile 
politice. News alert se deosebeşte într-o anumită măsură de logica breaking news 
instituită de CNN şi care îl plasează pe spectator „în timp real”, conectat la 
evenimentul aflat „chiar” în curs de derulare şi, tocmai de aceea, „important”. 
News alert pune în evidenţă evenimentul perturbator. Spectatorul este plasat într-un 
regim de „urgenţă”, majoritatea evenimentelor din categoria news alert având 
legătură cu viaţa publică şi cotidiană a societăţii româneşti. Cum construieşte 
media „urgenţa”? 

În primul rând, sub titulatura news alert se regăsesc atât evenimente politice, 
cât mai ales fapte diverse (accidente, infracţiuni etc.) − evenimente punctuale, cu 
impact mai mult la nivel local. Rezultă astfel un decalaj între conţinutul categoriei 
news alert şi tipul faptelor pentru care se construieşte „alerta”. Paradoxal, efectul 
de „urgenţă” se creează tocmai prin banalizarea ideii de alertă. Cu cât un fapt 
divers sau un eveniment politic de rutină este introdus în categoria „alertă”, cu atât 
se instituie reprezentarea unui context în care trebuie să se intervină de „urgenţă”. 
În plus, recurgerea la această practică de mai multe ori pe parcursul unei zile 
(uneori chiar de mai multe ori în cadrul unei emisiuni) nu face decât să accentueze 
definiţia actualităţii, în funcţie de „perturbator”, „iminent” şi „urgent”. Orice 
eveniment devine „excepţional”. În acest context, actualitatea se explică mai puţin 
prin aşa-numita relevanţă socială a evenimentului. Alerta permanentă devine 
mecanismul esenţial de producere a agendei mediatice. Nu întâmplător, emisiunile 
de televiziune conferă o vizibilitate crescândă modului însuşi în care media se 
adaptează la realitatea „urgentă”.  

Discursul televizual legitimează „alerta”, furnizând spectatorului cât mai 
multe probe şi dovezi referitoare la evenimentele perturbatoare. Se va impune 
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imaginea jurnalistului care comunică „criza” (criza în curs, criza iminentă) – 
realizează retrospectiva evenimentelor, dialoghează cu reporterii trimişi la faţa 
locului, îi interpelează pe decidenţi, selectează mărturiile martorilor etc. În acest 
context, utilizarea imaginilor captate de către telespectatori devine o condiţie de 
producere a discursului mediatic privind modul de abordare a evenimentului, rolul 
jurnalistului şi cel al publicului. Se conturează astfel un principiu structurant al 
discursului mediatic, şi anume redefinirea constantă a evenimentului în funcţie de 
ultimele informaţii şi dovezi. Altfel spus, acumularea de noi informaţii devine un 
scop în sine; paradoxal, evenimentul nu se clarifică, ci devine tot mai obscur.     

 
ELEMENTE DE METODOLOGIE 

 
Metoda analizei de dispozitiv televizual va fi aplicată pentru a evidenţia 

modurile în care posturile de televiziune din România construiesc imaginea unui 
public activ, coautor al informaţiei mediatice şi al legitimării unei probleme 
publice.  

Consacrată mai ales în sfera cercetării franceze a discursului mediatic (...), 
analiza de dispozitiv permite înţelegerea unei emisiuni de televiziune ca discurs 
televizual abordat în dubla sa dimensiune: mediatică şi socială.  

Conceptul de dispozitiv televizual se referă 1. la condiţiile materiale şi 
simbolice (scenografie, tematică, format, succesiunea secvenţelor, modalităţi de 
adresare, rolurile participanţilor etc.) care ţin de producerea unei emisiuni de 
televiziune şi 2. la modul în care aceste condiţii sunt combinate şi utilizate strategic 
de către o instanţă mediatică, astfel încât să rezulte un „cadru de interacţiune”. 
Pentru Patrick Charaudeau, „dispozitivul este un concept care structurează situaţia 
în care se desfăşoară interacţiunile discursive, organizându-le în funcţie de poziţia 
participanţilor în cadrul interacţiunii, de natura identităţii lor şi de relaţiile care se 
instaurează între ei în funcţie de o anumită finalitate (...). Dispozitivul depinde de 
asemenea de condiţiile materiale în care se desfăşoară interacţiunile discursive” 
(Charaudeau, 2005, p. 41). Ideea de bază este că o emisiune de televiziune nu ar 
trebui înţeleasă doar ca o resursă de informare şi comunicare media. Este, în acelaşi 
timp, şi un spaţiu social, în care au loc interacţiuni specifice, pe baza anumitor 
ritualuri, convenţii şi valori, se dezvoltă anumite relaţii între participanţi, se pun în 
evidenţă identităţi specifice (profesionale, instituţionale, culturale etc.), precum şi 
tipuri de personaje şi comportamente. Înţeleasă ca dispozitiv, o emisiune de 
televiziune comunică implicit o definiţie simbolică a situaţiei în care au loc 
interacţiunea şi finalitatea acestei  situaţii („iată modul  în care discutăm azi”).  

Altfel spus, ideea de dispozitiv televizual subliniază faptul că o emisiune 
aduce în faţa telespectatorului şi o „societate” la scală redusă (modalităţi de 
adresare, de sociabilitate, un tip de limbaj, ritualuri de interacţiune, un tip de 
cunoaştere a faptelor etc.). Fiecare emisiune înseamnă, din acest punct de vedere, 
un discurs specific, respectiv, o viziune strategică a comunicatorului (postul de 
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televiziune, realizatorii emisiunii ş.a.) despre modul de a informa asupra unor 
evenimente şi a le dezbate. Elementele din structura dispozitivului televizual aduc 
în atenţia spectatorilor imagini, simboluri, reprezentări despre modul de dezbatere, 
relaţionarea dintre participanţi, identităţile mediatice etc.  

În acest fel, emisiunile de televiziune devin relevante pentru practici, valori 
sau reprezentări care fac parte din cultura simbolică a societăţii la momentul 
respectiv (de unde şi încadrarea analizei de dispozitiv într-un model de cercetare 
denumit semio-discursiv, potrivit căruia discursurile sunt abordate ca strategii de 
comunicare specifice unui actor social, dar şi ca practici socio-culturale de 
interacţiune, care, în timp, au dobândit o anumită autonomie şi fac parte din cultura 
simbolică) [Charaudeau, P., Lochard, G. Soulages, J.C. (2001); Lochard, G. 
(2006); Soulages, Jean-Claude (2007)]. Se poate afirma că sfera televizuală 
actualizează un imaginar sociodiscursiv (Charaudeau, 2005), referitor la modul de 
a discuta şi de a acţiona în spaţiul public Potrivit lui Charaudeau (2005), imaginarul 
sociodiscursiv se referă la  un mod de percepţie a realităţii, care se formează prin 
prisma experienţelor acumulate de individ şi a asimilării unor practici şi 
semnificaţii specifice universului simbolic al diverselor grupuri şi al societăţii.  

Analiza de dispozitiv pune astfel în evidenţă modul în care operează logica 
socială şi logica mediatică la nivelul unei emisiuni de televiziune.  

Parcursul metodologic include mai întâi tipologia resurselor tehnologice, 
materiale şi simbolice, care generează un discurs televizual (orientarea tematică, 
formatul, identitatea profesională a participanţilor, spaţiul scenografic etc.) şi care 
au un rol structurant în cadrul emisiunii. Care sunt, aşadar, practicile 
comunicaţionale care reglementează emisiunea sau – cu un alt termen – care 
alcătuiesc contractul de comunicare propus de instanţa mediatică?  

Urmează, în continuare, analiza modului în care sunt utilizate aceste practici 
de către participanţii la emisiune şi, deci, redefinirea lor pe parcursul 
interacţiunilor. La acest punct, analiza de dispozitiv distinge între aspectele 
structurale ale emisiunii (care fac parte din conceptul emisiunii) şi aspectele 
emergente (care pot apărea pe parcursul însuşi al emisiunii, în funcţie de modul în 
care se desfăşoară interacţiunea între participanţi şi de felul în care aceştia se 
raportează la dispozitivul televizual).  

În etapa interpretării datelor, se evidenţiază efectele de discurs, pe care le 
generează elementele care intră în alcătuirea emisiunii: de exemplu, cum contribuie 
dispozitivul televizual (prin practicile sale) la poziţionarea jurnalistului faţă de 
interlocutori şi faţă de public? Şi deci, ce identităţi mediatice dobândesc jurnalistul-
moderator şi participanţii (inclusiv publicul) „în cadrul” dispozitivului? În ce 
măsură dispozitivul pune în scenă o anumită reprezentare – mai mult sau mai puţin 
consacrată în cultura publică a societăţii – a unui „mod de discuţie” referitor la 
problemele publice?   

Pentru studiul de faţă am introdus în grila metodologică următoarele 
elemente comunicaţionale: orientarea tematică (cele mai frecvente contexte 
tematice, mediatizate în cadrul emisiunii Martor ocular); tipologia actorilor sociali 
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(identităţile sociale, profesionale, culturale etc.); formatul vizual (tipologia 
secvenţelor, strategiile de filmare); elemente de enunţare, care indică relaţia care se 
instituie între interlocutori prin discurs; capitalul verbal al participanţilor. Analiza 
va aborda dispozitivul Martor ocular în versiunea propusă iniţial de către postul de 
televiziune Realitatea, dar vor fi avute în vedere şi variante ale dispozitivului, care 
s-au conturat treptat în sfera televizuală din România.  

 
3. REZULTATELE CERCETĂRII 

 
3.1. ORIENTAREA TEMATICĂ 

 
Prin apelul lansat de postul de televiziune Realitatea, telespectatorilor li se 

solicită să trimită imagini „ieşite din comun”, suprinse din viaţa de zi cu zi. În timp, 
selecţia imaginilor, efectuată de jurnalişti, va genera o anumită orientare tematică: 
imaginile captate de telespectatori prezintă diverse comportamente individuale şi 
colective, considerate relevante pentru încălcarea normelor sociale în locurile publice 
(precum nerespectarea regulilor în trafic) sau proastă funcţionare a instituţiilor.  

 
„A parcat pe trecerea de pietoni pentru o fugă la shop!”  
„Iată cum parchează unii concetăţeni. Dacă s-ar putea, şi-ar urca maşina şi în 
bloc. De teama hoţilor, probabil”.  
„Nesimţire sau sfidare?  De ce a parcat maşina chiar în faţa semnului, când toată 
strada era liberă? Normal, cine îl poate amenda?”  
„De fiecare dată când plouă sau ninge, o mare baltă se formează. Şmecherii 
parchează pe pod, iar prostimea ocoleşte balta şi maşinile...”  
„Tânăra domniţă a parcat timp de 20 minute pe Calea Moşilor, blocând întreaga 
circulaţie, inclusiv a tramvaielor”.  
„Un bizon şi-a lăsat jeep-ul pe aleea pietonilor, în zona Colentina”.  
„Calea Moşilor blocată de o maşină parcată pe linia de tramvai” (site Realitatea TV).  

  
Tot ceea ce perturbă, într-un fel sau altul, relaţia individului cu locurile 

publice face obiectul imaginilor selectate şi difuzate sub titulatura Martor ocular. 
Pe de altă parte, emisiunea nu furnizează niciun indiciu din care să reiasă cum 
anume s-a ajuns la această orientare tematică. Spectatorii sunt cei care trimit 
imagini în funcţie de o anumită temă? Jurnaliştii operează ulterior selecţia? Sau 
spectatorii sunt cei care, sesizând selecţia jurnaliştilor, caută, de la bun început, 
imagini-exemple pentru comportamente publice perturbatoare?    

Imaginile martorului ocular nu ilustrează doar dificultăţile pe care le 
întâmpină cetăţeanul român în interacţiunile publice. Cazurile prezentate conţin 
întotdeauna un ingredient insolit. Sunt „neobişnuite” în primul rând prin forma în 
care se petrece încălcarea unei norme sau o anumită disfuncţionalitate (un tânăr de 
14 ani care conduce o maşină, un şofer care conduce fără probleme pe sens interzis, 
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un altul care dansează în cabina camionului pe care îl conduce etc.). Imaginile 
respective pun astfel în evidenţă practici sociale emergente, inclusiv noi forme de 
devianţă şi de risc cotidian. Cel care a filmat imaginile nu este de fapt un simplu 
martor ocular, ci un observator atent, care descoperă noi categorii de cazuri. 

 
3.2. TIPOLOGIA ACTORILOR SOCIALI 

 
Martor ocular conferă vizibilitate unor identităţi sociale generice. Ca 

tendinţă, predomină personajele anonime, relevante pentru categoria românului 
„şmecher”, care nu ţine seama de nicio normă de civilitate în locurile publice – 
categoria celor „care ne agresează”. O altă categorie o reprezintă instituţiile în care 
pot fi întâlnite disfuncţionalităţi din cele mai insolite (de altfel, multe dintre 
imaginile trimise de telespectatori atrag atenţia tocmai prin faptul că prezintă 
disfuncţionalităţi, care, la prima vedere, şi-ar avea oriunde locul, dar nu în cadrul 
unei instituţii – de exemplu, filmarea unei pisici, care se plimbă într-un 
hipermarket). Discursul mediatic este focalizat asupra acţiunii propriu-zise, 
prezentată ca emblematică pentru „noile moravuri” şi, implicit, pentru o categorie 
de persoane. Acţiunea în sine este cea care trimite la profilul actorilor. Altminteri, 
indiciile despre actori sunt sumare, camera de luat vederi captând acţiunea de la o 
anumită distanţă; nu atât chipurile protagoniştilor sunt vizibile, cât vocile acestora 
(ceea ce sporeşte efectul de filmare spontană şi neprofesionistă, dar cu o miză 
clară, aceea de a surprinde un fapt care merită să fie semnalat opiniei publice).  

3.3. FORMATUL VIZUAL 

Dispozitivul Martor ocular propune un discurs vizual alcătuit din imagini de 
tip amator. Imaginile comunică autenticitatea scenelor sociale surprinse de 
telespectatori (de unde şi difuzarea lor ca atare de către postul de televiziune, 
respectiv, cu o vizibilitate ceţoasă, un sunet puţin performant, imagine tremurândă 
etc.). Aceste imagini sunt completate deseori printr-un dialog subtitrat între chiar 
cei care filmează scena sau, în funcţie de caz, se captează dialogul dintre 
persoanele care sunt filmate (subtitrajul amplifică, de asemenea, efectul de 
autenticitate, dar şi de surprindere „în flagrant”). La acestea se adaugă, în partea de 
jos a imaginii, o coloană care conţine titlul ştirii (burtiera), iar în final, în ultimele 
secunde ale derulării materialului, apare adresa site-ului Martor ocular, la care 
telespectatorii pot trimite imagini sau unde pot fi găsite deja postate imagini 
asemănătoare. Adresa site-ului şi titlul ştirii sunt singurele elemente care indică 
prezenţa instanţei mediatice. Imaginea brută trimisă de telespectator este, aşadar, 
performativă – se instituie într-o „probă” despre ceea ce riscă cetăţeanul pe stradă, 
în instituţii şi în diversele locuri publice.  
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3.4. POZIŢIONAREA JURNALISTULUI – ELEMENTE DE ENUNŢARE 

Construit sub forma unui discurs predominant vizual, Martor ocular conţine 
puţine elemente verbale care să indice poziţionarea jurnalistului faţă de imaginile 
trimise de telespectatori. Există totuşi, în economia dispozitivului, două secvenţe, 
care relevă tentativa instanţei mediatice de a evalua imaginile difuzate pe post. 
Prima secvenţă o constituie titlul ştirii, care însoţeşte materialul pe tot parcursul 
derulării sale. Titlurile sunt, de regulă, evaluări, care iau forma generalizărilor, 
unele dintre ele folosite deja în discursul de televiziune din ultimii ani sau în 
conversaţia cotidiană („Şmecher de România”, „România, drum de ţară”, „Se 
întâmplă în România” etc.). Cazurile semnalate sunt transformate în probleme 
publice. Instanţa mediatică se poziţionează ca actor civic, punând un diagnostic 
asupra „lumii în care trăim”. Generalizările introduse de media vizează, pe de-o 
parte, comportamentele iresponsabile ale unora şi, pe de altă parte, riscul cotidian 
cu care se confruntă cetăţeanul (unul dintre efectele de discurs ale dispozitivului 
Martor ocular se referă la faptul că riscul poate apărea de oriunde şi că oamenii 
riscă de fapt din ce în ce mai mult în viaţa cotidiană).  

Secvenţa finală a emisiunii este de asemenea relevantă pentru poziţionarea 
jurnalistului faţă de imaginile difuzate şi faţă de public: prezentatorul lansează un 
apel telespectatorilor pentru a trimite şi alte imagini „ieşite din comun” la adresa 
online a emisiunii Martor ocular. Apelul de la finalul emisiunii confirmă caracterul 
formal al unui proiect de comunicare. Publicului i se atribuie astfel o anumită 
identitate discursivă – publicul activ, care participă la un proiect cu multiple 
dimensiuni: jurnalistice (în calitate de martor, dar şi de potenţială victimă, 
spectatorul ia o anumită distanţă reflexivă faţă de ceea ce se întâmplă în societate), 
civice (imaginile „denunţă” o serie de comportamente şi practici), dar şi 
concurenţiale, dat fiind că proiectul presupune o selecţie a celor mai relevante 
imagini, inclusiv premierea acestora (se instituie astfel şi un imaginar al unei 
competiţii tacite). Pe de altă parte, apelul către telespectatori relevă poziţia 
statutară a instanţei mediatice, care transformă materialul trimis de spectator într-o 
resursă pentru producerea discursului mediatic.    

4. IPOTEZE DE INTERPRETARE 

Prin construcţia mediatică a unui public activ, integrat într-un proiect de 
campanie de presă, posturile de televiziune evidenţiază moravurile celor care îşi 
exhibă iresponsabilitatea în spaţiul public (voluptatea „afişajului de sine” în spaţiul 
public creează practici, comportamente şi un anumit tip de personaj social). În 
acest context, emisiunile sau secvenţele televizuale de tipul Martor ocular instituie 
o graniţă simbolică  între „noi”, cetăţenii corecţi (în rândul cărora se integrează şi 
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jurnalistul), dar de cele mai multe ori perdanţi şi „ei”, fie că sunt „şmecherii” care 
se descurcă pe seama noastră, fie că sunt acei decidenţi superficiali şi iresponsabili.  

Dispozitivul Martor ocular presupune un format specific: oameni obişnuiţi, 
„martori” în viaţa de zi cu zi la practici şi comportamente perturbatoare pentru 
individ, instituţii şi diversele interacţiuni publice, filmează practicile respective şi 
le trimit spre a fi difuzate la un post de televiziune. Televiziunea construieşte 
publicul sub forma unei anumite identităţi sociale: oameni obişnuiţi, care atrag 
atenţia asupra unor comportamente sociale şi practici instituţionale cu potenţial risc 
pentru individ.  

Acestui public i se atribuie multiple roluri în economia dispozitivului: 
descoperă „cazuri”, interpretându-le ca fiind „neobişnuite” (cerinţa instanţei 
mediatice) şi relevante pentru moravurile actuale; este deopotrivă martor, o victimă 
potenţială a comportamentelor pe care le semnalează, un observator al „societăţii” 
şi, nu în ultimul rând, un actor care interpelează pe cei care ar trebui să acţioneze 
responsabil. Totuşi, trebuie precizat că acest public implicat în proiectul jurnalistic 
nu comunică altfel decât prin imaginile pe care le-a surprins în prealabil. Nu este 
aşadar, un public deliberativ (de unde şi întrebarea dacă pentru cei care trimit 
imaginile respective contează mai mult vizibilitatea mediatică sau asumarea unor 
probleme publice). Dahlgren (2003) subliniază, în acest sens, importanţa 
cercetărilor care analizează spaţiul public mediatic din perspectiva acţiunii 
(cetăţeanului). Autorul are în vedere mai ales:  

 
„studiile etnografice de tip micro asupra interacţiunilor şi discuţiilor civice (sau 
absenţa acestora), cu scopul de a analiza cu cine, unde şi cum, în ce circumstanţe, 
pe baza căror strategii discursive şi registre, cetăţenii discută şi definesc 
realităţile politice cu care se confruntă”  (Dahlgren, 2003, p. 308–309).  
 

Din acest punct de vedere, Martor ocular privilegiază imaginea brută, 
furnizată de către spectator. Imaginea se substituie competenţei critice a 
spectatorului. Însă tocmai acest lucru permite instanţei mediatice să-şi construiască 
o poziţie de autoritate, în raport cu publicul, definit ca aliatul jurnalistului într-un 
demers iniţiat şi coordonat de acesta din urmă. Instanţa mediatică integrează 
imaginile filmate de public într-un anumit tip de discurs de interpelare a 
decidenţilor şi a colectivităţii, de legitimare a unei retorici fataliste despre 
incapacitatea sistemelor şi, nu în ultimul rând, de legitimare a unei identităţi sociale 
(implicarea fiecăruia dintre noi în ceea ce ar putea afecta societatea). Rezultă o 
viziune normativă cu privire la rolul mass-mediei şi al jurnalistului în relaţia sa cu 
publicul: jurnalistul este definit deopotrivă ca cetăţean şi actor civic într-un proiect 
de mobilizare socială.  

Utilizarea, în emisiunile de televiziune, a unor materiale preluate de la 
spectatori legitimează un anumit tip de cunoaştere a societăţii prin intermediul 
discursului mediatic. Imaginile din categoria Martor ocular conferă importanţă 
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cunoaşterii informale, respectiv, experienţelor individuale surprinse în imagine 
chiar de cei care le-au trăit. Se instituie o cunoaştere informală despre ceea ce am 
putea numi riscul spectacular în materie de comportamente sociale care încalcă 
deopotrivă normele publice şi cele morale. Astfel, la prima vedere, 
comportamentele respective se încadrează într-o tipologie consacrată (devianţă 
rutieră, disfuncţionalităţi în instituţii etc.). Ele atrag însă atenţia prin formele 
(spectaculoase, şocante) în care se manifestă. Riscul în trafic, în locurile publice şi 
în instituţii este generat nu atât de faptul că sunt încălcate anumite norme şi reguli 
sociale, ci de formele inedite în care normele respective sunt încălcate. Forma pe 
care o ia devianţa generează, de fapt,  riscul cotidian, iar formele sunt tot mai 
diversificate, având în vedere faptul că au la bază o sursă inepuizabilă: acţiunea 
celor care îşi exhibă puterea în locurile publice – aşa-numiţii „potenţializatori ai 
riscului” (Perpelea, 2007).  

Martor ocular demonstrează ideea că devianţa este din ce în ce mai puţin 
controlabilă, fiind emergentă la nivelul mentalităţilor şi al moravurilor. Mai mult, 
riscul nu mai este localizat la nivelul sistemelor şi al cauzelor structurale. Riscul a 
devenit „de proximitate”. Cauzele sunt aparent identificabile (comportamentul de 
„şmecher”), dar greu de controlat, din moment ce formele „neobişnuite” în care se 
manifestă se multiplică în mod constant.  

Se pune, de asemenea, întrebarea cum poate fi interpretat un dispozitiv 
precum Martor ocular, din perspectiva construcţiei mediatice a problemelor 
publice. Ar trebui precizat în acest sens că dispozitivul include practici de 
comunicare utilizate în legitimarea problemelor publice: alerta (fiecare caz 
prezentat este şi un mod de a alerta opinia publică şi decidenţii cu privire la 
fenomenele semnalate) şi generalizările (aşa cum am arătat, titlurile care însoţesc 
imaginile difuzate introduc o perspectivă generală, care se referă la situaţia din 
România).  

Practica structurantă a dispozitivului o reprezintă însă alerta, prin imaginile 
preluate de la spectatorul care a înregistrat cazul simptomatic. Rezultă o acumulare 
de cazuri extrase din experienţa cotidiană a telespectatorilor. Dar aceasta înseamnă 
totodată că alerta este transformată într-un gen mediatic – o convenţie de 
comunicare, folosită de către media cu o anume ritmicitate.  Alerta îşi pierde astfel 
conţinutul de bază, respectiv, un mod de a acţiona care captează atenţia publică în 
legătură cu o perturbare dintr-o sferă specifică. Trebuie subliniat, în acest sens, că 
alerta are impact nu atât pentru că introduce urgenţa sau un grad de pericol, ci 
pentru că semnalează „desectorializarea” – evenimentul care nu se mai încadrează 
în sistem (Chateauraynaud;  Torny, 1999).  

Or, dacă alerta devine un gen mediatic, atunci nu se mai pune în evidenţă 
„ruptura” faţă de un sistem funcţional, ci, mai degrabă, o stare perturbatoare deja 
generalizată. Cu alte cuvinte, problema este „dată”, e o stare de fapt, confirmată 
constant prin acumularea de cazuri; e însă o problemă care nu face obiectul unor 
„definiţii” multiple, ci doar al evaluării venite din partea instanţei mediatice. În 
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consecinţă, semnalarea problemei nu vizează o posibilă soluţie. Într-o anumită 
măsură, cazurile prezentate îşi pierd relevanţa, dobândind, mai degrabă, 
dimensiunea unor fapte diverse. Se poate avansa ipoteza că discursul televizual 
care privilegiază exclusiv imaginile trimise de către telespectatori abordează 
problemele publice ca fenomene constitutive societăţii: sunt fenomene „perene” în 
societate, dar care generează forme şi practici din ce în ce mai diversificate şi 
insolite din punctul de vedere al abaterii de la norme, reglementări etc.  

Într-o astfel de optică, jurnalistul şi, în general, emisiunile de televiziune se 
disting prin două roluri specifice: acela de a surprinde formele „neobişnuite” ale 
unei probleme care e până la urmă cunoscută de toată lumea şi cel de a legitima 
identităţi sociale („şmecherul de România”, cetăţeanul „martor ocular”, „umilitul” etc.). 
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