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Jurnalismul de popularizare ºtiinþificã a pendulat
de-a lungul timpului între critici dure ºi laude entuzi-
aste. Blamat de unii pentru cã era superficial, specta-
cular ºi inutil, aceast tip de jurnalism era privit de
alþii cu admiraþie pentru misiunea nobilã pe care ºi-o
propusese.

În anii ‘70, sociologii Maldidier ºi Boltanski afir-
mau cã vulgarizarea ºtiinþificã se adreseazã clasei de
mijloc: oamenii credeau cã acced la cultura savantã,
însã de fapt erau pãcãliþi deoarece nu primeau decât
cunoºtinþe aproximative ºi lacunare1. În prezent, multe
studii considerã cã popularizarea ºtiinþelor contribuie
la democratizarea accesului la cunoaºtere. Iar acest
acces la informaþia de naturã ºtiinþificã devine de o
importanþã majorã în societãþi tot mai dependente de
cuceririle ºtiinþei ºi de aplicaþiile ei în tehnologie.
Idealul democratic cere ca cetãþenii sã poatã dezbate
efectele ºtiinþei, iar presa este un loc natural pentru o
asemenea dezbatere2.

Deºi i se recunoaºte acum dreptul la un loc în socie-
tate, iar discursul sãu este vãzut de cele mai multe ori
ca unul legitim, jurnalismul de popularizare ºtiinþificã
rãmâne în continuare greu de definit ºi de încadrat. A
difuza, a populariza, a divulga, a traduce, a vulgariza
ºtiinþa… Niciun verb nu pare pe deplin adecvat pentru
a da seama de aceastã activitate de comunicare, ade-
sea într-un sens unic, dintre <savanþi> ºi <profani>3.

Întâlnirea dintre ºtiinþã ºi jurnalism poate pãrea
nefireascã deoarece aceste douã domenii au logici de
existenþã total diferite. Între jurnalism ºi ºtiinþã, viaþa
nu este doar un lung fluviu liniºtit. La dreapta mea,
jurnalismul considerat ca fiind o artã spontanã a
aproximãrii ºi o punere în scenã a efemeritãþii inutile
a negustorilor de informaþii. La stânga mea, rigoarea
austerã ºi dominatoare a demersului ºtiinþific, ce îºi
ia precauþia incertitudinilor ºi timpul demonstraþi-
ilor. Douã lumi, douã logici proprii. ªocul este de
proporþii4.

Deºi nu este un fenomen la fel de evident precum în
societãþile occidentale, popularizarea ºtiinþificã existã
ºi în România: de la emisiunile televizate despre

plantele modificate genetic pânã la pagina de ºtiinþã ce
apare uneori în cotidiene, de la site-urile de tehnologie
pânã la revistele de vulgarizare ºtiinþificã. 

Dintre acestea din urmã, pe piaþa din România
s-au remarcat titluri generaliste precum National
Geographic România, Descoperã, ªtiinþã ºi tehnicã,
TerraMagazin, Geo – ce abordeazã aproape toate
domeniile ºtiinþifice ºi tehnologice, dar ºi publicaþii
specializate precum: Psihologia Azi, Farmacia Ta,
Medicina naturistã, Sãnãtatea copilului (presa de
sãnãtate), Chip Computer & Communications, My
Computer, PC magazine România, PC Practic, Chip
Foto-Video Digital, PC Games 4 Fun (presa de calcu-
latoare ºi de gadget-uri), AutoExpert, MotorExpert
(presa auto).

Studiul de faþã îºi propune sã analizeze cantitativ ºi
calitativ patru dintre revistele generaliste de popu-
larizare ºtiinþificã ce apar pe piaþa autohtonã: National
Geographic România, Descoperã, ªtiinþã ºi tehnicã ºi
TerraMagazin. Analiza cantitativã a constat în sta-
bilirea frecvenþei domeniilor ºtiinþifice în aceste reviste
lunare. Perioada avutã în vedere a fost iulie 2006 –
iunie 2007 pentru National Geographic România,
Descoperã ºi ªtiinþã ºi tehnicã ºi iunie 2006 – mai
2007 pentru TerraMagazin. Intervalele de timp au
inclus 12 numere din National Geographic România,
10 numere din Descoperã, 10 numere din
TerraMagazin ºi 9 numere din ªtiinþã ºi tehnicã. În
cadrul analizei de conþinut cantitative s-a fãcut dife-
renþa între articolele mici (cu o întindere maximã de o
paginã) ºi articolele mari (cu o întindere mai mare
strict de o paginã).

ªtiinþã ºi tehnicã a fost fondatã în anul 1949. În
prezent, revista nu apare în fiecare lunã, în perioada
iulie 2006 – iunie 2007 fiind editate doar nouã numere. 

În acest interval de timp au fost identificate 130 de
articole mici. Împãrþirea acestora pe domenii ºtiinþifice
este prezentatã în graficul de mai jos (Grafic 1).

În categoria Diverse au fost incluse acele domenii
ºtiinþifice care nu au fost reprezentate decât prin 1-2
articole, procentele fiind: Psihologie 1,5%, Neurologie
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1,5%, Fiziologie.Antropologie fizicã 1,5%, Fizicã
1,5%, Arheologie 0,7%, Paleontologie 0,7%,
Matematicã 0,7%, Societate 0,7%, Relaþia ºtiinþã-
tehnicã 0,7%, Cercetarea ºtiinþificã 0,7% ºi ªtiinþa în
viaþa noastrã 0,7%.

Categoria Tehnologie a fost ºi ea împãrþitã în mai
multe domenii pentru a oferi o imagine mai clarã
asupra temelor tratate de articolele de aici. Astfel,
domeniul Calculatoare. Internet se aflã pe locul I, cu
15,6% din articole, fiind urmat de Astronauticã.
Astronomie, Energie, Nanotehnologie ºi Omul bionic,
fiecare dintre aceste patru domenii având câte 12,5%
din totalul articolelor mici, de tehnologie. Urmeazã ca-
tegoriile Aparatura din experimente cu 9,3%,
Aeronauticã.Auto.Transport cu 6,2%, Roboticã cu
3,1%, Telecomunicaþii cu 3,1% ºi Construcþii cu 3,1%. 

În aceeaºi perioadã au apãrut 154 de articole mari,
frecvenþa ºtiinþelor abordate reieºind din graficul
urmãtor.

În categoria Diverse au fost incluse domeniile
Matematicã - 1,2%, Istorie - 1,2%, ªtiinþa în poezia lui
Eminescu - 1,2%, Jurnalismul de popularizare ºtiinþi-
ficã - 0,6%, Psihologie - 0,6%, Botanicã - 0,6%,
Arheologie - 0,6%, ªtiinþa în filmele artistice - 0,6%,
Escatologie - 0,6%, Ecologie - 0,6%, Patrimoniu cul-
tural - 0,6% ºi traduceri din cartea Flatland (poveºti cu
personaje ce trãiesc într-o lume geometricã, platã) -
3,2%.

Articolele de tehnologie se împart în domeniile
Astronauticã.Tehnologia în astronomie - 23,8%,
Energie - 21,4%, Omul bionic - 9,5%, Informaticã -
9,5%, Aeronauticã.Transporturi - 9,5%, Roboticã -
7,1%, Nanotehnologie - 4,7%, Telecomunicaþii - 4,7%,
Tehnologie ecologicã - 2,3%, Gadget-uri - 2,3%,
Biometrie - 2,3% ºi Diverse - 2,3%.

Din analiza ambelor graficelor rezultã în mod clar
importanþa pe care revista o acordã astronomiei ºi
tehnologiei. Dacã în clasamentul pe articole mici,
astronomia ocupã locul I, iar tehnologia locul II, în
clasamentul pe articole mari poziþiile celor douã sunt
inversate: tehnologia e pe primul loc, iar astronomia pe
locul II. Însã este interesant de remarcat faptul cã, în
clasamentul articolelor mari, în cadrul categoriei
Tehnologie, astronomia ºi astronautica ocupã locul I,
cu 23,8% din articole. Textele de aici au ca subiect
sateliþii artificiali ai Pãmântului, observatoarele astro-
nomice, telescoapele spaþiale ºi tehnologia necesarã
cãlãtoriilor în spaþiu. Iar în clasamentul articolelor
mici ce trateazã tehnologia, categoria Astronauticã.
Astronomie ocupã locul II.

Importanþa pe care redacþia ªtiinþã ºi tehnicã o
acordã astronomiei rezultã ºi   dintr-o analizã a copertei
revistei. Din nouã fotografii existente pe copertã în peri-
oada avutã în vedere, ºase au legãturã cu astronomia.
Astfel, trei înfãþiºeazã Pãmântul vãzut din spaþiu, douã
aratã suprafeþe deºertice (una cu un modul deasupra,
cealaltã cu o bazã în deºert) care trimit cu gândul la
solul selenar, iar o fotografie îl înfãþiºeazã pe astronomul
Carl Sagan având în spate un observator astronomic.

De asemenea, revista se deschide cu rubrica
Imaginea lunii, aici regãsindu-se la fiecare ediþie o
imagine selectatã de redacþie ºi explicatã în câteva rân-
duri. În toate cele nouã numere apãrute în intervalul
iulie 2006 – iunie 2007, imaginea aleasã a fost una din
domeniul astronomiei.

În clasamentul articolelor mari din ºtiinþã, se
observã cã primele locuri sunt ocupate de câteva dintre
aºa-numitele ºtiinþe dure: astronomia, fizica, biologia,
genetica ºi neurologia. Printre acestea s-au intercalat
categorii mai soft, precum Expediþii.Alpinism ºi
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Grafic 1



Educaþia în ºtiinþã. În ceea ce priveºte domeniul
Expediþii.Alpinism, trebuie menþionat cã el apare, aºa
cum se va vedea în continuare, în toate cele patru
reviste analizate.

Aºa cum rezultã din grafice, revista preferã sã
trateze „ºtiinþele dure” în paginile sale. Astfel, de-a
lungul unui an, nu s-au strecurat decât puþine articole
despre ºtiinþele socio-umane (istorie, antropologie,
arheologie) sau despre ºtiinþele pãmântului: doar clima
este mai bine reprezentatã. În ceea ce priveºte arti-
colele mici ce abordeazã tema Climã, meritã menþio-
nat faptul cã 66,6% dintre ele au ca subiect schimbãrile
nefaste ale climei (încãlzirea globalã etc.) – ceea ce
este de înþeles într-o perioadã în care primim avertis-
mente din toate pãrþile.

Locurile 9, 10 ºi 11 în clasamentul articolelor mari
sunt ocupate de teme ce nu apar sau apar prea puþin în
alte reviste de popularizare ºtiinþificã: abordarea criticã
a pseudoºtiinþelor, relaþia ºtiinþã-religie ºi cercetarea
ºtiinþificã. Aceste trei categorii, alãturi de domeniul
Educaþia în ºtiinþã, încearcã sã gãseascã locul ºtiinþei
în societate ºi sã o apropie mai mult de oameni.

Abordarea criticã a pseudoºtiinþei ºi a modului de
abordare a ºtiinþei de cãtre mass-media generaliste
reiese foarte bine din articolul ªtiinþã ºi adevãr. Viteza
luminii, apãrut în numãrul din iunie 2007. Un ziar alo-
case douã pagini ºi jumãtate pentru a scrie despre o
presupusã descoperire a românului Vasile Droj.
Revistele internaþionale de ºtiinþã îi refuzaserã însã
publicarea articolului, iar redactorul-ºef Cristian
Român de la ªtiinþã ºi tehnicã comenteazã: Redacþia
nu solicitã acordul pentru publicare, ci dimpotrivã
roagã pe autor sã revizuiascã textul pentru a îi da o
formã care sã poatã fi cititã de un referent! Dar asta nu
pare sã conteze pentru jurnaliºtii de la noi. Ei consi-
derã cã simpla trimitere spre publicare cãtre o revistã
de prestigiu reprezintã o dovadã a corectitudinii unor
afirmaþii. (…) Adevãrul este cã mass media din
România are alte criterii decât corectitudinea, mai
ales atunci când vine vorba de ºtiinþã. La noi astrologii
anunþã eclipsele de Lunã ºi de Soare, la noi bioener-
goterapeuþii sunt cei ce scot oamenii din boli aspre, la
noi vine rãzboiul meteorologic de ne lasã cu inundaþii
sau cu secetã, la noi sunt emisiuni ample cu stafii, la
noi e posibilã orice nãzbâtie, numai ºtiinþã e mai
puþinã. (…) crtiteriul pare sã fie urmãtorul: cutare
chestie face audienþã sau vinde ziarul bine, atunci
musai este ºi adevãratã5. Astfel de aprecieri apar de
mai multe ori în paginile revistei. 

Uneori, redacþia revistei ªtiinþã ºi tehnicã pare cã
vrea sã le dea o lecþie celor care cred în teoriile con-

spiraþiei care circulã peste tot. Cristian Român a scris
un articol de cinci pagini în care povestea cã existã mai
multe dovezi cã NASA ar fi modificat genetic câþiva
astronauþi pentru a-i face mai potriviþi pentru cãlãtoria
în spaþiu. La sfârºitul articolului însã, cititorii aflau cã
totul fusese o farsã: …este imaginaþia noastrã. Am vrut
sã verificãm dacã suntem în stare sã elaborãm ºi noi
teorii ale conspiraþiei, cum sunt cele care bântuie prin
Internet. Dacã am reuºit sã vã convingem înainte de a
vã dezvãlui pãcãleala, atunci înseamnã cã suntem ºi
noi în stare6.

ªtiinþã ºi tehnicã are o atitudine intransigentã faþã
de pseudoºtiinþã ºi faþã de teoriile care nu au câºtigat
încrederea comunitãþii ºtiinþifice. Spre exemplu, abor-
darea homeopatiei de cãtre revista ªtiinþã ºi tehnicã
este diferitã de modul cum trateazã Descoperã aceastã
temã. Iatã concluzia unui articol semnat de Cristian
Român despre homeopatie: Veþi spune cã totuºi medi-
cina homeopaticã este eficientã. Tot ce se poate.
Numai cã existã o micã problemã. Eficienþa ei nu este
doveditã clinic. Existã studii care o confirmã, dar mai
multe sunt cele care o infirmã. De fapt, o spun ºi scep-
ticii, homeopatia nu vindecã mai bine decât un inofen-
siv placebo7. Pe de altã parte, Descoperã are o poziþie
echilibratã ºi prezintã homeopatia ca pe o controversã
în care nu se ºtie încã cine are dreptate: La peste 150 de
ani de la începerea „ostilitãþilor”, controversa cu
privire la memoria apei a revenit în actualitate8 sau
puþini oameni de ºtiinþã pariazã pe homeopatie. Însã
surprizele pe care le rezervã cea mai abundentã sub-
stanþã de pe Pãmânt încã nu s-au terminat9.

ªtiinþã ºi tehnicã încearcã sã stabileascã o relaþie
directã cu cititorii sãi, relaþie care sã se prelungeascã
dincolo de paginile revistei. Astfel, cititorii sunt adesea
încurajaþi sã trimitã mail-uri cu întrebãrile lor, sã acce-
seze arhiva revistei, sã se documenteze singuri pe
diferite site-uri de ºtiinþã, iar redactorii le spun citito-
rilor cã le stau la dispoziþie pentru a le oferi docu-
mentarea completã pe un subiect anume. 

În ciuda faptului cã revista ªtiinþã ºi tehnicã se
înscrie pe canalul publicaþiilor de popularizare a
ºtiinþei, redactorii sãi se delimiteazã uneori de stilul
jurnalistic. Iatã ce spunea redactorul-ºef Cristian
Român referitor la titlul Maximumul termic din
Paleocen-Eocen, apãrut în iunie 2007: Iatã un titlu
nejurnalistic. Normal ar fi fost sã intitulãm acest arti-
col astfel încât sã existe o urmã de mister. Poate cã,
dupã ce veþi citi articolul care urmeazãm, veþi consi-
dera cã era mai nimerit sã spunem aºa: <Încãlzirea
globalã, nimic nou!>. Am preferat sã alegem varianta
mai aridã a titlului pentru cã noi nu iubim ºabloanele
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sau regulile prestabilite10. Tot în sensul unei delimitãri
de stilul jurnalistic poate fi interpretat ºi faptul cã
redactorul-ºef Cristian Român îºi cere iertare publicu-
lui într-un articol deoarece a folosit o comparaþie: El
aplicã un soi de (iertat sã fiu) chirurgie esteticã prin
care mãrimile care intervin în deformare sunt
netezite11.  

Din multe articole reiese o atitudine de adânc
respect pentru oamenii de ºtiinþã ºi pentru cercetarea
ºtiinþificã. Iatã ce spunea Cristian Român în acest sens
într-un dosarpe aceastã temã: El, cercetãtorul,
dãruieºte acea bucurie a cunoaºterii. (…) Unii sunt
cunoscuþi, alþii sunt anonimi. Lor le dedicãm dosarul
din aceastã revistã. De fapt, întreaga colecþie a revis-
tei ªtiinþã ºi tehnicã le este dedicatã. Pentru cã ei sunt
cei ce, în numele cunoaºterii, se sacrificã pentru noi,
pentru a ne dãrui cunoaºterea de care suntem atât de
dependenþi. Dar în acest dosar am dorit mai mult decât
un omagiu al cercetãtorului. Am dorit sã vã oferim
imaginea lui, cea adevãratã12. Avem de-a face în mod
evident cu o implicare militantã faþã de cercetarea
ºtiinþificã.

Dupã identificarea tuturor acestor trãsãturi ale
revistei, dacã ar trebui sã o definim în doar câteva
cuvinte, atunci ar fi potrivitã o exprimare de
genul revista ªtiinþã pentru ºtiinþã deoarece
redacþia prezintã ºtiinþa ca pe un ideal, iar
cercetarea ca pe o activitate nobilã, care îl
înalþã pe cel ce o practicã. Imaginea ºtiinþei ce
se desprinde din revistã este una idealizatã:
ºtiinþa e minunatã, iar cercetãtorii sunt oameni
minunaþi.

Revista TerraMagazin apare fãrã între-
rupere din anul 1995. În prezent ea apare lunar,
cu excepþia perioadei vacanþei de varã. Atunci
apare un singur numãr pentru toate lunile iunie,
iulie ºi august. Acest aspect trebuie pus în legã-
turã cu faptul cã TerraMagazin se distribuie în
ºcoli prin intermediul profesorilor de geografie.
Aºadar, în timul vacanþei de varã, TerraMagazin
nu ar mai putea ajunge la copii. 

În perioada avutã în vedere au fost identifi-
cate 202 articole mici. Procentele obþinute pen-
tru fiecare domeniu se regãsesc în graficul alãtu-
rat (Grafic 2).

În categoria Diverse din clasamentul arti-
colelor mici se aflã domeniile Botanicã - 0,9%,
OZN-uri - 0,9%, Alimentaþie - 0,9%, Jurnalism
de popularizare ºtiinþificã - 0,9%, Istorie -
0,9%, Climã - 0,4%, Lingvisticã - 0,4% ºi
Chimie - 0,4%.

Iar procentele din categoria Tehnologie s-au
împãrþit între: Informaticã.Calculatoare. Soft-uri cu
40%, Tehnicã fotograficã. Aparate foto cu 36%,
Medicinã cu 8%, Astronauticã cu 8%, Energie cu 4%
ºi Diverse cu 4%.

Articolele mari pentru aceeaºi perioadã sunt în
numãr de 182, împãrþirea pe domenii ºtiinþifice fiind
înfãþiºatã în Graficul 3.

Categoria Diverse se compune din Medicinã - 1%,
Botanicã - 0,5%, Astronomie - 0,5% ºi Cercetare -
0,5%.

În cadrul categoriei Tehnologie, domeniile identifi-
cate sunt Auto.Transport.Aeronauticã - 70,5%, Unelte
- 17,6%, Construcþii - 5,8% ºi Diverse 5,8%.

La analiza datelor, se observã cã geografia ocupã
locul I atât în cadrul articolelor mici, cât ºi în cadrul
articolelor mari. În ambele situaþii, peste un sfert din
articole sunt din domeniul geografiei. Aceastã situaþie
se datoreºte faptului cã TerraMagazin este apropiatã de
mediul academic ºi didactic din domeniul ºtiinþelor
pãmântului. Astfel, revista se difuzeazã prin ºcoli, cu
avizul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.
De asemenea, din totalul articolelor mari de geografie,
25,5% au ca subiect protecþia mediului, ceea ce indicã
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o implicare activã din partea revistei în problemele
legate de poluarea naturii.

Spre deosebire de ªtiinþã ºi tehnicã, revista
TerraMagazin alocã mai mult spaþiu ºtiinþelelor soft.
Drept urmare, zoologia ocupã locul III atât în clasa-
mentul articolelor mici, cât ºi în clasamentul arti-
colelor mari. De asemenea, sunt bine reprezetate, fie
într-un grafic, fie în celãlalt, ºtiinþe soft precum
antropologia, istoria, psihologia, paleontologia ºi arheo-
logia. Dintre ºtiinþele dure sunt abordate mai ales
astronomia, medicina, genetica ºi fiziologia. Însã, cu
excepþia astronomiei care ocupã locul al patrulea în
clasamentul articolelor mici, celelalte ºtiinþe hard se
regãsesc în cea de-a doua jumãtate a clasamentelor.

Categoria Expediþii.Cãlãtorii ocupã locul II în
clasamentul articolelor mari, ºi cel de-al cincilea în
clasamentul articolelor mici. Este de înþeles importanþa
acordatã acestui domeniu deoarece cãlãtoriile se
îmbinã uºor cu geografia, iar conþinutul editorial îºi
pãstreazã astfel unitatea.

În ambele grafice apare categoria Artã – categorie
ce ar putea genera nelãmuriri atunci când o întâlnim
într-o revistã de popularizare ºtiinþificã. Articolele mari
care abordeazã arta conþin biografii ale unor pictori ºi
sculptori celebri. Ele sunt scrise într-un stil ce
aminteºte de Arborele lumii, enciclopedia ce li se adresa
în special copiilor. Astfel, aceste materiale despre artiºti
sunt mai degrabã articole de culturã generalã.

În ceea ce priveºte Genetica, este important de
menþionat faptul cã 87,6% dintre articolele mari din
acest domeniu sunt despre organismele modificate
genetic – deci despre un subiect foarte controversat la
acest moment.

Tehnologia este prezentã pe locul II în clasamentul
articolelor mici ºi pe locul IV în clasamentul arti-
colelor mari. Domeniile din tehnologie abordate
demonstreazã cã publicul este unul tânãr. În clasamen-
tul articolelor mici, calculatoarele ºi soft-urile ocupã
locul I, pe poziþia a II-a aflându-se aparatura foto
ºi tehnica fotograficã. Articolele din rubricile
Calculatoare ºi Fotografie au un pronunþat caracter
practic. Cititorilor li se explicã pas cu pas cum sã

foloseascã un program sau cum sã facã
o fotografie cu un aparat digital.
Adresarea este directã, folosindu-se
persoana a II-a plural. Aceste feature
utilitare sunt însoþite de casete cu
Sfaturi. La clasamentul pe articole
mari, tendinþa de a aborda domenii
atrãgãtoare pentru tineri este ºi mai
evidentã: 58,8% din articole sunt
despre maºini ºi alte vehicule. 

Fenomenul OZN este o temã care
indicã ºi ea faptul cã TerraMagazin are
un public tânãr. 4,9%  din articolele
mari sunt despre fenomenele paranor-
male, iar 88,8% dintre acestea sunt
despre OZN-uri. Majoritatea arti-
colelor din aceastã categorie sunt con-
struite în jurul mãrturiilor unor per-
soane care susþin cã au avut contact cu
extratereºtrii.

Într-un interviu cu un paleontolog
etiopian, redactorul-ºef Ionuþ Popa îi
spunea cercetãtorului cã TerraMagazin

se adreseazã, în primul rand, elevilor, studenþilor
geografi, dar ºi profesorilor care predau geografia, fie
cã este vorba de gimnaziu, liceu sau facultãþi de spe-
cialitate13. Dintr-un articol despre þãrile Uniunii
Europene reiese din nou tipul de public al revistei: Ne
vom strãdui sã gãsim lucruri interesante, pe cât posi-
bil altele decât cele pe care le aflaþi la orele de curs14.

Dincolo de analiza cantitativã a împãrþirii arti-
colelor pe ºtiinþe, revista TerraMagazin are câteva
trãsãturi ce o singularizeazã pe piaþa publicaþiilor de
popularizare ºtiinþificã.

Discursul revistei TerraMagazin se aflã la graniþa
dintre discursul de popularizare ºtiinþificã ºi discursul
didactic. Pe lângã trãsãturile ce aparþin primului tip, în
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articlolele publicaþiei se identificã ºi caracteristici ce
sunt specifice stilului didactic.

Astfel, unele articole sunt scrise de cãtre profesori
sau de cãtre cercetãtori. Articolele acestor autori ce
aparþin mediului academic sunt semnate în genul de dr.
X ºi prof. Y, de conf. univ. dr. Z, de X - Centrul Focal
pentru Monitorizarea ºi Conservarea Biodiversitãþii,
Cluj-Napoca, de prof. Z, Colegiul Naþional „George
Coºbuc”, Motru.

În afarã de semnãturã, se întâmplã sã aparã trimiteri
la sursele primare, la lucrãrile unei autoritãþi dintr-un
domeniu, trimiterea fiind fãcutã uneori chiar dupã
stilul academic: În lucrarea monograficã Flora ºi
Vegetaþia Munþilor Retezat (Nyarady, 1958) este
menþionatã prezenþa a (…)15.

Unele articole sunt organizate dupã structura unei
lecþii. Ele vor sã analizeze o regiune, de exemplu, într-o
modalitate exhaustivã. Regiunea geograficã este astfel
prezentatã din toate punctele de vedere (geofizic, cli-
matic, biologic, demografic), dupã modelul relief-
climã-florã-faunã. 

O altã trãsãturã ce apare adesea în discursul didac-
tic ºi care se regãseºte ºi în unele articole din
TerraMagazin este apariþia enumerãrilor, de exemplu:
Apele sunt puþin numeroase, Patagonia fiind stãbãtutã
de la vest la est de râuri ce-ºi au izvoarele pe culmile
înalte ale Anzilor Sudici. Cele mai importante sunt Rio
Colorado, Rio Negro, Chubut, Deseado ºi Chico16 sau
Principalele oraºe ale Podiºului Patagoniei sunt
Comodoro Rivadavia, Neuquén ºi Rio Gallegos17.

Abordarea didacticã este identificabilã ºi în unele
dintre numele rubricilor, de exemplu Educaþie
Ecologicã.

Anumite pasaje din articole nu sunt scrise în stilul
de popularizare ºtiinþificã, aºa cum este cazul unui
raport despre cauzele morþii a doi delfini din Marea
Neagrã. Raportul nu a fost explicat deloc, el fiind
reprodus exact aºa cum fusese redactat de specialiºti:
Leziunile lor au inclus pneumonii bronho-interstiþiale,
cu tipul II de hiperplazii de celule epiteliale etc.18.

În concluzie, putem afirma cã revista TerraMagazin
îmbinã douã tipuri de discurs: cel de popularizare
ºtiinþificã ºi cel didactic. Drept urmare, dacã ar trebui
sã definim ºi aceastã publicaþie printr-o sintagmã sim-
plã, un nume potrivit ar fi revista-manual.

National Geographic România a apãrut la noi în
þarã în 2003. Revista apare sub licenþã National
Geographic Society – din acest motiv publicaþia pãs-
treazã foarte mult din conþinutul editorial al revistei-
mamã, majoritatea articolelor fiind traduse. De obicei,
redacþia din România scrie un articol din cele cinci

articole-vedetã ce apar în fiecare numãr. Grafica ºi lay-
out-ul pãstrezã ºi ele aspectul publicaþiei din Statele
Unite ale Americii.

În perioada iulie 2006 – iunie 2007 au apãrut în
total 266 de articole mici (strãine ºi româneºti).
Graficul cu procentele obþinute pentru articolele mici
este redat mai jos:

În categoria Diverse intrã domeniile Jurnalism de
popularizare ºtiinþificã - 0,7%, Paleontologie - 0,3%,
Concurs foto - 0,3% ºi Geneticã - 0,3%.

Categoria Tehnologie este alcãtuitã din rubricile
Energie - 33,3%, Transport - 8,3%, Astronomie - 8,3%
ºi Diverse - 41,6%.

Pentru a obþine o comparaþie între partea editorialã
strãinã ºi partea editorialã româneascã, a fost calculatã
ºi frecvenþa ºtiinþelor în articolele româneºti. 

Articolele mici româneºti sunt în numãr de 97. Este
interesant de remarcat cã primele patru poziþii sunt
ocupate de aceleaºi domenii, deºi ordinea în clasament
este puþin diferitã. Procentele obþinute sunt:
Antropologie.Societãþi - 29,8%, Zoologie - 13,4%,
Expediþii.Cãlãtorii.Alpinism - 11,3% ºi Geografie -
9,2%. Aceastã situaþie evidenþiazã faptul cã versiunea
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în limba românã a revistei urmeazã destul de mult linia
editorialã a revistei-mamã. Pe locurile urmãtoare se
aflã domeniile Patrimoniu cultural cu 8,2%, Medicinã
cu 6,1%, Istorie cu 5,1%, Tehnologie cu 4,1%,
Arheologie cu 4,1%, Jurnalism de popularizare ºtiinþi-
ficã cu 2% ºi Fiziologie.Antropologie fizicã cu 2%. Pe
ultimele locuri se aflã categoriile Astronomie,
Biologie, Climã ºi Concurs foto, fiecare având 1% din
articole. În articolele româneºti mici de tehnologie,
Energia are 75% din articole, iar Nanotehnologia are
25% din ele.

În National Geographic România au apãrut în total
69 de articole mari (stãine ºi româneºti). Categoria
Diverse este compusã din domeniile Fiziologie - 1,4%,
Botanicã -1,4% ºi Geneticã - 1,4%. Graficul este mai
jos:

Importanþa acordatã protecþiei animalelor ºi mediu-
lui reiese ºi din analiza frecvenþei domeniilor ºtiinþifice
în articolele mari. Astfel, zoologia se aflã pe primul loc
în clasament, iar din totalul articolelor de zoologie,
22,2% aveau ca subiect protecþia animalelor. De
asemenea, din articolele ce tratau despre geografie ºi
naturã, 45,4% aveau în centru ideea de protecþie a
mediului. Aici trebuie amintit cã moto-ul National
Gepgraphic Society este Sã avem grijã de planetã!

În clasamentul realizat numai din articolele mari
româneºti (16 în total), pe locul I se aflã domeniul
Antropologie.Societãþi cu 31,2% (5 articole) din
numãrul total. Acestã categorie ce dominã clasamentul
indicã înclinaþia redacþiei din România de a realiza
reportaje de mare întindere despre diferite comunitãþi

autohtone. Pe locul II se aflã, la egalitate,
Zoologie.Animale, Patrimoniu cultural ºi Biologie,
fiecare având câte 12,5% (2 articole) din totalul arti-
colelor mari româneºti. Urmeazã categoriile
Tehnologie (energie), Geografie.Protecþie, Explorãri.
Alpinism, Istorie ºi Arheologie, fiecare având 6,2% (1
articol) din articole.

Privind graficele, este foarte interesant de remarcat
faptul cã, în absolut toate clasamentele, inclusiv în cele
realizate numai pe articolele româneºti, antropologia ºi
zoologia ocupã primele douã poziþii. Iar în cele douã
grafice prezentate, zoologia este pe locul I, iar
antropologia pe locul II.

De asemenea, geografia se aflã pe locul III atât în
graficul articolelor mici, cât ºi în graficul articolelor
mari. 

Ca ºi TerraMagazin, National
Geographic România abordeazã prepon-
derent ºtiinþele soft. În plus, ºtiinþele hard
mai bine reprezentate sunt aceleaºi ca în
revista prezentatã anterior: astronomia ºi
ºtiinþele viului (biologia, medicina, fiziolo-
gia). Lipsesc cu desãvârºire ºtiinþe precum
fizica, matematica ºi chimia. De asemenea,
în National Geographic România nu a
apãrut niciun articol mare de tehnologie.

S-ar putea spune cã aceastã frecvenþã a
ºtiinþelor este convergentã cu obiectivul pe
care ºi l-a propus National Geographic
Society încã de la înfiinþarea sa în 1888:
acela de a spori cunoºtinþele geografice19.
Însã aceste cunoºtinþe geografice erau înþe-
lese într-un sens larg, iar scopul stabilit de
societate se referea la descoperirea unor
regiuni geografice împreunã cu oamenii ºi
vieþuitoarele sale. Din acest motiv, ºi cate-

goria Explorãri.Cãlãtorii este bine reprezentatã în cele
douã grafice. De asemenea, într-un editorial din iulie
2003, redactorul-ºef Cristian Lascu spunea cã National
Gepgraphic Society – Committee for Research and
Exploration premiazã anual între 200 ºi 300 de
proiecte de cercetare ºi explorare cu granturi cuprinse
între 15.000 ºi 20.000 de dolari. Sînt preferate domeni-
ile antropologiei, arheologiei, astronomiei, biologiei,
geografiei, geologiei, oceanografiei, paleontologiei20.
Se poate observa cã domeniile preferate de comisia
National Geographic ce oferã granturi în cercetare
coincide cu domeniile tratate în revistã: antropologia ºi
arheologia din ºtiinþele socio-umane, geografia cu
diviziunile sale (geologie, oceanografie) din ºtiinþele
pãmântului ºi astonomia din ºtiinþele dure.

Jurnalism
 ºi com

unicare * A
nul II, nr. 4, 2007

9

jj jjuu uu
rr rrnn nn

aa aall llii iiss ssmm mm



Ju
rn

al
is

m
 º

i c
om

un
ic

ar
e 

* 
A

nu
l I

I,
 n

r. 
4,

 2
00

7

10

Linia editorialã a revistei reiese ºi din analiza co-
pertelor din perioada iulie 2006 – iunie 2007. Astfel,
din 12 coperte, cinci înfãþiºau animale ºi patru
înfãþiºau oameni. Se pot identifica uºor aceleaºi
domenii preferate de revistã ºi de National Geographic
Society: zoologia ºi antropologia.

În perioada analizatã, revista avea douã pagini cu
editoriale. La începutul ei era plasatã Pagina editoru-
lui – ce conþinea un articol scris de editorul-ºef al
publicaþiei-mamã. Iar la sfârºitul revistei se gãsea
Pagina redacþiei – ce conþinea un articol scris de
Cristian Lascu, redactorul-ºef al National Geographic
România. În total au apãrut 12 editoriale strãine. Din
acestea, 41,6%  (5 articole) sunt despre protecþia ani-
malelor ºi despre efectele negative ale poluãrii asupra
animalelor. Concluzia ce s-ar putea trage este cã
redacþia din Statele Unite are o implicare militantã
vizavi de protecþia animalelor. În schimb, editorialele
româneºti, tot 12 în total, sunt mult mai echilibrate în
ceea ce priveºte subiectele abordate: Antropolo-
gie.Societãþi, Zoologie, Explorãri.Cãlãtorii ºi Patri-
moniu cultural au fiecare câte douã editoriale.

Fotografiile joacã un rol foarte important pentru
aceastã publicaþie deoarece ele sunt cele care îl trans-
portã pe cititor în þinuturile îndepãrtate despre care i se
povesteºte. Ce nevoi serveºte National Geographic?
Gândiþi-vã. Acea revistã frumos realizatã (pãstratã cu
grijã în poduri de milioane de oameni de pe tot cuprin-
sul Americii(…)) este iubitã – nu existã niciun alt
cuvânt – deoarece ne scoate din problemele noastre ºi
ne transportã cu entuziasm ºi spirit de aventurã spre
locuri îndepãrtate pe care cu toþii vrem sã le vizitãm
într-o zi, dar pe care nu le vom vizita niciodatã. Ai
fost certat azi la serviciu? Ia National Geographic
ºi du-te în Nepal. Te-ai plictisit de munca în
gospodãrie? Ia o pauzã de cafea ºi amestecã-te cu
aristocraþia britanicã la Ascat. Totul este realizat cu
fotografii excelente – o marcã a National
Geographic21. Cum am putea defini National
Geographic în câteva cuvinte, astfel încât sã-i sur-
prindem esenþa? Probabil cã am putea sã o botezãm
fãrã sã greºim revista explorãrilor.

Descoperã a apãrut în România în anul 2003.
De obicei, revista apare lunar, însã uneori este
tipãrit un singur numãr la douã luni.

În perioada analizatã (iulie 2006 – iunie 2007)
au apãrut în total 904 articole mici. Frecvenþa
domeniilor ºtiinþifice se gãseºte în graficul alãturat
(Grafic 4):

În categoria Diverse au fost introduse domeniile
care aveau sub 2% din totalul de articole:

Arheologie - 1,4%, Climã - 1,4%, Diverse - 1,4%,
Psihologie - 1,1%, Botanicã - 0,7%, Paleontologie -
0,5%, Chimie - 0,5%, Fizicã - 0,5%, Biologie - 0,4%,
Jurnalism de popularizare ºtiinþificã - 0,4%, Cercetare
- 0,4%, Filozofie - 0,3%, Geneticã - 0,3%, Patrimoniu
cultural - 0,3%, Fenomene paranormale - 0,2%,
Matematicã - 0,1% ºi Fotojurnalism - 0,1%.

Tehnologia ocupã locul I, cu peste un sfert din arti-
cole. Domeniile care sunt incluse în aceastã categorie
sunt: Auto. Aeronauticã. Vehicule - 23,7%, Internet.
Informaticã. Calculatoare - 14,5%, Gadget-uri - 10%,
Astronauticã. Tehnologia în astronomie - 10%, Energie
- 8,3%, Construcþii - 8,3%, Diverse - 5,8%, Jocuri -
5,4%, Roboticã - 3,7%, Omul bionic - 2%, Medicinã -
2%, Aparate în experimente - 1,6%, Nanotehnologie -
1,2%, Tehnologie Militarã - 1,2%, Telecomunicaþii -
1,2% ºi Fotografie - 0,4%.

Clasamentul pe articole mici al revistei prezintã
câteva particularitãþi care diferenþiazã Descoperã de
presa de popularizare ºtiinþificã ºi care o apropie tot-
odatã de presa de timp liber sau de presa culturalã.
Apar astfel categorii precum Artã – 6%, Cãrþi – 5%,
Muzicã – 2%, Film – 2%. Aceste articole despre artã,
cãrþi, muzicã ºi filme sunt scrise sub forma unor reco-
mandãri. Însã aceastã îmbinare între popularizare
ºtiinþificã ºi timp liber/culturã nu se mai regãseºte ºi în
partea revistei alcãtuitã din articolele mari. O altã ca-
tegorie ce nu se încadreazã în linia editorialã a unei
reviste de popularizare ºtiinþificã este Curiozitãþi.
Întâmplãri amuzante. Recorduri, ce reprezintã 8,4%
din totalul articolelor mici. În acest sens, redactorul
Mihaela Stãnescu de la Descoperã spunea într-un
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interviu publicat pe fostul site al revistei cã un punct
slab al publicaþiei este acela cã subiectele ºtirilor sunt
uneori mai degrabã amuzante decât de mare interes.
Aºadar, aceste articole mici trateazã subiecte foarte
variate. Drept care, redactorul Daniel Nicolescu
spunea într-un interviu de pe site-ul vechi al revistei cã
un atu al Descoperã este aerul de puzzle elegant cãruia
nu i se vãd îmbinãrile.

Între iulie 2006 ºi iunie 2007 au apãrut 149 de arti-
cole mari în Descoperã, graficul fiind reprodus mai
jos:

În categoria Diverse intrã domeniile Patrimoniu

cultural - 0,6%, Jurnalism de popularizare ºtiinþificã -
0,6%, Geneticã - 0,6%, Cercetare - 0,6%, Homeopatie
- 0,6% ºi Artã - 0,6%. 

Tehnologia se plaseazã ºi aici pe prima poziþie. În
cadrul acestei categorii, locul I este ocupat de dome-
niul Omul bionic cu 18,1% din totalul articolelor, la
egalitate cu domeniile Gadget-uri ºi Auto. Vehicule.
Transport.Aeronauticã. Urmeazã Energie cu 15,1%,
Diverse cu 9%, Roboticã cu 6%, Astronauticã cu 6%,
Internet cu 3%, Jocuri cu 3% ºi Construcþii cu 3%.

Faptul cã pe locul I se aflã Omul bionic indicã încli-
naþia redacþiei de a trata des tema relaþiei om-tehnolo-
gie, a omului upgradat sau a umanului înconjurat de
tehnologie. Dacã am compara conþinutul actual al
revistei cu ceea ce publicaþia le promitea cititorilor la
începuturile sale, am ajunge la concluzia cã Descoperã
s-a þinut de cuvânt. Iatã cum erau întâmpinaþi cititorii
Descoperã în primul numãr al revistei, apãrut în 2003:
Descoperã îºi propune, în primul rând, sã vã aducã
astãzi lumea de mâine, sã arunce o privire în viitor ºi
sã-ºi familiarizeze cititorii cu societatea din 2020,
2050 ºi – de ce nu?! – 2100; o societate care a sfidat

toate previziunile, o societate care va fi marcatã
de inteligenþã artificialã, realitate virtualã, clone
ºi na-notehnologie, o societate care îndrãzneºte
sã promitã super-omul (fie ºi în ipostaza unui
cyborg)22. De asemenea, în perioada iulie 2006 –
iunie 2007, douã coperte din zece înfãþiºau per-
sonaje jumãtate om, jumãtate robot, iar titlurile
principale de pe coperte erau: OMUL versiunea
2.0 (cu subtitlul Evoluþia nu ne-a fãcut perfecþi.
Ne trebuie un upgrade) ºi SUPER-OMUL.
Revista se poziþioneazã ca una ce îºi ajutã cititorii
sã se adapteze mai bine la o lume dependentã de
tehnologie. Ea îi ghideazã, le oferã soluþii, îi
învaþã cum sã stãpâneascã aceastã tehnologie, le
spune care este viitorul. 

Gadget-urile, aflate ºi ele pe locul I, la egali-
tate cu Omul bionic, sunt un indiciu pentru pub-
licul tânãr al revistei. Totodatã, gadget-urile trim-
it ºi ele cu gândul la tehnologia care este aproape
de oameni. Ritmul societãþii secolului XXI, carac-
terizat de mobilitate, schimbare ºi nou, reduce
dramatic timpul psihologic pe care îl avem la dis-
poziþie pentru a ne adapta personalitatea ºi stilul
de viaþã la tendinþele pe care se articuleazã lumea
modernã. Din aceastã cauzã, am juns în postura
unor consumatori de servicii ºi produse Hi-tech
pe care, cu toate cã le folosim, sau vom fi obligaþi
sã le folosim -  în mod frecvent, nu ajungem nicio-
datã sã le descoperim23. Categoriile Auto,

Roboticã ºi Jocuri demonstreazã ºi ele existenþa unui
public tânãr.

ªtiinþele cele mai abordate sunt cele soft: istorie,
antropologie ºi zoologie. Precum în cazul revistelor
TerraMagazin ºi National Geographic România,
ºtiinþele hard abordate sunt cele ale viului (Fiziologia,
Medicina, Biologia ocupã locurile 6,7, respectiv  8 în
clasamentul articolelor mari) ºi astronomia. 

Reluând pentru ultima oarã exerciþiul ce presu-
punea denumirea fiecãrei reviste prin câteva cuvinte,
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vom defini publicaþia Descoperã prin sintagma revista-
ghid într-o societate în schimbare. Ideea centralã a
revistei este cã acela care cunoaºte ºi înþelege schim-
bãrile determinate de ºtiinþã ºi de aplicaþiile ei, are ºi
puterea de a le face sã lucreze în folosul sãu. Iar
Descoperã îl asistã în timpul acestei ... descoperiri.

Discursul de popularizare ºtiinþificã are anumite
trãsãturi specifice care au fost identificate ºi în arti-
colele ce au apãrut în cele patru reviste monitorizate.

Daniel Jacobi identificã trei tipuri de discursuri
ºtiinþifice: cele primare (scrise de cercetãtori pentru alþi
cercetãtori), cele didactice (textele manualelor din
învãþãmântul ºtiinþific) ºi cele de popularizare (din
presã, din cãrþi de vulgarizare)24.

Poate cã cea mai spectaculoasã caracteristicã a dis-
cursului de popularizare constã în folosirea figurilor de
stil pentru a explica noþiunile ºtiinþifice. Cele mai întâl-
nite figuri sunt analogia, comparaþia ºi metafora.
Figurile retorice (comparaþia ºi metafora), pe de o
parte ºi raþionamentul prin analogie, pe de altã parte,
corespund unor forme privilegiate de parafrazã25.

Deºi utilitatea lor nu poate fi pusã în discuþie
atunci când se pune problema explicãrii unor termeni,
noþiuni sau procese ºtiinþifice unui public nespecialist,
figurile de stil ce apar în discursul de popularizare au
fost adesea privite cu suspiciune. Dar recurgerea la
figuri de retoricã sau la raþionamentul prin analogie
comportã un risc evident: utilizarea lor poate uºor sã
devinã abuzivã sau nepotrivitã ºi sã conducã, într-un
discurs de vulgarizare, la confuzii dãunãtoare ope-
raþiei de transmitere a cunoaºterii, obiectiv anunþat
clar de vulgarizare26.

În continuare sunt reproduse cele mai spectaculoase
comparaþii, metafore ºi analogii din domeniul
astronomiei identificate de-a lungul perioadei ana-
lizate. Prin astronomie înþelegem aici ºi cosmologie,
astrofizicã, astronauticã ºi tehnologia implicatã în
astronomie. Domeniul ar putea fi numit mai degrabã
ºtiinþe ale spaþiului (space sciences), însã pentru sim-
plificare am rãmas la denumirea clasicã de astronomie.
Pentru o mai bunã organizare, figurile de stil au fost
împãrþite pe domenii ºtiinþifice.

Comparaþia este o figurã de stil care pune în relaþie
un termen A (comparatul) cu un termen B (termenul de
comparaþie) cu scopul de a le evalua asemãnãrile ºi
deosebirile, punerea în paralel a celor douã sensuri
fãcându-se cu ajutorul unor conectori de genul ca, pre-
cum, la fel ca, asemãnãtor cu, ca ºi27. Comparaþia
funcþioneazã printr-o simplã juxtapunere de sens ºi nu
prin fuziune28. 

Corpuri cereºti
Comparaþiile fac adesea trimitere la obiecte, rea-

litãþi ºi fenomene din imediata apropiere a cititorilor:
Miezul compresat se destinde ca un burete stors [NG
mart. 2007]; galaxiile sunt un fel de ºuruburi care se
pot roti spre stânga sau spre dreapta [NG sept. 2006];
compuºi organici complecºi, care cad ca un fel de
lapoviþã toxicã [NG dec. 2006]; Aruncat într-un ocean
suficient de mare încât sã-i cuprindã diametrul (...)
Saturn ar pluti, legãnându-se pe apã ca o giganticã
minge galbenã [NG dec. 2006]; particulele de rocã ºi
gheaþã (...) s-au ciocnit ºi s-au contopit, acumulându-
se, ca un bulgãre de zãpadã [NG dec. 2006]; Materia
furatã (...) se înfãºoarã asemenea unui disc în jurul
Piticei [D dec. 2006 – ian. 2007]. Alteori, termenul de
comparaþie nu provine din imediata apropiere a citito-
rilor, dar el le este cunoscut deoarece face parte din cul-
tura lor generalã: satelitul Iapetus, (...) e divizat într-o
emisferã albã ºi una neagrã, aidoma unui simbol yin-
yang cosmic. [NG dec. 2006]

Comparaþiile cu produse culinare sunt foarte
rãspândite în discursul de popularizare, probabil
deoarece termenii de comparaþie folosiþi ne sunt
cunoscuþi tuturor: suprafaþa, cu o crustã deasupra ºi
moale dedesubt, ca o budincã acoperitã cu zahãr ars,
este uneori umedã.  [NG dec. 2006]

Mai rar, o figurã de stil se foloseºte de un termen de
comparaþie din acelaºi domeniu ºtiinþific: Saturn
seamãnã cu un sistem solar în miniaturã [NG dec.
2006]. Aici autorul s-a folosit de imaginea sistemului
solar deoarece noþiunea ºtiinþificã de sistem solar a
intrat în uzul curent al unui cititor obiºnuit.

Comparaþiile sunt de multe ori folosite pentru a
exprima un raport cantitativ care altfel devine mai uºor
de evidenþiat: inelele principale mãsoarã circa
265.500 km, cam douã treimi din distanþa de la
Pãmânt la Lunã. ªi totuºi grosimea acestor benzi de
sfãrâmãturi îngheþate atinge, în medie, doar 45 de
metri. „Cam cum ar fi o foaie de hârtie care acoperã 10
terenuri de fotbal” – spune Cuzzi, care studiazã inelele.
[NG dec. 2006] 

Gravitaþie
Comparaþiile puse între ghilimele de cãtre autorul

articolului aparþin cercetãtorilor sau specialiºtilor
dintr-un domeniu. O figurã de stil care îi aparþine unui
cercetãtor este suspectatã mult mai puþin de a fi lipsitã
de acurateþe. În inelele saturniene de astãzi, niºte luni
minuscule joacã rolul planetelor. Efectul gravitaþional
al fiecãrei luni este infim – spune Cuzzi. „Cam tot atât
cât cel exercitat de un camion care trece pe lângã tine.”
[NG dec. 2006]
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Uneori sunt folosite drept termeni de comparaþie
acþiuni foarte comune, pe care oricare dintre noi le-a
fãcut la un moment dat în viaþa sa: Aceastã modificare
a câmpului gravitaþional se propagã sub forma unor
unde care deformeazã spaþiu-timpul întocmai ca
undele produse pe suprafaþa apei atunci când
aruncãm o piatrã. [ªT mai 2007]

Telescoape
Comparaþiile folosesc adesea adresarea directã la

persoana a II-a, scopul fiind de a se apropia cât mai
mult de cititori: Huygens nu ar fi putut vedea decât o
micã parte a lui Titan, ca ºi cum ai privi de aproape un
elefant printr-un pai. [NG dec. 2006]

Universul
Comparaþiile De obicei, universul evolueazã la fel

de lent ca uscatul vopselei când stai cu ochii pe ea
[NG martie 2007], dar hai sã ne imaginãm, spune
Robert Frost, cã realitatea este ca o placã de patefon
infinitã, cã noi ne aflãm exact acolo unde acul o
înþeapã [ªT aprilie 2007] ºi Întocmai ca suprafaþa unei
sfere, Universul nu are un punct de plecare definit, nu
are o margine [ªT iul.-aug. 2006] aduc în prim-plan
acþiuni ºi obiecte din proximitatea cititorilor. Prima
foloseºte adresarea directã la persoana a II-a singular,
în timp ce a doua utilizeazã persoana I plural, ambele
apropiindu-l pe autorul articolului de cititorii sãi.  

O comparaþie întâlnitã sub diverse forme este cea
care pune alãturi viaþa unui om ºi viaþa Universului:
„Privim înapoi la un timp situat între 300.000 ºi
400.000 de ani dupã Big Bang, ceea ce pare un timp
foarte lung, dar gândiþi-vã cã acum ne aflãm la 15-14
miliarde de ani dupã Big Bang. Astfel, în termeni
umani, este ca ºi cum am privi la un embrion în vârstã
de câteva ore. Asta înseamnã a privi înapoi folosind,
cum sã spun, gândindu-ne la Univers în termeni
omeneºti.”  [ªT oct.-nov. 2006]

Materie ºi energie
Noþiuni ºtiinþifice precum energia ºi materia

întunecatã sunt foarte dificil de explicat deoarece nici
cercetãtorii nu ºtiu cu exactitate pânã în momentul de
faþã ce anume sunt. Astfel, comparaþiile nu încercã sã
dea o definiþie, ci numai sã descrie câteva trãsãturi ale
acestor realitãþi fizice, folosindu-se de obiecte fami-
liare cititorilor: Nu este deloc simplu sã realizezi o
asemenea hartã. Sã nu uitãm cã materia întunecatã nu
emite ºi nu reflectã luminã. Este ca ºi cum am încerca
sã realizãm o hartã a þãrii noastre plecând de la
fotografii obþinute din avion pe timp de noapte. [ªT
ian.-febr. 2007]; WIMPS sunt dezarmant de greu de
detectat, având în vedere faptul cã ele nu inter-
acþioneazã cu niciun fel de altã formã de existenþã a

materiei. Sunt ca un fel de cãrãmizi cu care nu se poate
construi nicio casã pentru cã nu pot sta aºezate nici una
peste alta, nici una lângã alta. [ªT dec. 2006]; factorii
care alcãtuiesc radiaþia X au energie foarte mare, ei
pot penetra orice material întocmai ca niºte gloanþe
care strãpung un perete. [ªT mai 2007]

Metafora este o figurã de stil ce constã în folosirea
unui cuvânt concret pentru a exprima o noþiune
abstractã, în absenþa oricãrui conector care introduce o
comparaþie29. Metafora ar putea fi consideratã o com-
paraþie implicitã, o figurã de stil care funcþioneazã prin
fuziune ºi nu prin juxtapunere30. 

Corpuri cereºti
Pentru a înþelege o metaforã, ar trebui sã identi-

ficãm comparatul (termenul de comparat). Însã cum
într-o metaforã acesta lipseºte de cele mai multe ori,
explicarea unei metafore se poate dovedi dificilã. 

De multe ori, metaforele sunt folosite pentru a
explica anumite caracteristici ale unui obiect, ºi nu
pentru a-l defini, chiar dacã metafora pare sã ia forma
unei definiþii: Titan e, de fapt, o „capsulã a timpului”
îngheþatã, care conservã condiþii similare celor ale
Pãmântului în primele sale zile [NG dec. 2006]; luna
(...) e un „ghiveci” de gheaþã, stâncã ºi compuºi ai car-
bonului [NG dec. 2006]; Titan este cea mai bunã fa-
bricã de materie organicã din sistemul solar [NG dec.
2006].

În fragmentul Asteroidul asasin avea un diametru
de circa 10 km. Practic, în clipa în care una dintre
extremitãþile lui atingea pãmântul, cealaltã extremitate
se afla în stratosferã, la înãlþimea la care zboarã
avioanele comerciale. Un munte cãdea din cer. [ªT
iul.-aug. 2006] gãsim la început termenul ºtiinþific
(asteroid), iar la final întâlnim metafora (muntele).

În M15 (...) este cel mai compact „ciorchine” stelar
din galaxia noastrã. O asemenea concentrare sugereazã
ideea existenþei unei gãuri negre masive în centrul
clusterului, metafora ciorchine stelar înlocuieºte ter-
menul ºtiinþific cluster – care defineºte în astronomie
un roi de stele. Astfel, în acest caz apare nu numai
metafora, ci ºi termenul ºtiinþific explicat. [ªT iul.-aug.
2006]

Telescoape
Aparatele foto, telescoapele, camerele de filmat

sunt adesea asemãnate cu ochiul uman: Va fi înlocuitã
„retina” telescopului (...) Este vorba despre instalarea
unei noi camere de câmp larg (...) – retina fiind aici o
metaforã pentru camerã. [ªT dec. 2006]

Materie ºi energie
În fragmentul de ce a fost nevoie de o energie care

„sã tragã” de marginile Universului apare o metaforã
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pentru un fenomen prezent în Univers, ºi anume: forþa
de respingere creatã de energia întunecatã ºi care pro-
duce expansiunea Universului. [ªT dec. 2006]

Concentrarea energeticã foarte mare din interiorul
unei gãuri negre este exprimatã prin metafora infernu-
lui: frontiera care desparte lumea „normalã” de infer-
nul din interiorul gãurii negre. [ªT sept. 2006]

Particule elementare
Cu 13 miliarde de ani în urmã, în Univers existau

doar electroni, nuclee atomice ºi fotoni, care navigau
împreunã în aceeaºi „mare”. – pentru particulele ele-
mentare ce se miºcau în Univers este folositã aici
metafora unor bãrci ce plutesc pe o mare. Au fost ast-
fel pãstrate ºi proporþiile: electroni – bãrci, Univers –
mare. [D febr. 2007].

O metaforã care este de multe ori utilizatã, în
diferite domenii ºtiinþifice, este cea a naºterii: la mar-
ginea gãurii negre, din vid, din energia vidului, „se
nasc” perechi de particule ºi antiparticule.

Analogia este o figurã de stil care desemneazã
raportul existent între lucruri (concrete sau abstracte)
sau între persoane care prezintã caractere comune,
rãmânând totodatã diferite31. Adesea, analogia este o
figurã de stil complexã ce dezvoltã un întreg raþiona-
ment pentru a exprima asemãnarea.

Particule elementare
Analogia urmãtoare stabileºte un raport de

asemãnare între miºcarea particulelor elementare în
Univers ºi jocul unor copii: Este ca ºi cum electronii,
nucleele ºi fotonii ar fi fost niºte copii care la început
se jucau toþi împreunã. În momentul în care Universul
s-a rãcit, electronii ºi nucleele s-au împrietenit atât de
tare, încât n-au mai vrut sã se joace decât între ei,
lãsându-i pe fotoni de izbeliºte. [D febr. 2007]

Corpuri cereºti
Dupã cum spuneam mai sus, sunt numeroase fi-

gurile de stil care se folosesc de exemple culinare pen-
tru a explica noþiuni ºtiinþifice: Probabil cã nimeni nu
s-a gândit cã un pui pus la rotisor îºi va modofica
viteza de rotaþie din cauza cãldurii. (...) Aceastã afir-
maþie nu mai funcþioneazã în cazul asteroizilor. De mai
mult timp oamenii de ºtiinþã au emis ipoteza conform
cãreia cãldura ºi lumina solarã au puterea de a accelera
sau frâna rotaþia acestor corpuri cereºti. [ªT mart.
2007]

Pentru a explica faptul cã cercetãrile ce studiau
modul în care spaþiu-timpul este antrenat de miºcarea
de rotaþie a Pãmântului sunt de-abia la început,
William Bencze, directorul misiunii, a explicat proce-
dura printr-o analogie: „Seamãnã cumva cu arheolo-
gia. Cercetãtorul dezveleºte terenul cu un buldozer,

apoi trece la lopatã ºi, la final, se foloseºte de periuþe
de dinþi. Noi acum tocmai am distribuit periuþele de
dinþi.” [ªT apr. 2007]. Iar raþionamentul folosit de
cercetãtor a fost dus mai departe de cãtre autorul
Cristian Român: Dacã este sã ne referim la analogia
arheologicã a lui Bencze, am putea spune cã acum am
dezvelit o casã dintr-un oraº ºi a sosit momentul sã
mergem mai departe. [ªT apr. 2007]

Universul
Vârsta Universului este explicatã printr-o analogie

cu timpul aºa cum este el perceput de oameni: dacã am
comprima-o într-un an, istoria Universului ar arãta
aproximativ în felul urmãtor: 1 ianuarie, secunda 1 –
Big Bang – ul; 14 septembrie – Pãmântul; 31 decem-
brie, la începutul zilei – primii oameni; 31 decem-
brie, ultima secundã – toatã cultura modernã a
omenirii. [ªT ian.-febr. 2007]

Profesorul Michio Kaku, pentru a explica ce este
teoria universurilor paralele, apeleazã la o analogie cu
un peºte plat ce trãieºte într-un bazin, dar care nu este
conºtient de cea de-a treia dimensiune a realitãþii ce îl
înconjoarã: Este imaginea peºtelui dintr-un bazin
japonez, un peºte perfect plat care aproape poate fi
considerat trãind într-o lume cu doar douã dimensi-
uni. Cu o bunã aproximaþie, el poate fi considerat cã
nu ºtie practic nimic despre cea de a treia dimensiune.
Când plouã însã, cutele, micile valuri care se fac pe
suprafaþa apei, îi aduc un mesaj din aceastã dimensi-
une. Aºa se întâmplã (...) ºi cu tot felul de mesaje pe
care le primim noi ºi nu le-am identificat de unde vin –
din dimensiuni la care (încã) nu avem acces. [ªT ian.-
febr. 2007] O altã figurã de stil care încearcã sã explice
conceptul de universuri paralele este analogia cu un
ecran pe care se proiecteazã filme: Dar Hawking ºi
Hertog afirmã cã nenumãratele universuri alternative,
prezise de teoria stringurilor, au o existenþã realã. (...)
Asta seamãnã cumva cu un ecran uriaº pe care am
proiecta toate filmele care s-au realizat sau se vor rea-
liza vreodatã. [ªT iul.-aug. 2006]

Pentru a le oferi cititorilor o imagine a Universului
aºa cum era imediat dupã Big Bang, redactorul Andrei
Dorobanþu de la ªtiinþã ºi tehnicã apeleazã la imaginea
unui lac: la început, în fracþiunile de fracþiuni iniþiale
de secundã ale existenþei sale, Universul era perfect
neted – gândiþi-vã la apa unui lac liniºtit, când nu
existã nicio adiere de vânt. [ªT oct.-nov. 2006]

Analogiile ajung mai uºor la cititori ºi îi creeazã o
impresie mai puternicã dacã ei sunt implicaþi direct –
mai ales dacã analogia îi implicã într-o situaþie
extremã, aºa cum se întâmplã în exemplul: Luaþi o
grenadã. Trageþi cuiul de siguranþã. Aºteptaþi sã
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explodeze. Apoi, la un anumit moment de timp,
mãsuraþi masele, poziþiile ºi vitezele tuturor schijelor
rezultate în urma exploziei. (...) Dorim doar sã vã ofe-
rim o analogie prin care sã descriem cele douã cãi de
abordare a înþelegerii Universului [ªT iul.-aug. 2006].

Telescoape
Pentru a explica procesul prin care sunt descoperite

noi planete, Cristian Român de la ªtiinþã ºi tehnicã
foloseºte analogia Performanþa va fi echivalentã, cum
foarte potrivit s-a spus, cu observarea de departe a
unui licurici aflat în lumina unui reflector foarte puter-
nic [ªT mai 2007]. Analogia se explicã astfel: licuricii
sunt planetele, iar reflectoarele sunt stelele în jurul
cãrora se învârtesc planetele respective.

Materie ºi energie
Dispariþia unei gãuri negre sau, dacã vrem sã

pãstrãm registrul figurilor de stil, moartea ei, este
asemãnatã cu un bizar spectacol de teatru la finalul
cãruia nu mai rãmâne nimic: Iar gaura neagrã, expre-
sia ultimã a tragediei, se evaporã. Dispare. Luând cu
ea, aºa cum s-a crezut timp de 30 de ani, totul. Un
gigantic spectacol cosmic la încheierea cãruia dispar ºi
spectatorii, ºi decorurile, Teatrul însuºi... [ªT sept.
2006]

Analogia cu artele spectacolului este utilizatã de
mai multe ori: Dacã vreþi, împrumutând o imagine din
teatrul de pãpuºi, energia întunecatã este Pãpuºarul
aflat în spatele scenei, nevãzut de nimeni, care trage
însã sforile ºi pune în miºcare pãpuºile... Analogia cu
pãpuºarul nevãzut este foarte potrivitã deoarece despre
energia întunecatã nu se cunoaºte exact ce este, însã se
ºtie cã ea este responsabilã de expansiunea Universului,
deci de miºcãrile sale. [ªT dec. 2006]

Aºa cum spuneam mai sus, fie cã sunt comparaþii,
metafore sau analogii, figurile de stil ce pun alãturi
viaþa omului ºi cea a Universului sunt foarte des întâl-
nite în popularizarea astronomiei: ªi, dacã luãm în cal-
cul datele actuale, adicã vârsta actualã a Universului,
de 13,7 miliarde de ani, ºi speranþa medie de viaþã a
omului, de 66 de ani, ºi dacã „poziþionãm” apariþia
energiei întunecate, o vom gãsi la acelaºi prag la care
în fiinþa umanã se înregistreazã debutul adolescenþei.
[ªT dec. 2006]

Faptul cã materia întunecatã nu interacþioneazã
decât gravitaþional cu materia obiºnuitã este prea
abstract pentru a putea fi înþeles de cititori fãrã o figurã
de stil potrivitã. Aºa cã o analogie care se foloseºte de
un obiect cunoscut publicului este de mare ajutor:
Despre materia întunecatã nu ºtim prea multe. ªtim
doar cã nu interacþioneazã decât gravitaþional cu
materia obiºnuitã. Altfel spus, dacã am realiza un

glonþ din materie întunecatã, atunci acesta ar putea
strãbate fãrã probleme, ºi fãrã sã fie simþit în vreun fel,
atât trupurile tuturor fiinþelor de pe Terra, cât ºi toate
obiectele din galaxie. [ªT sept. 2006]

Folosirea figurilor de stil este numai una dintre ca-
racteristicile discursului de popularizare ºtiinþificã.
Spre exemplu, utilizarea naraþiunii în articolele de vul-
garizare ºtiinþificã este o altã trãsãturã fãrã de care
rãbdarea noastrã de a citi un material dintr-o publicaþie
oarecare ar fi mult diminuatã.

Revenind la revistele analizate, trebuie menþionat
cã ele reprezintã patru stiluri diferite de a aborda po-
pularizarea ºtiinþificã. Dacã facem abstracþie de ªtiinþã
ºi tehnicã (ce apare din 1949), este evident cã niºa
aceasta este foarte tânãrã la noi în þarã. Timpul va
spune dacã piaþa publicaþiilor de vulgarizare ºtiinþificã
din România va deveni mai puternicã ºi se va îmbogãþi
cu noi titluri în anii care urmeazã. 

Astfel, nu poate exista un exces de cunoaºtere.
Însãºi aceastã idee aduce atingere noþiunii de umani-
tate. În revanºã, existã o formã de abuz de cunoaºtere,
înþeles ca abuz de putere. Nu excesul de cunoaºtere îl
putem pune în cauzã, ci absenþa difuzãrii sale ce con-
centreazã puterea care îi este asociatã cunoaºterii în
mâinile unui numãr mic [n.n. de oameni]32. Necesitatea
de a avea în societate un proces de transmitere de infor-
maþii dinspre specialiºti spre necunoscãtori nu mai
poate fi pusã la îndoialã.
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Abstract

The study contains a quantitative and a qualitative
analysis of four Romanian magazines of scientific pop-
ularization during the interval between July 2006 and
June 2007: Stiinta si tehnica, Descopera, TerraMagazin
si National Geographic România. Stiinta si tehnica
approaches more hard sciences like astronomy, physics
or biology and TerraMagazin, National Geographic
and Descopera give more space to soft sciences like
anthropology, zoology, history or geography. The qual-
itative analysis shows that, while Stiinta si tehnica sees
in science an ideal, Descopera sees in science and in
its applications a solution for the problems of the soci-
ety and even for man's improvement. The second part
of the study deals with the employ of the figures of
speech in scientific popularization and it contains a
colection of the most spectacular metaphors, similes
and allegories in astronomy found in the analysed
magazines.
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Introduction

Throughout the ninety nineties, one of the main

fears of observers and scholars was the raising nation-

alistic feelings in the mixed ethnic areas of Eastern

Europe, in the context of the escalading Yugoslav wars.

One of the actors in feeding the conflict was media and

its embededness in ethnicity rather than in other va-

lues. My main argument in this paper is that during the

last decade the shift in the Romanian media has turned

from a purely ethnic angle and loyalty, as it was the

case in the Targu-Mures conflict, to new priorities, pro-

fessional or commercial, as the debate on the Szekely

Land1 autonomy illustrates; this is the context of some

enduring legacies of communism in the praxis of

journalism.

Thus, the aim of the present paper is to try to grasp

the tension between ethic loyalties and vocabulary on

the one hand, and the emerging professional or com-

mercial constraints on the other hand in the media cov-

erage of a potentially tensed ethnic situation. The site

of observation is the journalistic text, coupled with the

background information provided by my fieldwork on

the transformation of the journalistic field in Romania.

I will have as topic of analysis the issue of territorial

autonomy of the Szekely Land, more specifically the

referendum organized at the local level by the Szekely

local councils in the towns and villages of this area in

February-March 2007. 

On journalism in Romania

During communism, the main function of journal-

ism was political and subordinated to the larger agen-

da of the Communist Party. Like in Portugal under

Salazar and Cantano, the “regimes reduced the occupa-

tion to little more than a ‘clerical sub profession’

whose main task was to ‘transcribe or summarize state-

ments issued by government departments o ministerial

offices.” (Seaton and Rimlott 1980: 179 in Williams)

The agency of journalists was quite reduced, except for

the social topics that could still be comprehensively

covered as my interviews with journalists working in

the previous regime showed2. It is noticeable that there

is a consistent social awareness in the practice of jour-

nalism in that period. At the same time, the political

topics were severely controlled and not left at the

mercy of journalists.

The fall of communism witnessed the emergence of

strong, politically charged positions that would be

more accurately described as ‘against’ positions. This

situation was shared with Bulgaria, where no clear ide-

ological distinctions could be made between parties,

but a struggle between post-communists and against-

communists could be observed. The drawback of this

situation is the lack of coherence of these parties and

lack of identification along specific and stable social

lines. (Elster, Offe, Preuss et alii, 1998) The press in

the first years after the fall of communism was highly

critical and situated on bellicose positions, either on

the side of the power or against it (Coman, 2003). It

should be pointed though that it is as well the moment

of the emergence of a rather careless journalism, the

moment of publishing unverified information. “We

were receiving information on treasons and various

accusations, verifications would have taken too much

time and it was very difficult to publish checked infor-

mation3”. It is in this context of highly volatile political

and nationalistic resurgence that ethnic outbursts in the

media coverage would be common. This situation can

be explained as well in the context of many new

entrants into the profession, lacking both, formal train-

ing or proper training in the workplace. The moments

of big changes went along a stretching of time and a

fastening of all activities, including the journalistic

procedures. 

Meanwhile, I argue that a shift has taken place,

away from purely ethnic priorities. Hence, commer-

cialization triggers the redefinition of the profession

along ‘objectivity’ lines. The explanation for the new

Media Coverage of the Referendum 
on Szekely Land Autonomy
- ethnic versus commercial and professional prorities

Raluca PETRE, asist. univ. drd. Universitatea „Ovidius” Constanþa
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ssss mmmm developments is the push towards the depolitisation of

journalism that has taken place in the last decade. The

reason behind this tendency, at least in the Romanian

context of the mid-nineties, has been the falling read-

ership of political partisan journals, the desperate need

to keep the readers, the growing costs of paper and util-

ities, the withdrawal of the state from the press, and the

need to develop a commercial basis for survival.

(Petcu, 2000) These new pressures could be overcome

be expanding readership and containing costs. “To

reach more readers, and therefore spread the high fixed

costs across many consumers, newspapers stopped

talking about politics in an explicitly partisan manner.

Independent newspapers could draw readers from

across the political spectrum (…) Papers with larger

audiences attracted more attention from advertisers,

another incentive to increase readership. As a result,

papers began to drop overt political bias and proclaim

their independence in covering news of government

and politics.” (Hamilton, 2004: 3) I consider it quite an

accurate description of the developments of commer-

cial journalism. 

Hungarian priorities 

versus commercial priorities

It is more likely that more ethnic position to be

taken by journalists from ethnically mixed environ-

ments that do not work on commercially based jour-

nals but on journals sponsored by outer sources. In this

case, there might be the case that we find “editorial

boards that need to be responsive to the ethnic group

they write for, otherwise they might not get the support

of the readers. They usually need to have an ethnic

angle; otherwise they might be considered ‘unpatriot-

ic’.” (Gebert, lecture, 2007)  

Journals that want to survive and to attract large

readership cannot afford to have a very strict ethnic

position, unless the readership is a compact, affluent

one. In the case of the ethnic Hungarians in Romania,

it is noticeable the internal diversity and differentia-

tions. Thus, there are the political moderates that con-

stantly vote for the mainstream Hungarian Party

(UDMR) and that are constantly represented in the

Parliament, and the rather marginal but more radical,

represented by the National Council of the Szekely

people that do not have a formal representation in the

national politics. Moreover, in the case of the Szekely

population, one of its characteristics is that it is not

particularly rich, thus I would suggest that it is served

by a generalist Hungarian press that has a moderate

discourse in order to please the diversity within its

readership. I have to concede that I do not consider

politics to be the equivalent of ethnic. However, I argue

that in the case under study, the issue of territorial

autonomy is highly politicized, thus it can be addressed

under the rubric of political issues.

Hypotheses and methodology

The most important issue is the commercialization

phenomenon in the context of the depolitization of the

press. This situation occurs as well in the context of

growing disappointment with politics and living condi-

tions. Journalists are not really expected to claim a per-

sonal ethnic or political identity for themselves, but

rather try to keep some distance from a clear political

sympathy, unless the owner requires otherwise4. The

overall mainstreaming of the press and the increased

commercialization are conductive to cautious

approaches and sides towards sensitive issues, and the

autonomy of the Szekely Land is one of them. I would

claim that at the moment, it is more difficult to find a

political identification with an ethnic group given the

commercial basis of most of the journals. Moreover, if

political orientations do exist5, they coincide with that

of the owner, and these are mainly mainstream politi-

cal positions rather than extremist ones. 

The second issue refers to the profession, in the

larger framework of the commercialization constraints.

Thus, when professionalization occurs, the most

salient principles of addressing an issue are the ones

related to the profession as such. The less the profes-

sion is institutionalized, the more salient the ethnic loy-

alties and allegiances. At the same time, there is always

the problematic issue of defining the profession of

journalist, especially in the highly volatile Romanian

post-communist environment. The guiding hypothesis

when it comes to the issue of professional values ver-

sus ethnic values is that: the more institutionalized the

professional values of objectivity and factual coverage,

the less ethnic the coverage; while, the more ethnical-

ly mixed environment, the more ethnic the coverage.

I define as ethnic coverage the position of ‘us’, includ-

ing the journalist, versus ‘them’, the potential enemies.

(Gebert, lecture, 2007). 
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In order to test the above-stated hypotheses,

I explore the coverage of the issue of the Szekely Land

autonomy in national and regional on-line versions of

four publications. Two of them are national, one is a

quality paper and the other is a tabloid. The other two

journals are from the ethnically mixed county of

Mures6, one of them is Romanian and the other one is

Hungarian. I explore the coverage of the issues in the

national tabloid, to further check the issue of profes-

sional cum commercial versus ethnic priorities. 

I argue that, by looking at a quality national paper,

a tabloid national paper, a regional generalist paper and

a Hungarian regional newspaper, on the issue of the

Szekely Land autonomy, one can derive a picture of

the general lines of coverage. My analysis is based on

18 newspaper articles, selected by topic; that cover

specifically the referendum on autonomy organized in

the region. The monitoring period is the time when the

referendum on autonomy took place, from the 10th of

February till the 23rd of March. Besides these articles,

I used other articles that deal with the overall issue of

the territorial autonomy, thus, contextualizing the

problem. I selected all the articles on the referendum

that were registered on the on-line versions of the

newspapers under scrutiny. Thus, I found six articles in

the national quality paper Evenimentul zilei, three in

the tabloid Libertatea, six in the regional Romanian

journal 24 de ore Muresene and I selected three from a

Hungarian regional journal, Transindex 7. 

Territorial autonomy referendum in the media 

In purely quantitative terms, the first thing that

became salient was the fairly even coverage of the

issue in three of the newspapers, the national tabloid

being the exception. In the case of the Romanian and

the Hungarian newspapers under scrutiny, both the

national broadsheet and the local generalist newspa-

pers covered the issue on a similar number of articles,

namely six. The national tabloid was the medium that

devoted the least editorial space to the issue, namely

three articles. Most of the articles that deal with this

issue are news articles; there is only one opinion arti-

cle, an editorial in the national tabloid that points to

the stupidity of all political actors, irrespective of

ethnicity.

Arguments: what are the main ideas and informa-

tion that deal with the issue, what are the facts that the

reader is presented with, and how it is different accord-

ing to the publication that issues the article. 

The main ideas to be found in the Romanian jour-

nals, the three of them, is that this action is illegal and

that it cannot be named a referendum as the local coun-

cils cannot be organizers of this type of event. They

argue that this action should be renamed: “popular con-

sultation’ or ‘opinion poll’. In terms of the Hungarian

arguments, two distinct lines of reasoning emerge.

Thus, the Hungarian mainstream party argues that the

aim of Hungarian ethnics is to first obtain cultural

autonomy and on the long run to look for a territorial

one. The extremist Hungarian party, the organizer of

the referendum is calling straight for territorial auton-

omy. In one of the titles of the Hungarian articles under

study, the name ‘survey’ is used to define the actions in

the Szekely Land, thus converging with the ideas

found in the Romanian articles.

In the regional generalist newspaper I found most

information related to the overall issue of territorial

autonomy of the Szekely area, an element missing

from the national agenda. Thus, the issue is more

important and newsworthy at the regional, mixed

based area, than at the national level, this finding being

consistent with the idea that that the more ethnically

mixed, the more salient the ethnic issues. The category

of proximity is of relevance in this respect as well. It is

indeed the case that in the Romanian, local newspaper

the topic is covered on a continuous basis and in detail,

while at the national level it is quite difficult to find up-

to-date context information8. 

Sources: where the journalists obtain their informa-

tion; where they take they data and the materials to

construct their articles. How much the articles rely on

documentation and how much on personal opinions

and views. To what extent the outer sources out-weight

the position of the journalists and the reliance is on lan-

guage rather than on data. Are there significant differ-

ences between the newspapers and if so, how can this

be interpreted. 

In terms of the sources used, the commonalities are

quite striking and I believe they have to do more with

the practices of journalism, namely participation in

press conferences organized by various political actors

with an ethnic issue on the agenda. In all the journals

under study, the reliance is on the political sources. At

the same time, while in the national journals the heads

of parties are more quoted, in the regional journals, the
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ssss mmmm politicians representing the area are the most common

source of information. I should point though that the

Romanian regional newspaper uses larger and more

diverse sources than the national newspaper. Thus, in

the national journals, the head of the mainstream

Hungarian party is quoted three times, the head of the

radical Szekely Council is quoted two times, the vice-

president of the radical Council is quoted one time, the

representative of the nationalist Romanian party is

quoted one time, the mayor of a town in the Szekely

area is quoted one time. It should be pointed that more

Hungarian actors are quoted than Romanian ones. 

In the Romanian regional newspaper, the journalists

quote two times the local representative of the

Romanian nationalist party, two times the president of

the mainstream Hungarian party, two times a senator of

the Romanian nationalist party, one time a representa-

tive of the Szekely Council, one time a Hungarian

deputy from the Hungarian party. In the regional

Romanian newspaper, the president of Romania and

the president of Hungary are as well quoted. The main

left-wing party has its position published in the shape

of a press release. 

Besides these political actors, few others manage to

have a voice in the national or regional articles under

study.  In one article in the national broadsheet, a polit-

ical annalist is called to express a position. In only one

article, in the regional Romanian newspaper, the voice

of the ‘people’, representatives of the Szekely popula-

tion that votes, is heard.  The people of Ghindareni say:

“We voted for the autonomy and I expect that the

things get solved the way we want them to be (…) We

want, finally, to feel at home somewhere and if it is not

the case with us, at least with our grandchildren. We

want our life to be safer (…) it is not normal that if

there are eight ethnic Hungarian children in a village,

the school is closed, but for only one Romanian child,

any teacher would come to teach.”9 In the regional

Romanian newspaper, one nongovernmental organiza-

tion has a voice on the issue as well. At the level of the

Hungarian newspaper, the number of articles translat-

ed is quite low, yet, the reference to political actors as

main source of information is visible as well. 

At the same time, there are other types of non-

human sources the journalists rely on. They refer quite

often to legal documents, laws and the Constitution.

The overrepresentation of the political actors as

sources might derive from the institutionalization of

the profession in its relation to authorities and less in

the relation to the social setting itself. It might be as

well an effect of the low professionalism. The journal-

ists rely upon official sources but do not cover the

social reality itself. On the other hand, it shows that the

loyalties of the journalists as professionals or as eth-

nics are not particularly high, even though “journalists

are members of two communities simultaneously: the

professional community, and the national one.”

(Zandberg & Neiger, 2005: 131)  It is indeed the case

that the subject has been taken over by the politicians,

the social, ethnic or administrative perspectives being

marginal in the press coverage of the issue. 

Objectivity: refers to the presentation of the point of

view of all parts involved and to the neutrality of the

journalist in covering the issue; the question is to what

extent all the actors involved find a voice in the cover-

age of the issue under scrutiny, to what extent the jour-

nalist keeps the distance from the subject and reports

from a detached position. The premise is that “every

time there is a perceived threat from the other ethnic

group, objectivity is lost (if it had ever been there) and

the ethnic element becomes important, in mixed ethnic

environment.” (Gebert, lecture, 2007) 

It is important to ask to what extent is objectivity

the main value in reporting on this issue, considering

that it is ethnically charged. “The professional commu-

nity calls upon the journalist to tell a story that will be,

or will appear to be factual, objective and balanced

(…) the national-cultural community calls upon the

journalist to take part in the conflict, to be its represen-

tative and its weapon, in the battle of images and

soundbites – to tell an unbalanced, unobjective story.”

(Zandberg & Neiger, 2005: 131) 

In the articles under scrutiny, one constant element

is the type of presentation, namely giving voice to dif-

ferent actors, the author of the article not having a

voice of his/her own. The only moment when the

author is present in the text is when he/she concludes

the article; this is the case when the journalistic genre

is news, which is mostly the case here. There is a clear

distinction in all the journals under study between

news and opinion, less so though in the Hungarian arti-

cles under scrutiny. These findings partly confirm the

hypothesis that the more institutionalized the profes-

sional values of factual coverage, the less ethnic the

coverage. The authors simply present points of view,

use quotes and identify the sources, even if these are
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mostly politicians, and less other human sources or

documents. It might be as well that the journalists

avoid taking responsibility for the issue they cover,

simply exposing other’s points of view. This might be

explained as well in terms of the communist legacies

of the profession, when the agency of journalists was

reduced and especially the political issues were already

prepared by higher party cadres, the journalists only

having to publish them10. 

In all the eighteen articles under study, various

positions are presented, in quotes, while the positions

of lay non-political actors from the region are hardly

heard. It is interesting to note that the ‘us’ and ‘them’

is not always clear; sometimes is the Hungarian versus

Romanian, other times is the mainstream – Hungarian

or Romanian – versus the extremist. 

At the same time, even if this type of coverage is

not in line with the objectivity principles, it does not

make the coverage necessarily ethnic, exactly because

most of the political actors are cautious in their decla-

rations, especially the ones that govern together. This

frail journalistic coverage, even if it proves a lack of

development of the value of the principle of objectivi-

ty, might enhance low purely ethnic positions, as the

journalists simply quote on the politicians, not going

any further in covering the issue. In this case, the

dilemma does not seem to be between professional

loyalties and ethnic loyalties, but between office jour-

nalism and field journalism.  

Bias and prejudices: some of the sites of prejudice

and bias are the sources, the choices made by journal-

ists, and the language; the usage of adjectives, verbs,

nouns that depict or deal with the ‘other’. In this

respect, the Hungarian journalists rely in two of the

three articles on the bellicose statements of a

Romanian nationalist senator. Other sources are the

Secret Service Director, the head of the radical Szekely

Council and the head of the Hungarian mainstream

party from the Mures area. 

On the Romanian side, there is a menacing sugges-

tion of Romania being delayed on joining the

European Union because of the unsolved autonomy

issue. “We have to see the consequences of this wide-

ly discussed referendum, but I do not believe it will

have such an impact as to hamper the integration into

the European Union.”11

Another site of the bias is represented by the titles

of the articles, out of the need that they be attractive to

the readers. It is in the titles that menacing arguments

are pushed, showing how 99.9% of the Hungarians

voted for autonomy for example. At the same time, in

the article, we find that only some people participated

in this referendum, one third of the population asked to

vote. The titles are more inflaming in the national press

than in the regional one. 

Overall, I suggest that the site of prejudice is in the

textual choices only when it comes to the titles.

Otherwise, the journalists are cautious in expressing

their views. The percentage of adjectives is reduced;

the authors of the articles do not call names when they

refer to the other side. Most of the articles are made of

quotations or paraphrasing politicians, more so in the

regional journals, both Romanian and Hungarian. The

most fertile ground for bias is in the choice of quota-

tions to be used, the most productive in this respect

being the radical politicians. 

Conclusion

The salience of ethnic conflict in the issue of the

referendum on autonomy is not high in the media cov-

erage. One of the reasons is the avoidance by journal-

ist of having their voice heard. The office journalism

that can be noticed does not trigger strong ethnic alle-

giances. On the issue of the commercialization of the

press that would reduce the ethnic angle, this seems

indeed to be the case, but it should be further analyzed

in the context of the praxis of journalism and its lega-

cies in Romania. Thus, besides: the overall main-

streaming of the press and the increased commercial-

ization that are conductive to cautious approaches and

sides towards certain political issues, and the issue of

the territorial autonomy of the Szekely Land is one of

them, communist legacies should be further addressed.

Journalists under communism had their political arti-

cles already framed or were simply receiving them

from the higher political levels. After the fall of com-

munism they enjoyed the freedom of being ‘against’

then commercialization reduced the political loud

stances. I argue that low expression of ethnic positions

can be explained both by commercialization and by the

low legacy on taking responsibility in covering politi-

cal issues; that was specific under communism in

Romania. 

Under the above mentioned circumstances, I con-

sider that the chances that the Hungarian-Romanian



Ju
rn

al
is

m
 º

i c
om

un
ic

ar
e 

* 
A

nu
l I

I,
 n

r. 
4,

 2
00

7

22

jjjj uuuu
rrrr nnnn

aaaa
llll iiii

ssss mmmm relations escalade into open ethnic conflict fed by

media, are low. The bellicose scenario could be think-

able when journalists would define themselves first of

all as part of their ethnic group and only second of all

as employees in various newspapers. In light of the

above presented analysis, the journalists perform more

like individuals that try to make a living by paid work

in commercial enterprises, rather than as individuals

representing their ethnicity. Further on, the radicaliza-

tion of the messages could be enhanced when the com-

munist legacies of reduced agency in covering political

issues fades away. In this case though it could be even

worse if the phenomenon of increased agency were not

be paralleled by an increase in professional values and

autonomy. It might be the moment when ethnic loyal-

ties take precedence.

Notes
1. This territory is situated in the middle of

Romania and is comprised of three counties. From

these, two are inhabited in proportions of more than

80% by ethnic Secui, namely Harghita and Covasna.

The third county, Mures, is inhabited in a proportion of

40% by ethnic Secui. The Secui are a population that

speaks a Hungarian dialect, yet considers itself and is

considered different from it.

2. The same editorial space in covering social issues

and misdoings of the administration is emphasized by

Jane Carry when approaching Polish journalism under

communism.

3. Sorin Rosca Stanescu in Sorin Ozon, 2005, trans-

lated from Romanian: "veneau multe delatiuni, verifi-

carea lor dura mult si era foarte greu sa publici infor-

matii foarte bine verificate.", p.5.

4. In my interviews in Constanta, it turned out that

local media have political orientations, according to

the owners that have a stand in politics; yet these posi-

tions are moderate rather than extremist as the owners

support mainstream parties rather than extreme ones.

5. And this seems to be the case especially in the

local press.

6. The percentage is around 40% Hungarians and

60% Romanians (the Romanian sources provide a per-

cent of 35% Hungarians and the Hungarian sources

point to a percentage of 45% ethnics; I chose to use the

medium between the two).

7. I am using only three Hungarian articles given

my lack of Hungarian language competencies and

reliance on a Hungarian fried for translations. She did

not have time to translate more for me.

8. In the local Romanian paper we find about the

repeated attempts of organizing the referendum, about

the case being considered illegal in the Romanian

courts but being continued at the CEDO level, for

example.

9. P.Condrut, 24 de Ore Muresene, 13.02.2007

10. See Luminita Rosca, Mecanisme ale propagan-

dei în discursul de informare (Mechanisms of

Propaganda in the Information Discourse), pp. 137-

212.

11. In original: "Sunt de urmãrit consecinþele aces-

tui mult vehiculat referendum, care nu cred cã va avea

un impact atât de puternic încât sã pericliteze inte-

grarea în UE" Nelly Blajut, 24 de ore Muresene,

26.09.06.
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Reports 

(Romanian Center for Investigative Journalism) ,

Stefan Candea and Sorin Ozon, 06 sep 2005

Newspaper articles

17.1.2007-01-17, 24 ore muresene, «Aderarea

aduce un nou Program ºi Statut UDMR» (Joining [the

EU] Brings a New Pogram and Statute to UDMR) –

Fekete Zsuzsánna

13.2.2007, 24 ore muresene , «În Judeþul Mureº a

început referendumul pentru obþinerea autonomiei þin-

utului secuiesc» (In Mures County Started the

Referendum on the Szekely Land Autonomy) – P.

Condrut

14.2.2007,  Libertatea, «Maghiarii vor regiuni eco-

nomice» (The Hungarians Want Economic Regions)

14.2.2007, Libertatea, «Editorial – Parsivenia de

sub eticheta» (Editorial – The Fake Under the

Etiquette) Petru Calapodescu 

14.2.2007, 24 ore muresene, «PSD cere stoparea

referendumului din secuime» (PSD Asks that the

Referendum Be Stopped)  Carmen Balizs 

14.2.2007,  Libertatea,  «Note bune si note proaste»

(Good Grades and Bad Grades), Petru Calapodescu 

15.2.2007, 24 ore muresene, «Preºedintele UDMR,

Markó Béla: „Referendumul nu este ilegal, numai

inutil” » (The President of UDMR: “The Referendum

is not illegal, just useless”) – Fekete Zsuzsánna

23.2.2007, Evenimentul zilei «Satele de romani,

ocolite de referendum» (The Romanian Villages

Avoided in the Referendum Process), Adrian Moise

23.2.2007, Transindex, «A terror-ellenes küzdelem-

ben tapasztalt katonákat vezényelne Székelyföldre

Funar»  (Funar: there Is Terrorist Danger in the

Szekely Region) 

24.2.2007, Transindex, «Kelemen Atilla: az

autonómiareferendum során Tõkésnek gyûjtöttek

aláírásokat» (Kelemen Atilla: during the referendum

he collected signatures for Tokes Laszlo)

28.2. 2007, Evenimentul zilei «Tokes s-a lansat la

Covasna » (Tokes Launched his Campaign in

Covasna), Adrian Moise

1.3.2007, 24 ore muresene, « Autonomia secuiascã

este o autonomie a sãracilor » (Szekely Autonomy is an

Autonomy of the Poor) - Carmen Balizs

01.3.2007,  24 ore muresene, «Conform deputatului

Moisoiu, UDMR, CNS, UCM, CNMT, chiar ºi

Biserica Reformatã, „încalcã grosolan toate legile ref-

erendumului”» (According to Deputy Mosoiu, UDMR,

CNS, UCM, CNMT, even the Reformed Church Are

Seriously Breaking the Referendum Laws) - Carmen

Balizs 

3.3. 2007, Evenimentul zilei « Marko Bela:

autonomie sau vor fi tensiuni! (Marko Bela : autonomy

or there will be tensions!) , Alex Negrea

4.3. 2007, Evenimentul zilei «Misiunea lui Bela,

autonomia» (Bela’s Mission, Autonomy), Lica

Manolache; Alex Negrea 

5.3. 2007, Evenimentul zilei «Parchetul a declansat

verificari privind Tinutul Secuiesc» (The Procurature

Started Checking the Szekely Situation), Lica

Manolache

6.3.2007, Transindex, «Ügyészségi vizsgálat a

székelyföldi autonómiatörekvés miatt » (On Account

of the Survey on the Szekely Autonomy) 

13.3. 2007, Evenimentul zilei,  «99% dintre secui

vor autonomie» (99% of the Szekely Population Want

Autonomy) Alex Negrea
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Definirea spaþiului public

Caracterul problematic al spaþiului public este evi-
dent, el devenind, aºa cum remarca ºi Camelia Beciu
(2, p. 15), „obiectul unei dezbateri paradoxale”,
întrucât, continuã aceeaºi autoare, „deºi teoreticienii
fac apel la aceastã noþiune, ei îi contestã de fiecare datã
pertinenþa”, ca urmare a ambiguitãþii în definirea
fenomenelor sociale pe care le circumscrie. Însã, reali-
tatea ne dovedeºte cã oricât de contestat ar fi conceptul
printre specialiºti el rãmâne totuºi de neocolit (7, p.66).

Noþiunea „public” este definitã în opoziþie cu noþi-
unea „privat” ºi, aºa cum pecizeazã Septimiu Chelcea
(12, p.485), «desemneazã, în ideologia secolului al
XVII-lea, „domeniul de stat”, spre deosebire de „spaþi-
ul privat”, libertatea de conºtiinþã ºi credinþã asiguratã
în cadrul societãþii civile». Nu este simplu sã se facã
distincþia între spaþiul privat ºi spaþiul public, deoarece,
susþine autorul menþionat, „existã spaþiu public al socie-
tãþii politice ºi spaþiu privat al societãþii civile (familie,
proprietate privatã, piaþã etc.), precum ºi spaþiu privat
al subiectivitãþii individuale”.

J. Habermas a creat conceptul de spaþiu public
“pentru a justifica apariþia, în secolul al XVIII-lea, în
Franþa ºi în Anglia, a unei sfere intermediare între viaþa
privatã ºi statul monarhic întemeiat pe secret” (3,
p.111). Este un spaþiu de mediere între societatea civilã
ºi stat (sfera puterii publice) în care oameni instruiþi
citesc ziarele, schimbã între ei cãrþi ºi argumente în
saloanele literare ºi în cafenele; din aceastã între-
buinþare deschisã a raþiunii, fondatã pe publicitatea
dezbaterilor, ia naºtere un model de bunã guvernare ºi
de lege, în opoziþie cu arbitrariul regilor.

Reflecþia lui Habermas despre spaþiul public se li-
miteazã, se pare, la spaþiul de circulaþie al textelor
scrise, identificat cu cercul raþiunii. Este un spaþiu pu-
blic oarecum idealizat. Ca urmare, abordãrile ulte-
rioare inspirate de gândirea lui Habermas sunt antre-
nate în direcþii diferite care, de regulã, lãrgesc acest

spaþiu, îndeosebi prin luarea în considerare a noilor
tehnologii de comunicare, ce se substituie cãrþii ºi care,
este adevãrat, scurtcircuiteazã argumentaþia raþionalã
(diferenþa dintre decalat ºi direct). Acest demers se face
însã cu acceptarea tacitã a cel puþin douã modificãri
esenþiale (7, p.66): 1) acceptarea ideii cã spaþiul public
este un spaþiu cel puþin conflictual ºi 2) refuzul de a se
recurge la o teorie manipulatorie a mass-media sau la
o concepþie pesimistã ºi unilateralã a consumului
(exact ceea ce susþinea Habermas în lucrarea Spaþiul
public). În consecinþã, în urma acestor demersuri
rezultã un spaþiu mult mai larg, mai deschis, fãrã me-
morie ºi fãrã graniþe evidente.

Astfel, literatura de specialitate pune în evidenþã
faptul cã forma canonicã a spaþiului public teoretizat
de Habermas este astãzi erodatã în mai multe feluri (3,
p.117-119):

o Prin privatizarea persoanelor publice ºi prin
tiraniile intimitãþii: peste tot unde pãtrund mijloacele
de comunicare de masã ºi noile tehnologii sfera intimã
este adusã în spaþiul public. Chestiunea frontierei din-
tre public ºi privat deschide calea reflecþiei asupra
tehnicilor de informare ºi comunicare (TIC), în mãsura
în care acestea fac neclarã distincþia dintre ele, prin
determinarea locurilor ºi activitãþilor, exemplul fiind
publicarea aspectelor absolut personale în mass-media
audiovizuale sau prin mijloacele electronice. Modelul
grec era ancorat în separarea strictã dintre public ºi pri-
vat, în ceea ce era comun ºi ceea ce era particular; acest
model valoriza activitãþile ºi lucrurile fãcute de individ
pentru cetate ºi ignora eul în calitate de conºtiinþã
reflexivã ºi experienþã interioarã (2). El se baza pe
suprapunerea celor douã dimensiuni ale spaþiului pu-
blic; coprezenþa oamenilor liberi era condiþia
deliberãrii lor în comun. De îndatã ce dimensiunile
spaþiului public se disociazã, tehnica apare ca instanþã
de mediere.

o Prin intermediul pieþii ºi al publicitãþii. Spaþiul
public se învecineazã cu spaþiul comercial, iar circu-

ccoommuunniiccaarree

Unele tendinþe în configurarea 
spaþiului public al comunicãrii

Constantin HARIUC, conf. univ. dr., Facultatea de ªtiinþele Comunicãrii,
Universitatea Ecologicã, Bucureºti
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laþia informaþiilor o însoþeºte peste tot pe cea a mãr-
furilor (marile mijloace de comunicare sunt legate de
publicitate; presa este în primul rând o întreprindere
furnizoare de informaþii economice ºi politice ceea ce
justificã bãtãlia pentru achiziþionarea unui ziar, a unui
post de televiziune sau a unei edituri).

o Prin instrumentare ºi prin noile instrumente. Se
încearcã în diverse moduri “crearea opiniei” printr-o
multitudine de sondaje ºi prin procedee de direcþionare
a comunicãrii politice înprumutate din marketingul
comercial. 

o Prin fragmentarea publicului. Direcþionarera pos-
turilor de televiziune, dacã ar duce la dispariþia carac-
terului de serviciu public ºi a misiunii universale a
acestora ar contribui la fãrâmiþarea dezbaterilor sau la
argumentarea lor comunitarã (fiecare s-ar uita la tele-
vizor sau ºi-ar primi propriul ziar pentru a putea igno-
ra mai bine lumile celorlalþi, ceea ce l-ar ajuta pe
fiecare sã-ºi perfecþioneze închiderea culturalã).
Desigur, noþiunea de spaþiu public indicã faptul cã
exerciþiul raþiunii are nevoie de graniþe, însã aceastã
închidere este ameninþatã astãzi atât de fãrâmiþarea
democraticã a culturilor, care pretind ele însele a fi pro-
pria lume, cât ºi de deschiderea mondialã. Termenul
“spaþiu public” hrãneºte iluzia unui loc de întâlnire
unitar, din ce în ce mai greu de gãsit pe ordinea de zi a
noilor democraþii. Spaþiul public, dacã existã, este
acum mult mai larg, dar în acelaºi timp fragmentat ºi
se scurge pe la cele douã capete, respectiv micro
(micile patrii comunitare) ºi macro (marea piaþã mon-
dialã). Toate acestea conduc la concluzia (1, p.119):
„mijloacele de comunicare modernã nu mai acoperã
nici teritoriul naþional nici cercul raþiunii”, însã „nu
suprimã nici raþiunea, nici gramatica dezbaterii, ci le
complicã”.

Dupã alþi autori utilizarea noþiunii de spaþiu public
se dovedeºte a fi delicatã pentru cã accepþiunile exis-
tente se împart între doi poli: cel social ºi cel politic.
Putem menþiona trei dintre aceste accepþiuni, care se
disting prin gradul de coordonare a acþiunii comune:

o la prima vedere, spaþiul public desemneazã „un
mediu de simplã observabilitate reciprocã” (8). Este
sensul dat de ªcoala de la Chicago (Richard Sennett),
care analizeazã oraºul ca pe un loc de întâlnire pentru
strãini, idei care-ºi trag rãdãcinile din lucrãrile lui
Simmel. Spaþiul public este un loc unde „semnele ºi
indiciile sunt puse la dispoziþia ocupanþilor sãi pentru a
descifra stãrile lor interne ºi pentru a face reciproce
atribuþiile lor”.

o într-o altã accepþiune, spaþiul public desemneazã
„constituirea unei intersubiectivitãþi practice, a

recunoaºterii reciproce drept subiecþi, a legãturii dintre
persoane ºi a înlãnþuirii acþiunilor lor de cooperare
socialã (8). Este vorba deci de comunicare ºi
socializare. Aici, problema acþiunii avanseazã noþiunea
de intenþie, de exprimare publicã, ce repune în discuþie
schema dualistã a unei manifestãri exterioare a
gândirii;

o din perspectiva politicului, spaþiul public desem-
neazã ansamblul scenelor, mai mult sau mai puþin insti-
tuþionalizate, unde este expus, justificat ºi hotãrât un
ansamblu de acþiuni organizate ºi orientate politic.
Fiind orientatã cãtre participarea la deliberarea colec-
tivã, acþiunea în comun este reglatã aici de modalitãþile
de ordonare dintre spaþiul social ºi spaþiul politic, ºi
deci de cãtre formele comunicãrii politice (10, 1998,
p.27-42).

Comunicarea în spaþiul public

În raport cu cele relevate mai sus se poate spune cã
este publicã orice comunicare fãcutã într-un loc
deschis publicului sau în orice loc în care se adunã un
numãr de persoane care depãºeºte cercul normal al
membrilor unei familii ºi al cunoºtinþelor acesteia,
indiferent dacã membrii care compun acel public sus-
ceptibil de a receptiona astfel de comunicãri pot sau nu
sã o facã în acelaºi loc sau în locuri diferite ori în
acelaºi timp sau în momente diferite. Problema nu este
totuºi atât de clarã pe cât ar pãrea dupã lecturarea aces-
tei definiþii. 

Pentru Bernard Miège comunicarea publicã repre-
zintã „recurgerea din ce în ce mai clarã ºi mai organi-
zatã din partea administraþiilor de stat la mijloacele
publicitare ºi la relaþiile publice” (7, p.74). Mai mult,
pentru înþelegerea expresiei “comunicare publicã”,
Bernard Miège face câteva precizãri prin care sã-i
delimiteze contururile în raport cu alte procese de
comunicare (7, p.74-80):

o comunicarea publicã trebuie deosebitã de comu-
nicarea politicã cu care are inevitabil unele supra-
puneri; ea nu se limiteazã doar la campaniile electorale
ºi nu trebuie transformatã într-un apendice al comu-
nicãrii politice, chiar dacã aceasta ºi-a diversificat
modalitãþile de exprimare (relaþii cu publicul, relaþii
publice, politici de imagine etc.);

o comunicarea publicã nu trebuie asimilatã comu-
nicãrii instituþionale aceasta din urmã fiind în realitate
o categorie „bunã la toate”, folositã de cãtre profe-
sioniºti pentru a desemna tot ceea ce nu este promovare
de produse. Accentul pus pe aspectul instituþional sau
organizaþional are ca efect disimularea caracteristicilor
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rrrr eeee specifice comunicãrii de întreprindere, pe de o parte, ºi
comunicãrii publice, pe de alta: dezvoltarea celei din
urmã trebuie legatã de anumite transformãri care se
produc chiar în interiorul aparatului de stat, în relaþiile
sale cu administraþii ºi prin care se cautã înbunãtãþirea
calitãþii contactului;

o comunicarea publicã nu trimite la ceea ce
Habermas desemneazã prin „comunicare ce respectã
principiul publicitãþii critice prin exercitarea raþiunii”.

Dacã în primul caz se poate constata o lãrgire a
domeniului de definiþie a comunicãrii publice, în cel
de-al doilea caz se observã o îngustare a acestuia, pre-
cizãrile ulterioare ale autorului fiind potrivite mai mult
pentru prima definiþie. Aceasta ne sugereazã cã se
poate lua în calcul ºi o altã posibilitate: delimitarea
domeniului de definiþie a comunicãrii publice prin
raportarea ei la celelalte forme ale comunicãrii din
câmpul social (tehnica genului proxim ºi al diferenþei
specifice).

Indubitabil, comunicarea publicã se deosebeºte de
celelalte tipuri de comunicare ºi acþiuni îndeosebi prin
finalitatea sa; trãsãtura ei esenþialã este cã acþioneazã la
nivelul reprezentãrilor sociale ceea ce permite o rapidã
modificare a discursurilor publice (7, p.79). În acest
sens, consider relevante rezultatele analizelor compa-
rative prezentate în continuare, întrucât pun în evidenþã
principalele elemente ce le diferenþiazã ºi care se pot
folosi la o mai bunã poziþionare a comunicãrii publice
în câmpul comunicãrii sociale (9, p.141-142):

Comunicarea publicã
o vizeazã în special viaþa personalã a cetãþenilor:

prin mass-media, adreseazã mesaje într-o manierã spe-
cialã cetãþenilor ca indivizi particulari (prevenirea ma-
ladiilor ºi a accidentelor);

o este centratã pe efectele, pe rezultatele studiate;
o dezvoltã raporturi interactive în profitul progresu-

lui umanitar.
Comunicarea societalã
o este în slujba naþiunii: priveºte în mod mai direct

teme legate de societate (ex. promovarea civismului ºi
a valorilor morale, salvgardarea patrimoniului ºi a cul-
turii) vizînd o colectivitate luatã în ansamblul ei;

o creeazã un climat psihologic propice acceptãrii
mesajelor sociale;

o lãrgeºte cîmpul preocupãrilor individuale,
încearcã sã formeze ºi sã dezvolte o conºtientizare
colectivã a subiectelor majore.

Comunicarea publicã
o îºi propune un obiectiv de purã valoare indivi-

dualã: acþiuni de prevenire în favoarea sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii, promovarea resurselor patrimoniale;

o este un emiþãtor neutru care nu este aservit nici
unei entitãþi particulare, fie aceasta putere, grup ori
persoanã;

o acþioneazã în mod independent în raport cu
împrejurãrile politice, pînã la dispariþia rãului avut în
vedere.

Propaganda
o „difuzeazã credinþa” în sensul ei primar, luptã

pentru ca opinia publicã sã accepte anumite opinii
politice ºi sociale, sã sprijine o orientarea politicã, un
guvern, un reprezentant;

o este un ansamblu de mijloace de informare puse
în mod deliberat în serviciul unei teorii, unui partid sau
a unui om, în vederea strîngerii de adeziuni ºi a sprijin-
ului cît mai multor persoane;

o serveºte orice strategie politicã în condiþii de
exploatare favorabilã cu tehnici de cucerire a spiritelor
elaborate ºtiinþific.

Comunicarea publicã
o preconizeazã modificãri comportamentale în

vederea schimbãrii obiceiurilor; este mai curînd anti-
consum;

o se sprijinã pe fapte dovedite (relaþii între tabagism
ºi cancer, eficienþa purtãrii centurii de siguranþã);

o se referã la comportamentele „ideale” ale cetãþe-
nilor cu privire la propria lor persoanã;

o este finanþatã de colectivitate: fonduri venite de la
stat sau asociaþii unde cea mai mare parte a resurselor
provine din colecte de la populaþie. 

Publicitatea
o încurajeazã achiziþionarea unui produs nou, deci

favorizeazã consumul;
o pune accentul mai mult pe marcã decît pe produs,

vrea mai mult sã convingã decît sã informeze;
o face din consumator un personaj învingãtor;
o este finanþatã prin produsele cumpãrate de con-

sumatori.

Comunicarea publicã se deosebeºte ºi de comuni-
carea guvernamentalã, întrucât aceasta din urmã:

o reflectã orientarea guvernului;
o este indicatorul privilegiat al democraþiei: explicã

neclaritãþile deciziilor ºi informeazã asupra con-
secinþelor lor; 

o este indicatorul eficienþei guvernului: cautã sã
foloseascã în mod optim resursele naþionale; societãþile
democratice cel mai bine informate sunt în general cele
mai performante (consens relativ); 
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o include comunicarea publicã în ceea ce priveºte
subiectele de interes public, precum prevenirea acci-
dentelor ºi maladiilor, lupta contra ºomajului ºi
inflaþiei, promovarea valorilor culturale, sociale ºi
patrimoniale. 

Aceastã analizã comparativã ne sugereazã cã pentru
delimitarea conceptualã a comunicãrii publice se poate
folosi ºi tehnica enumerãrii tipurilor de acþiuni pe care
le circumscrie, situaþie care ar genera însã ºi alte con-
troverse determinate de „viciul inepuizãrii”. 

Spaþiile comunicãrii publice

Deºi dezbaterile pe aceastã temã sunt numeroase
concluzia la care se ajunge este, de regulã, asemãnã-
toare: spaþiul public contemporan este rezultatul unor
dezvoltãri ºi acumulãri în domeniul dispozitivelor
comunicaþionale care s-au perfecþionat progresiv ºi
care sunt puse în practicã de tehnici din ce în ce mai
sofisticate. Numãrul agenþilor sociali care pun stãpâ-
nire pe tehnicile de comunicare ºi intervin în spaþiul
public sunt tot mai mulþi ceea ce duce la o fragmentare
a acestuia, la crearea mai multor spaþii în care se
formeazã/sunt formate opiniile ºi la implicarea, în
moduri diferite, a tot mai multor grupuri sociale.

Deºi este greu sã se delimiteze spaþiile comunicãrii
publice, ca urmare a numeroaselor controverse exis-
tente în rândul specialiºtilor, totuºi se poate spune cã
acestea se referã la (4, p.151):

o comunicarea didacticã desfãºuratã în ºcoli, uni-
versitãþi, instituþii de învãþãmânt ºi biblioteci ºcolare,
universitare, prin cursuri, prelegeri, seminarii etc.

o Comunicarea politicã/administrativã desfãºuratã
în instituþiile publice, prin presa scrisã ºi bibliotecile
publice (carte scrisã, casete audio-video, baze de date
etc).

o Comunicarea artisticã ce cuprinde comunicarea
plasticã (muzee, expoziþii), muzicalã (sãli, concerte),
teatralã (operã) ºi literarã.

o Comunicarea ºtiinþificã ce se desfãºoarã în acad-
emii ºi institute. Forme: conferinþe, colocvii, publi-
caþii. Biblioteci specializate.

o Comunicarea audio-vizualã prin radio, televi-
ziune, ciberspaþiu.

Aºa cum am vãzut mai sus, spaþiul public cuprinde
toate dispozitivele de comunicare ce depãºesc astãzi, în
mare mãsurã, domeniul mass-media. Folosirea tehni-
cilor de comunicare este generalizatã în aproape toate
instituþiile sociale, de la cele care fac parte din sfera
publicã (administraþia de stat), pânã la cele care orga-
nizeazã societatea civilã (asociaþiile sau chiar organi-

zaþiile religioase). Spaþiul public tinde sã devinã tot
mai complex; acesta este saturat de reþele mediatice ºi
statusuri comunicaþionale relevante (organizaþii de
relaþii publice, instituþiile purtãtorilor de cuvânt, lideri
de opinie etc.), ceea ce determinã intensificarea proce-
sului de generalizare a comunicãrii.

Impactul tehnicilor de informare ºi 
de comunicare în spaþiul public

Rolul formelor de comunicare în constituirea ºi în
stabilirea tipurilor de spaþiu public conduce în mod jus-
tificat la întrebãri despre incidenþa pe care ar putea-o
avea tehnicile de informare ºi comunicare. Impactul
asupra spaþiului public este în general dedus din carac-
teristicile tehnice care le disting de mass-media: inter-
activitate, includerea în reþea ºi convergenþa
audiovizualului, telecomunicaþiilor ºi informaticii. Dar
aceastã analizã se referã ºi la rolul politic pe care
tradiþia democraticã îl atribuie mass-media ºi chiar la
responsabilitatea lor în denaturarea spaþiului public.
Analiza medierii tehnice este strâns legatã de judecãþi
de valoare cu atât mai pregnante cu cât ne lipseºte o
anumitã detaºare faþã de cunoaºterea modurilor de
apropiere socialã a TIC.

TIC participã la redefinirea frontierei dintre public
ºi privat în mãsura în care, purtate de tendinþele pro-
funde ale societãþii, par sã fie rupte de schema propa-
gandisticã anterioarã. Din acest punct de vedere, patru
caracteristici sunt în general aduse în prim plan: tehni-
cizarea relaþiilor, comercializarea comunicãrii, frag-
mentarea publicurilor ºi, în fine, mondializarea fluxu-
rilor de informaþii.

o Tehnicizarea relaþiilor se raporteazã la con-
statarea cã propagarea TIC în viaþa cotidianã se traduce
prin multiplicarea aparatelor de comunicare.
Societatea de comunicare se caracterizeazã prin aceea
cã procesul de comunicare a devenit o valoare pozitivã
centralã (opusã violenþei) ºi cã relaþiile sunt mediate de
aparate (11, 1984). Mecanizarea vieþii cotidiene, ca
aspect al raþionalizãrii lumii, îºi are prelungirile în
domeniul relaþional. Ea nu priveºte doar bunurile sau
serviciile care dau confortul, ci îºi însuºeºte ºi relaþiile
sociale aflate în responsabilitatea automatelor
relaþionale. În ansamblul practicilor sociale, multipli-
carea obiectelor cu ecran pare susþinutã mai ales de
grija de a restitui comunicãrii mediate de tehnicã mul-
tiplele dimensiuni ale comunicãrii frontale, remediind
specializarea care însoþeºte îmbunãtãþirea perfor-
manþelor medierilor tehnice. Astfel, multimedia, rod al
convergenþei sectoarelor informaticii, audiovizualului
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rrrr eeee ºi telecomunicaþiilor, sunt definite ca dispariþie a dis-
tincþiilor anterioare: mass-media/interpersonal,
difuzare/editare, sunet/imagine/text etc.

Tehnicile de informare ºi comunicare, prin dubla lor
dimensiune, de tehnicã ºi de comunicare, se aflã astfel
în mijlocul unui conflict între tendinþele de individua-
lizare ºi procesele de socializare al cãror vector sunt.
Se pune problema sã ºtim dacã relaþiile înnodate prin
ecranul interpus participã la o experienþã autenticã ori
constituie un simulacru ºi o nerealizare a raportului cu
lumea, astfel spus dacã aceastã comunicare mediatã de
tehnicã produce efectiv legãturi sociale (un colocviu
despre teleservicii, þinut la Sorbona pe 19 mai 1994 sub
auspiciile Academiei din Paris, se intituleazã: „Vom
trãi prin ecrane interpuse?”). În analizele despre
impactul TIC sau despre însuºirea lor, o preocupare
majorã priveºte gradul de substituire de cãtre medierea
tehnicã a medierilor instituþionale ºi, ca o consecinþã,
autonomia socialului în raport cu ascensiunea tehnicii
ºi a proiectelor sale (societate de supraveghere/socie-
tate de comunicare).

o Dimensiunea comercialã a comunicãrii nu este în
sine un fenomen nou; legile privind libertatea presei
cât ºi cele privind comunicarea au încercat, de exem-
plu, sã concilieze dubla naturã, comercialã ºi publicã, a
informaþiei ºi a întreprinderilor de presã scrisã sau
audiovizualã. Dar dezvoltarea TIC duce la creºterea
importanþei logicii economice în detrimentul interesu-
lui public, logica economicã dominând mass-media
clasice ºi, în general, întregul sector al presei scrise ºi
al audiovizualului, atât în ceea ce priveºte producþia cât
ºi livrarea (5, p. 557-576).

Modele de comunicare în spaþiul public

Bernard Miège distinge patru modele de comuni-
care publicã (7, p182-197), formate succesiv, nu
neapãrat într-o anumitã ordine peste tot, fiecare având
caracteristici proprii ºi dând naºtere unor practici
diferite. Aceste modele de comunicare se definesc ºi îºi
organizeazã acþiunile comunicaþionale în jurul ºi
plecând de la tehnicile de comunicare dominante.
Astfel se poate considera cã impulsul a fost dat succe-
siv de:

o presa de opinie (apãrutã în secolul al XVIII-lea);
o presa comercialã de masã (apãrutã în ultima parte

a secolului al XIX-lea);
o mass-media audio-vizuale ºi mai ales televiziunea

generalizatã (a cãrei influenþã a continuat sã creascã de
la jumãtatea secolului al XX-lea);

o relaþiile publice generalizate (a cãror dezvoltare

continuã poate fi observatã începând cu anii ‘70, dar
care sunt departe de a fi atins importanþa televiziunii
generaliste).

Deºi apar succesiv aceste modele coexistã: faptul cã
apare un nou model de comunicare nu înseamnã cã
modelele existente anterior vor dispãrea sau vor dobân-
di un statut marginal.

În jurul presei de opinie se organizeazã spaþiile pu-
blice nãscânde din primele societãþi democratice, în
perioade, de altfel, diferite în funcþie de þarã – în orice
caz cu certã anterioritate în Anglia, în raport cu conti-
nentul european ºi cu Statele Unite. Mai peste tot, la
mijlocul secolului al XVIII-lea, aceastã formã de presã
este disponibilã, în ciuda opoziþiei mai mult sau mai
puþin permanente din partea majoritþii guvernanþilor;
ea este produsã dupã procedee artizanale; tirajele ei
erau reduse, cu ritmuri de apariþie neregulate ºi cu pa-
ginare variabilã. Stilul polemic, de o violenþã a tonului
pe care cu greu ne-o putem imagina azi, fervoarea ºi
discursul politic sunt puternic amestecate cu abordarea
literarã: scriitorii deveniþi publiciºti asigurã renumele
ziarelor la care colaboreazã. Aceastã presã de idei îi
costã mult pe cititori, preþurile mari trebuind adesea sã
susþinã cheltuielile de judecatã ºi penalitãþile care
decurgeau din procesele pierdute. Dar, din aceastã
cauzã, se stabileºte o legãturã puternicã între ziare ºi
cititorii lor, legãturã care a permis burghezilor luminaþi
sã practice Aufklärung-ul, adicã utilizarea publicã a
raþiunii, prin intermediul argumentãrii ºi al schimbului
de opinii. Astfel s-a creat un spaþiu al medierii între stat
(lucru care se întâmpla în secret în timpul monarhiei)
ºi spaþiul vieþii private.

Începând cu secolul al XIX-lea, ºi în mod definitiv
de la sfârºitul sãu, presa comercialã, al cãrei destin a
fost legat indisolubil de regimul parlamentar ºi de
„împãrþirea teritoriului de cãtre notabilitãþi (“triun-
ghiul presã – parlament – notabilitãþi”, de exemplu,
pus în evidenþã de Yves de la Haye) (6), introduce
schimbãri decisive; un nou model de comunicare se
implanteazã, fãrã ca precedentul sã disparã. Istoria pre-
sei nu este zgârcitã cu detaliile de facturã tehnicã,
juridicã sau economicã – adicã acelea care asiguraserã,
decenii întregi, supremaþia presei comerciale; ea este
însã destul de discretã în ceea ce priveºte condiþiile cul-
turale ºi politice ale implantãrii acestui tip de presã,
neinsistând deloc asupra caracteristicilor noului model
de comunicare. Esenþialul constã în faptul cã aceastã
presã de „masã”, organizatã pe o bazã industrialã ºi
orientatã asupra profitului, asistã rapid la pierderea
autonomiei redacþiilor în raport cu editorii ºi la sepa-
rarea jurnalismului de literaturã.
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Efectele mass-media se impun începând cu
mijlocul secolului al XX-lea. Ele au fãcut obiectul a
numeroase lucrãri de sociologie ºi antropolgie cultu-
ralã care l-au determinat pe Jürgen Habermas sã insiste
atâta asupra acþiunii sistemice de „administrare a cul-
turii”, incompatibilã cu publicitatea ºi cu confruntarea
de opinii referitoare la sfera publicã. În ceea ce ne
priveºte, vom adãuga cã dezvoltarea mass-media
audiovizuale (ºi în special a canalelor de televiziune
generaliste) se leagã cvasi-organic de cea a publicitãþii
comerciale („investiþiile” celor care fac publicitate
pentru produsele lor constituind baza economicã a
modelului) ºi de dezvoltarea tehnicilor de marketing în
comunicarea socialã (identificarea publicului-þintã,
strategiile de influenþare a grupurilor ºi audienþelor,
rolul crescut al imaginii ºi al poziþionãrii prin contro-
larea imaginii propuse...). În fine, mass-media
audiovizuale, încã ºi mai clar decât presa comercialã,
pun accentul pe divertisment, incluzând aici ºi diver-
tismentul care însoþeºte, în ultimul timp, difuzarea
informaþiei sau producþiile artistice (sã luãm ca exem-
plu talk-show-urile); ele asigurã primatul normelor
spectacolului ºi ale reprezentãrii în detrimentul argu-
mentãrii ºi al „exprimãrii”.

Modelul comunicãrii de masã este cu siguranþã
modelul dominant în marea majoritate a societãþilor
liberal-democratice. Totuºi, de pe la începutul anilor
`70, o datã cu relaþiile publice generalizate, apare un
nou model, cu ajutorul cãruia mass-media generaliste
trebuie distinse cu grijã. De acum înainte statul, între-
prinderile mai mari sau mai mici ºi, încetul cu încetul,
toate instituþiile sociale (de la puternicele administraþii
publice la organizaþiile „societãþii civile”) pun
stãpânire pe tehnicile gestiunii socialului ºi pe
tehnologiile comunicãrii ºi informãrii, punând în prac-
ticã strategii de comunicare din ce în ce mai per-
fecþionate (7, p.228).

Crearea unor imagini cu putere de seducþie ºi de
fluiditate, care este obiectul acestor tehnici ºi strategii,
nu trebuie sã ne facã sã le considerãm simple artefacte
sau niºte discursuri care se învârt în gol; ele sunt, în
aceeaºi mãsurã, puternice “motoare” ale schimbãrilor
sociale ºi culturale; dar noutatea relativã a apariþiei lor
nu ne-a condus încã la a lua în calcul ºi efectele pe care
le-ar antrena. Se pare cã, încã ºi mai mult decât
canalele audiovizuale de comunicare în masã, relaþiile
publice generalizate pun accent pe temele consensuale;
ele vizeazã, în toate domeniile vieþii sociale, fabricarea
unei adeziuni ºi tind sã se adreseze în special indi-
vizilor/consumatorilor/cetãþenilor, de preferinþã
grupurilor ºi „audienþelor”. Inserându-se în raporturile

existente ºi insinuându-se în structurile politice ºi cul-
turale, ele nu au impactul “tautistic” pe care un Lucien
Sfez (printre alþii) l-a atribuit – dar este contestabil cã
ele ar fi, pentru marile organizaþii multinaþionale, pen-
tru partidele politice dominante ºi pentru stat – care le
poate acorda bugete de publicitate, de „comunicare”,
de sponsorizare ºi mecenat din în ce în ce mai mari –,
niºte elemente de întãrire a dominaþiei acestora.

Modelul de acþiune ºi ponderea modelelor de
comunicare în spaþiul public evolueazã pe baza urmã-
toarelor criterii:

o relaþia dintre modele ºi subiecþii cetãþeni (de
proximitate în cazul presei de opinie; de natura specta-
colului în cazul radioului sau una „individualizatã” în
cel al unor tehnici recente de comunicare);

o importanþa populaþiei implicate în ofertele medi-
atice (trebuie fãcutã diferenþa între destinatarii presei
de opinie ºi telespectatorii mass-media);

o linia editorialã a articolelor ºi programelor
(stilul polemic al presei de opinie implicã evident mai
mult cititorul – care trebuie sã se recunoascã în el –
decât stilul consensual al media generaliste care se
adreseazã unor publicuri diverse ºi trebuie sã se
adapteze la diversitatea intereselor acestora); 

o raportul cu puterea de stat ºi cu interesele eco-
nomice majore (pentru ca un curent de schimburi de
opinii sã se poatã stabili, o oarecare distanþã este evi-
dent indispensabilã, atât faþã de una, cât ºi faþã de cele-
lalte, prezenþa acestora manifestându-se atât prin con-
trolul direct asupra mass-media, cât ºi prin „investi-
þiile” publicitare);

o tipul de organizare economicã adoptat pentru
intreprinderea de presã ºi tehnicile de comunicare
dominante (un control politic sever din partea statului
ºi a organelor care depind de el este fãrã îndoialã la fel
de nefast funcþionãrii spaþiului public ca ºi procesul
generalizat de transformare în marfã a produselor
comunicãrii).

Aceste criterii iau valori diferite, dau consistenþã
celor patru modele ºi permit caracterizarea contribuþiei
fiecãruia la spaþiul public: pe ce elemente se bazeazã;
care sunt principiile dupã care sunt construite; ce avan-
taje oferã în analiza spaþiului public din perspectiva
formelor luate în anumite societãþi istorice, ºi nu din
perspectiva unui concept filosofic.

De altfel, aºa cum remarcã autorul citat, cercetãrile
spaþiului public se organizeazã în jurul a patru niveluri
de analizã, dupã cum urmeazã:

o spaþiul public este locul de derulare a unor acþi-
uni comunicaþionale care îºi gãsesc originea în patru
modele de comunicare apãrute succesiv, primul dintre
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rrrr eeee ele cu mai bine de douã secole în urmã; acestea func-
þioneazã ºi la ora actualã, chiar dacã unul dintre ele este
dominant;

o spaþiul public contemporan nu poartã doar
pecetea modelului dominant, cel al mass-media audio-
vizuale. La fãrâmiþarea sa concurã, de asemenea:
strategiile de comunicare ale diferitelor instituþii
sociale, aflate în continuã evoluþie; înmulþirea sensi-
bilã a mijloacelor de comunicare, în special odatã cu
apariþia reþelelor cu debit mãrit ºi a produselor multi-
mediatice; importante modificãri intervenite în mass-
media;

o schimbãrile ce afecteazã relaþiile dintre spaþiul
public ºi spaþiul privat generate de individualizarea în
curs a practicilor de comunicare intãritã de fenomenul
de „transformare în marfã individualizatã”, implicat de
noile reþele, de modificãrile survenite în activitatea de
programare a marilor mass-media ºi de tendinþa de
reducere a formelor argumentative în cadrul acþiunilor
comunicaþionale, dependente sau nu de mass-media;

o ce „teorie a acþiunii” este susceptibilã sã descrie
cel mai bine elementele aflate în joc în cadrul spaþiului
public.

Concluzii 

Cele relevate mai sus evidenþiazã faptul cã proble-
ma spaþiului public rãmâne încã un subiect controver-
sat, atât din perspectiva construcþiei conceptuale perti-
nente, cât ºi din perspectiva orizonturilor comuni-
caþionale pe care le circumscrie, aspecte ce dovedesc
complexitatea fenomenului luat în considerare.
Existenþa numeroaselor puncte de vedere referitoare la
acest concept, care fie cã-i lãrgesc sau cã-i restrâng
domeniul de definiþie denotã cã, în acest orizont inter-
pretativ, nu se poate ajunge încã la o soluþie satisfãcã-
toare, întrucât persistã numeroase controverse cu
privire la conþinutul ºi caracteristicile proceselor
comunicative specifice, fãrã ca sã se întrevadã un posi-
bil consens în rândul cercetãtorilor. Spectrul larg al
interpretãrilor conceptuale ale comunicãrii publice,
conþinutul lor restrictiv determinat de „viciul
inepuizãrii” sau de „deficitul de semnificaþie”, le
imprimã, de regulã, un caracter particular ºi, în con-
secinþã, nu fac posibilã investigarea lor satisfãcãtoare,
în raport cu celelalte procese sociale. Ca urmare, posi-
bilitatea realizãrii unor reflecþii cu caracter global
asupra proceselor comunicative în spaþiul public, care
sã permitã desprinderea unor concluzii integratoare
referitoare la caracteristicile, emergenþa ºi finalitãþile
lor este redusã. 

Chiar ºi aºa, constatau Michael Kunerik ºi Astrid
Zipfel (apud 4, p.5) „nu se poate concluziona simplist
cã am avea de a face cu o ramurã imaturã a ºtiinþei, în
care nu ar exista nici mãcar unitatea de vederi asupra
conceptelor de bazã înrudite”, întrucât „o asemenea
multitudine de noþiuni este tipicã pentru toate ºtiinþele
umaniste ºi sociale”. De altfel, investigarea proceselor
comunicative s-a intensificat ºi tot mai mulþi cercetã-
tori, fãrã sã identifice o paradigmã dominantã, ajung la
rezultate care duc la întregirea imaginii domeniului, la
clarificarea unora dintre multele confuzii existente ºi la
o anumitã stabilitate a aparatului conceptual cu care se
opereazã.
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Abstract 

This study reveals only few of the aspects to be debated. These aspects are to be split into
many points of view, which usually analyze specific aspects of public space, from the per-
spective of different needs of investigation, and therefore a particular specialized perspec-
tive, having complementary, closed to or divergent meanings. 

Considering this approach, the study takes into account the controversy regarding:
- delimitation and defining of "public space" concept, relative to its canonical form

described by Habermas;
- identification of the communication in this space, based on comparative analysis

with other forms of communication which usually are confused to communication in public
space itself;

- public communication models to understand public communication evolution in
social environment, based mostly on the impact of information and communication tech-
niques which contribute to redefine the border between public and private.

The main conclusion the researcher came to is that currently there is no satisfactory
solution for this aspect, as too many controversies regarding contain and characteristics of
public communication coexist. Moreover there is no consensus to be found soon among
researchers regarding this aspect. The wide spectrum of the conceptual interpretations,
their restricted contain provoke their particularity and consequently they cannot be inves-
tigated properly, relative to the other fields and social processes. Therefore, the possibility
of creating overall considerations on the public space of communication, which will lead to
integrative conclusions regarding its characteristics, emergence and finalities, is very low.
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În prezent, jocurile online sunt asociate cu
Internetul. Cu toate acestea, jocurile online au apãrut ºi
s-au dezvoltat o datã cu reþelele de calculatoare.
Jocurile pe calculator existã de aproximativ 50 de ani
ºi se manifestã ca fenomen de masã de 25 de ani. Deºi
împãrtãºesc multe dintre trãsãturile jocurilor pe calcu-
lator, despre care s-au realizat multiple studii, jocurile
online au ca principalã caracteristicã capacitatea de a
crea mari comunitãþi de jucãtori cu o dinamicã ºi ca-
racteristici ce pot constitui obiectul unor studii socio-
logice, antropologice, psihologice etc.

Cercetarea reliefeazã în partea introductivã asemã-
narea dintre joc ºi ritual, trecând apoi în revistã atât
criticile, cât ºi aprecierile laudative la adresa jocurilor
pe calculator sau a celor online. Din acest punct, se
detaºeazã de o abordare criticã prin aceea ca scopul
cercetãrii este de a aduce o nouã perspectivã antropo-
logicã asupra jocurilor online: studiul ritualurilor sau al
elementelor de ritual existente în jocurile online.
Dincolo de dezbaterea dintre criticii ºi susþinãtorii
jocurilor online se aflã antropologia, care îºi propune
sã fie amoralã ºi sã se bucure de insolitul acestora, de
ocazia unicã de a vedea naºterea, dezvoltarea ºi, posi-
bil, moartea unor comunitãþi virtuale.

Elemente de rit în jocul online Star Kingdoms 
Obiectivul cercetãrii

Studiul a fost realizat asupra jocului online Star
Kingdoms (,,Regatele Stelare” sau, cum îi spun pe
scurt jucãtorii, SK), un joc interactiv de strategie înfi-
inþat în 2000, care însã prezintã suficiente elemente de
joc online ,,de interpretare de roluri” (role playing) pe
numeroasele sale forum-uri. Este unul dintre cele mai
longevive jocuri online ºi are o tradiþie ºi o comunitate
bine conturate.

Obiectivul cercetãrii îl reprezintã studiul modului
în care funcþioneazã interacþiunile mediate de calcula-
tor în cadrul jocurilor online, vizându-se, în principal,
dimensiunea ritualicã a acestora. S-a urmãrit identifi-
carea existenþei unor elemente de rit, precum ritualurile
de consum, cele de trecere, de iniþiere ºi ritualurile
politice, analizându-se ºi sensul extins al ritualului,
instituit de E. Goffman, care depãºeºte momentele dis-
tincte de ceremonial referindu-se ºi la situaþiile cotidi-
ene împãrtãºite de membrii aceluiaºi grup, în cazul de
faþã interacþiunea fiind online.

Metodologie

Datoritã particularitãþii mediului, metoda la care
s-a recurs a fost una antropologicã, numitã de unii
cercetãtori etnografie virtualã sau etnografie online1,
principala tehnicã abordatã fiind observaþia participa-
tivã. De asemenea, s-au utilizat ca tehnici interviul
nestructurat, dar ºi cel semi-structurat, apelându-se la
un aºa-numit ,,informator” sau a unui ,,insider”.
Prelucrarea datelor nu a fost una cantitativã ci, mai
degrabã, calitativã. Distinctã faþã de etnografia tradi-
þionalã, dar nu ºi în ceea ce priveºte obiectivele, etno-
grafia online are în vedere în egalã mãsurã înþelegerea
experienþelor de viaþã ale unor persoane prin imersiu-
nea cercetãtorului în mediul cultural al acestora. De
asemenea, informatorul a furnizat date preþioase, veri-
ficate prin observaþie, referitoare la identitatea realã ºi
personalitatea persoanelor intervievate, la obiceiurile
acestora de consum, precum ºi informaþii referitoare la
joc, la propriul comportament de consum ºi la inter-
acþiunile sale cu membrii comunitãþii online din care
face parte.      

Ipoteze de lucru

În vederea realizãrii obiectivului cercetãrii, s-au
avansat urmãtoarele ipoteze:

În cadrul jocurilor online existã elemente de rit,
care pot fi identificate fie ca ritualuri de consum, sub
forma unor ritualuri de trecere, de iniþiere, ritualuri
politice sau ca elemente ritualice desacralizate ale rea-
litãþii virtuale, fie, în virtutea tradiþiei iniþiate de E.
Goffman (1974), ca ,,rituri instituþionale”, ,,rituri
statutare”, ,,interpersonale” sau ,,de interacþiune”, de-
rapaje ritualice, reparãrii ritualice, precum ºi ,,pro-
fanãri ritualice”.

O altã ipotezã este aceea cã dimensiunea ritualicã
din cadrul jocurilor online (în genul Star Kingdoms)
este impregnatã de particularitãþile mediului, una din-
tre ele fiind aceea cã ar fi caracterizatã într-o mai mare
mãsurã de teatral decât elementele ritualice din cadrul
interacþiunilor faþã-în-faþã. 

Rezultatele obþinute ºi analiza acestora

Star Kingdoms este jocul care se neagã pe sine ca
joacã, emblemã a seriozitãþii, caracteristicã mai mult a

Dimensiunea ritualã a jocurilor online
Felicia GHERGU, master, FJSC, Universitatea din Bucureºti
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ritului decât a jocului. În general, jocurile îºi recunosc
statutul ºi doar mimeazã seriozitatea. În cazul jocului
Star Kingdoms, are loc fenomenul subliniat de J.
Huizinga referitor la reprezentaþia sacrã ºi anume
naºterea prin rit a unei realitãþi miraculoase, care se
înscrie într-o ordine superioarã. Excepþie face faptul cã
miraculosul se naºte din fascinaþia individului pentru
puterile ºi gratificaþiile pe care i le conferã aceastã
lume, precum cele enumerate de unul dintre jucãtori:
,,rezultate pozitive previzibile ºi uºor de obþinut,
socializare, comunicare, exprimare ...”. Printre ele-
mentele de ritual ºi ritualurile care s-au evidenþiat,
enumerãm:

1. Riturile de trecere

Încã din momentul în care jucãtorul acceseazã pen-
tru prima datã jocul, se contureazã elemente ale ri-
turilor de trecere: moartea ritualã, urmatã de
naºterea ritualã, rituri iniþiatice (despre care Mircea
Eliade spunea cã încep tot cu o moarte ritualã). Totul
poartã pecetea dinamismului ºi accelerãrii din lumea
electronicã ºi de aceea, aceste elemente de rit pot trece
neobservate. În acest punct, intervin discuþiile referi-
toare la modul în care jocurile, ºi în special cele online,
acþioneazã asupra psihicului uman ºi întregii sale
fiinþe. Este vorba despre o scindare, despre o
,,schizofrenie” a jucãtorului sau o suspendare a
cadrelor vieþii de zi cu zi.

Jucãtorul pare sã posede sau sã dezvolte capaci-
tatea, mediatã tehnic, de a trece cu uºurinþã bariere
spaþio-temporale, dar ºi culturale, pentru a se întoarce
cu aceeaºi lejeritate la realitatea de referinþã. Se poate
vorbi despre o lejeritate a trecerii dintr-o lume în alta în
contextul în care unul dintre jucãtori afirmã: ,,când
sunt online scriu în argou ºi utilizez cuvinte precum
lol, iar când râd în viaþa realã câteodatã chiar spun lol2”
Lumea virtualã a acestui joc pare sã creeze dependenþã,
cel puþin în ceea ce-i priveºte pe unii jucãtori, pentru
care jocul este o sursã de fericire: ,,eram cu adevãrat
fericit atâta timp cât eram online. Am devenit foarte
dependent. Aveam nevoie sã fiu online. Acest lucru mã
fãcea fericit cu excepþia momentelor în care eram ata-
cat, fapt ce mã înfuria ºi începeam sã strig injurii cal-
culatorului”.3

În cadrul jocului online Star Kingdoms, pricipalul
scop nu este, cum ar pãrea la prima vedere, divertis-
mentul, ci crearea ºi menþinerea unei comunitãþi. Fiind
vorba despre o comunitate virtualã, în care interacþiu-
nile dintre membrii acesteia sunt mijlocite prin cone-
xiunea la Internet, accentul se pune mai mult pe

menþinerea acestei comunitãþi. Prozelitismul nu este, în
schimb, neglijat de cãtre comunitate. Ca ºi în cadrul
unui rit iniþiatic maeºtrii de ceremonii încearcã sã
aducã noi învãþãcei pentru fi integraþi în cadrul colec-
tivitãþii. Persoane cu interese comune din întreaga
lume se reunesc în spaþiul virtual al ,,Regatelor
Stelare” pentru a împãrtãºi idei, gânduri, cunoºtinþe,
sentimente, impresii despre viaþã, despre þara de prove-
nienþã ºi despre realitate. 

2. Riturile iniþiatice

În primele 72 de ore de la începerea jocului, jucã-
torul are statutul de începãtor (newbie mode), ceea ce
semnificã faptul cã nu este atacat de nici un alt jucãtor
ºi, la rândul sãu, nu poate ataca. Acesta nu poate decât
sã construiascã pentru a-ºi dezvolta resursele. Se
observã în acest statut starea de liminalitate caracteris-
ticã ritualurilor.4 În aceastã stare, ,,novicele”, care par-
curge un rit de trecere, se aflã între ,,societas” (norma-
litate) ºi ,,communitas”, o stare ambiguã, care nu-i per-
mite nici sã atace, nici sã fie atacat, pentru cã nu are o
identitate solidã în cadrul acestei realitãþi, este în stadiu
,,larvar”.

Se remarcã faptul cã toþi jucãtorii trebuie sã treacã
prin acest stadiu, indiferent de vechimea lor în cadrul
jocului. Pentru jucãtorii experimentaþi aceastã stare
este detestatã, pe forum-uri exprimându-ºi deseori do-
rinþa sã înceapã rãzboiul. Cu timpul, termenul care
desemna, la început, starea de tranziþie de la începutul
jocului, a început sã fie utilizat pentru a-i cataloga, cu
dispreþ, pe începãtori (pe cei care nu au sau nu au
obþinut suficientã experienþã ºi care încalcã regulile
nescrise ale jocului). Conotaþia negativã cu care s-a
încãrcat este dovada faptului cã, deºi nu prezintã acele
ritualuri de degradare5 (care, de cele mai multe ori, sunt
obligatorii la intrarea în spaþiul ritual), pentru jucãtorii
pasionaþi, acest spaþiu reprezintã o încãtuºare ºi, din
acest punct de vedere, chiar o umilire. Spaþiul liminal
are menirea ºi de a uniformiza, de a da impresia cã toþi
jucãtorii sunt la fel, cã toþi pornesc cu ºanse egale de a
se dezvolta.

Spaþiul transformãrilor6, dupã cum numea Robert
L. Moore spaþiul liminal realizând o frumoasã analogie
cu mitul firului Ariadnei, poate prezenta numeroase
pericole pentru cel care nu este familiarizat cu spaþiul
sacru. În cazul jocului Star Kingdoms, neofitul poate
sã-ºi înceapã devenirea într-un mod care nu respectã
tradiþia, ceea ce va conduce la dezvoltarea sa incorectã
cu consecinþe negative asupra jocului sau poate sã se
piardã cu totul în spaþiul liminal nereuºind sã
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rrrr eeee descifreze regulile jocului. Aici pot interveni jucãtorii
veterani care joacã rolul maeºtrilor din ritualurile de
iniþiere. Aleºi ad-hoc ºi fãrã a se face uz de ceremoni-
aluri, ei pot oferi sfaturi valoroase ucenicilor. Maestru
poate fi oricine are experienþa necesarã în spaþiul jocu-
lui, dar nu sunt desemnaþi ca atare.

3. Avatarul

Avatarul este sinonim cu deghizarea (masca), un
alt element de rit, caracteristic ºi jocului, ce are legã-
turã cu suspendarea cadrelor spaþio-temporale
tradiþionale, cu delimitarea de acestea ºi intrarea în alte
coordonate. Novicele care joacã Star Kingdoms trebuie
sã-ºi aleagã o parolã – care îi conferã acces în mod
unic, îl individualizeazã virtual, un pseudonim (nick-
name) ºi un ,,avatar”, o imagine care va reprezenta
noua sa ,,faþã”, noua sa ,,corporalitate” în cadrul jocu-
lui. Ea trebuie sã-l reprezinte, sã-l distingã atât de
ceilalþi jucãtori, dar sã-l ºi etanºeizeze de cadrele vieþii
obiºnuite. 

În starea de liminalitate, se produce o antropomor-
fozã virtualã în care alegerea avatarului joacã un rol
esenþial. Jocul poate începe ºi fãrã a avea acest avatar,
dar majoritatea jucãtorilor aleg sã poarte acest avatar
ca modalitate de reprezentare. Prezenþa fizicã nu
suplineºte doar necesitatea umanã, în cadrul comu-
nicãrii, de a simula, dacã nu este posibilã, interacþiunea
faþã-în-faþã. Ea pare sã aibã ºi o dimensiune ritualã în
ambele situaþii de interacþiune. În cadrul interacþiunii
faþã-în-faþã, aberantul, abaterea de la normã, abomina-
bilul ºi inesteticul sunt respinse, de cele mai multe ori
culminând cu imposibilitatea comunicãrii. În interacþi-
unea online, cenzura cade ºi jucãtorul poate comunica,
fãrã a experimenta senzaþii de inconfort, cu un person-
aj roz supraponderal cu trãsãturi aproape animalice, cu
un rãzboinic care pare intrat în descompunere, cu un
cyborg monstruos, cu un bãrbat efeminat cãruia îi
lipseºte globul ocular sau pur ºi simplu cu un logo. 

O motivaþie a acestui fapt ar putea sã o reprezinte
curiozitatea, pe care doreºte sã o stârneascã cel care îºi
alege un astfel de avatar ºocant, dar ºi a celui care alege
sã converseze cu acesta. Curiozitatea nu mai trebuie sã
respecte ritualurile interacþiunii tradiþionale, sã se arate
interesatã de ceea ce este socialmente acceptabil ºi
adecvat sã fie cunoscut. Alt motiv l-ar putea constitui
acceptarea, în ritualurile interpersonale, a unui anumit
tip de esteticã, estetica urâtului, poate ºi deoarece inter-
acþiunea online impune o anumitã distanþã spaþialã,
delimitând jucãtorul de imund ºi grotesc ºi creând zone
septice.

Este interesant modul de reconstrucþie al fiinþei vir-
tuale, care va renaºte ca unitate pseudonim-,,avatar” în
lumea jocului, împrumutând din personalitatea sa
mãºtii sau însuºindu-ºi elemente din personalitatea
acesteia. Au loc moartea ºi renaºterea rituale, care sunt
repetate de fiecare datã când se acceseazã ºi sau se
pãrãseºte jocul. De mascã se ataºeazã ºi întrega dimen-
siune a colectivitãþii, pentru cã aceasta se construieºte
pentru colectivitate ºi, în cazul în care o schimbi, se
construieºte prin colectivitate.  

4. “Status”-ul ºi rolul ritualic al acestuia

Status-ul indicã starea de activitate sau inactivitate
online ºi are o importanþã vitalã în cadrul jocului SK.
Inactivitatea echivaleazã cu o dezertare ºi este aspru
pedepsitã. Prin urmare, principalul scop al jocului este
acela de a acþiona ca liant pentru comunitatea formatã,
iar cel mai mare liant este timpul investit în interacþiu-
nile cu aceasta. 

În riturile politice sau în cele cotidiene, definite de
Goffman rituri interpersonale, prezenþa online, este
foarte importantã. Aceasta este o resursã importantã a
actorilor politici, alãturi de spiritul de cooperare, dar ºi
o vulnerabilitate a acestora. Ea pare sã facã parte din
însãºi ,,faþa” (în termenii lui Goffman) jucãtorului. De
aceea, aceasta trebuie apãratã ºi etalatã oricând este
necesar.    

5. Ordinea – dublã caracteristicã, a ritului, 
dar ºi a jocului

Dacã jocul pare mai permisiv în ceea ce priveºte
ordinea, ritul este formalizat, performarea sa este
invariabilã sau puþin variabilã. Ritul pare cã are nevoie
de ordine pentru a-ºi menþine seriozitatea. Chiar ºi ele-
mentele de rit carnavaleºti au o ordine – antiordinea,
ele trebuie sã-ºi pãstreze caracterul contestatar, sã intre
în ,,logica” haosului ºi sã o pãrãseascã la momentul
potrivit.  

În primul rând se poate vorbi despre o ordine mate-
rialã, care se reflectã asupra dispozitivelor tehnice (atât
partea care þine de programe, cât ºi cea fizicã - ,,hard-
ware”) ºi o ordine la nivelul comunitãþii virtuale.   

Element ritualic, ordinea este menþinutã mai mult
simbolic, de existenþa unui cod de conduitã al jocului
care prezintã anumite particularitãþi, decât practic, prin
existenþa unor metode de coerciþie. Se pare cã cei care
au creat jocul nu l-au prevãzut cu mecanisme coerci-
tive ºi nici cu un cod scris detaliat, care sã stabileascã
niºte reguli de conduitã pentru jucãtori. Existã niºte
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reguli sumare în manualul jocului, dar regulile respec-
tate sunt prezente, mai degrabã, într-un cod deontolo-
gic propriu jocului Star Kingdoms, creat de jucãtorii
înºiºi ºi precizat în manuale online care se gãsesc pe
site-urile acestora.

Star Kingdoms sau ,,Regatele Stelare” are o arhitec-
turã ierarhicã similarã Universului, arhitecturã domi-
natã de ordine. Astfel existã mai multe dimensiuni:
Universul format din mai multe Alianþe similare
Galaxiilor, formate din mai multe Sectoare (similare
Sistemelor Solare), formate din Regate (Planete). Fiecare
jucãtor administreazã o planetã asemeni unui lider.

Departe de a fi un joc anarhic, se pare cã avem de-a
face cu un mecanism de reglare a stãrii de ordine par-
ticipativ ºi interactiv, în sensul cã se declanºeazã
automat în momentul în care cineva încalcã regulile
co-acceptate ale jocului. Pedeapsa este datã de întrega
colectivitate. 

6. Elemente de ritual în actul punitiv

Actul punitiv se ritualizeazã prin faptul cã: 
1. este o acþiune devenitã regulã, confirmatã de uza-

jele colective, deºi refuzul de a lua parte la acesta nu
este pedepsit;

2. atrage dupã sine o serie de acþiuni care exprimã
semnificaþii, precum adeziunea grupului la un set de
norme, printre care cea mai importantã pare a fi
onoarea, coeziunea comunitãþii în faþa unui pericol
subversiv etc.;

3. performarea este invariabilã, în sensul cã cel care
a încãlcat norma este atacat;

4. se dã o reprezentare dramaticã la care participã
colectivitatea: liderul (SL) face apel la comunitate pe
forum, se trimit mesaje de confirmare, comunitatea
atacã, se comunicã, într-o anumitã manierã încetãþenitã
prin uzaj, rezultatul atacului (cãtre liderul Sectorului ºi
cãtre Vicelider);

5. are un caracter non-instrumental: jucãtorul este
pedepsit doar în spaþiul jocului. 

Dacã jucãtorii nu respectã aceste reguli, de cele
mai multe ori, prin codul jocului, nu li se restrânge nici
o activitate ºi nici nu suferã consecinþe ale actelor aces-
tora, dar comunitatea jucãtorilor ia mãsuri drastice
împotriva lor, mergând pânã la eliminarea lor din joc. 

Un alt aspect care poate dãuna statutului social în
realitatea virtualã a jocului este nerespectarea regulilor,
care este pedepsitã sever de cãtre membrii comunitãþii.
Justiþia, în aceastã realitate, este lãsatã comunitãþii,
liderul având doar rolul de îndrumare. Cãlãul nu existã,
el este colectiv.

7. Rituri politice

În cadrul jocului, existã, de asemenea, riturile
politice, care se manifestã în întreg spectacolul elec-
toral, începând cu propunerea candidaþilor la alegeri,
performarea de roluri de cãtre aceºtia, cu dezbateri
politice aprinse pe forumuri. Prin acestea, se urmãreºte
schimbarea ordinii de drept cu una superioarã.
Lipseºte, însã, solemnitatea momentului, deºi un cod al
culorilor (dupã alegerea în funcþie, numele fiecãrui
lider capãtã culoarea cuvenitã) marcheazã simbolic tre-
cerea dintr-o funcþie în alta, dintr-o stare în alta.
Solemnitatea este înlocuitã de carnavalesc, iar deza-
probarea faþã de candidaþi merge pânã la situaþii
extreme, de negare a autoritãþii vreunui lider ºi de con-
ducere participativã.

În fiecare sector, existã un Lider al Sectorului (SL,
Sector Leader) ºi un vicelider (VSL, Vice Sector
Leader). Atribuþiile Liderului Sectorului sunt acelea de
a veghea respectarea regulilor jocului, de a lua mãsuri
atunci când acestea nu sunt respectate în sensul somãrii
celorlalte persoane din sector sã-l sancþioneze pe
,,dizident” prin intermediul unor atacuri. SL este ales
prin vot automat ºi poate fi schimbat din funcþie în
orice moment al jocului. VSL este numit de cãtre SL,
dar poate fi ºi votat de cãtre utilizatori, iar dupã aceea
numit în funcþie de SL. VSL se ocupã cu consilierea
SL, organizarea forumului ºi eliberarea acestuia de
mesaje inutile, având dreptul de a ºterge mesaje pe
forum. SL-ul poate fi îndepãrtat din funcþie pentru
neîndeplinirea atribuþiilor sau pentru prezenþã redusã
online.

Dezbaterile electorale se poartã pe forum-ul oficial
al jocului sau pe chat, când problemele sunt delicate ºi
se pun la punct strategii de persuadare a electoratului
sau de înfrângere a adversarilor ,,politici”. Se fac
promisiuni, de cele mai multe ori demagogice, se
oscileazã între retoricã ºi argumentare ºi, nu în ultimul
rând, se nasc numeroase controverse ºi se incitã chiar
la ,,revoluþii”. Iniþiativa acestor dezbateri o poate avea
oricare lider de regat. Codul culorilor indicã rangul
deþinut ºi status-ul sau starea de activitate sau inactivi-
tate online.

8. Teatral ºi ritualic în cadrul forumurilor

Punerea în scenã ritualã din cadrul intreracþiunilor
faþã-în-faþã este pãstratã ºi în jocurile online. Star
Kingdoms nu este doar un joc de strategie; el a fost
gândit ca un joc interactiv ºi, de aceea, favorizeazã
dezvoltarea unei comunitãþi ºi a unor grupuri distincte
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cãrii pe numeroasele forumuri.

Prin intermediul acestui joc online, s-a construit ºi
se construieºte o nouã realitate socialã. Existã un senti-
ment puternic de apartenenþã la ceea ce am putea denumi
comunitatea persoanelor pasionate de jocul online Star
Kingdoms, caracterizatã, spun membrii acesteia, prin-
tr-un nivel ridicat de inteligenþã ºi prin preocupãrile
comune (mulþi dintre jucãtori sunt pasio-naþi de dome-
niul TI – tehnologia informaþiei). Forumurile se împart
în forumuri oficiale, ale alianþelor ºi ale sectoarelor –
unele site-uri ale jucãtorilor prezintã, de asemenea,
forumuri – dar se corespondeazã ºi pe AIM (America
Online Instant Message) ºi MSN în cazul unor discuþii
mai intime, între prieteni, care nu îi vizeazã pe toþi
jucãtorii. Forumurile sunt strict delimitate din punct de
vedere al accesului la acestea. Astfel, forumurile de
sector garanteazã confidenþialitatea comunicãrii între
cei din acelaºi Sector, iar cele de alianþã, comunicarea
între jucãtorii aparþinând aceleiaºi alianþe. 

Jocul Star Kingdoms mimeazã o realitate în toatã
puterea ei, care îºi permite ludicul fãrã a risca sã-ºi
piardã prestanþa de realitate. Astfel, s-au remarcat chiar
ºi ,,jocuri în joc”, asemeni povestirii cu sertar.
Plictiseala a fost unul dintre motivele invocate de jucã-
tori, pentru care acceseazã acest joc. Sã se fi plictisit
jucãtorii oare de acest joc ºi de aceea sã fi recurs la
evadarea în multiplele jocuri în joc? Probabil expli-
caþia constã în faptul cã aceste mini-jocuri nu reprezin-
tã decât o altã modalitate de a-ºi învesti realitatea vir-
tualã a Star Kingdoms cu caracteristicile realitãþii de
drept, cea exterioarã Internetului.

Aceste ,,jocuri în joc” se aseamãnã ,,jocurilor de
societate” care urmau discuþiilor politice purtate cu cea
mai mare seriozitate ºi acþioneazã ca un fel de liant
social. Prin urmare realitatea ºi sobrietatea ,,jocului
principal”, Star Kingdoms, nu face decât sã fie conso-
lidatã de aceste ,,mini-jocuri” ce nu reprezintã nimic
altceva decât o nouã oportunitate de a comunica, de a
pune în comun scopuri, visuri, obiective imediate sau
trãiri sufleteºti. Ele prezintã elemente ritualice
desacralizate în sensul cã, deºi participarea la acestea
nu pare sã fie marcatã de seriozitate, ele aduc uneori în
joc ,,logica” haosului. Prin contestare, ,,jocurile în joc”
consolideazã ordinea de drept a Star Kingdoms.
Paradoxal, existã o seriozitate a neseriozitãþii din care
raþionalul, fie el ºi acela propriu Star Kingdoms, este
alungat. Carnavalescul acestor jocuri, tot ceea ce
înseamnã antiordine, îºi pune amprenta asupra sensului
comunicãrii, astfel cã iraþionalul îºi intrã în drepturi.
Singura regulã pare sã fie: ,,Fãrã reguli!”

Printre jocurile amintite, enumerãm: ,,Jocul celor
10.000 de post-uri pânã la sfârºitul rundei” (,,10k posts
before end of round”), ,,Jocul povestirii din trei
cuvinte” ºi ,,Flaming Bar Inn” (care este amestec de
joc, teatru ºi simulacru al unui spaþiu din lumea realã
care este dedicat, între altele, socializãrii – barul,
hanul). Jucãtorii par sã manifeste o nevoie aproape
organicã de a risipi cuvinte, de a cuceri universul vir-
tual prin copleºire aflanumericã, haoticã, fãrã sens, în
manierã aproape suprarealistã.

Tot suprarealist pare ºi urmãtorul joc, al povestirii
din trei cuvinte, în cadrul cãruia jucãtorii adaugã, pe
rând, câte trei cuvinte, astfel încât sã se formeze o
povestire. Jocul pune accent pe aleatoriu ºi, de data
aceasta, sensul este obligatoriu, dar neaºteptat.
Povestirea pare sã sã spunã pe sine, iar suspansul este
absolut, pentru cã naratorul este colectiv, iar firul na-
rativ este de tip puzzle. Este vorba despre un eu la plu-
ral, unanim acceptat, ºi cu toate acestea disparat.

Concluzii

Dimensiunea ritualã a jocurilor online este caracte-
rizatã de o tendinþã hiperbolizantã. Ritualizarea apare,
în Star Kingdoms, ca o punere în scenã uºor ,,forþatã”,
care îºi etaleazã voit teatralul pentru a atrage atenþia
asupra exemplaritãþii sale, asupra ordinii sale rupte de
canoanele realitãþii. Nu este exclus ca reflexivitatea
interacþiunilor online sã determine aceastã ritualizare
intensificatã în cadrul jocurilor online, care încurajeazã
comunicarea prin multiple forumuri.

Spre deosebire de situaþiile de interacþiune faþã-în-
faþã, în jocul online Star Kingdoms, care pune un
foarte mare accent pe comunicarea între jucãtori, se
utilizeazã în mod excesiv ceremoniosul. Acþiunile, lim-
bajul, ,,gesturile”, chiar ºi pictogramele denumite
,,emoticon” sunt protocolare ºi sunt afiºate cu emfazã.

Studiul realizat asupra jocului Star Kingdoms –
care nu are pretenþia cã evalueazã exhaustiv proble-
matica riturilor ºi elementelor de rit din cadrul acestui
joc – sugereazã cã, prin regulile intrinseci ale jocului,
Star Kingdoms pretinde utilizatorilor sãi ,,statutul de
realitate”, de ,,ordine superioarã”, care se actualizeazã
prin performarea unor ritualuri sau elemente de ritual,
ºi totodatã cere importanþa cuvenitã acestuia, celebratã
prin ,,jertfe de timp”. 

În cadrul jocului, s-au identificat: status-roluri, ie-
rarhii, autoritate, legitimitate, coduri etice, moralitate,
recompense ºi mãsuri de coerciþie, lideri formali, lideri
informali, o formã de justiþie participativã, un sistem
electiv ultra-democratic, o comunitate strânsã, inter-
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acþiuni sociale. Pentru ca toate acestea sã funcþioneze
sau pentru cã acestea funcþioneazã, existã o gamã largã
de elemente ritualice. 

Prin studiul jocului online Star Kingdoms s-au
putut analiza aspectele legate de relaþia dintre societate
ºi rituri. În special în cea de-a doua etapã a cercetãrii,
în care am am avut ocazia sã asistãm la naºterea unei
noi generaþii ºi la schimbarea societãþii virtuale, dar ºi
la pervertirea unor ritualuri, am ajuns la concluzia cã
existã un ,,cerc vicios” al procesului de genezã a ri-
turilor. Ritualul, în jocul Star Kingdoms, a fost institu-
it de un numãr restrâns de jucãtori ºi oferit societãþii,
dar tradiþia adusã de ritual nu este însã, întotdeuana,
acceptatã ºi de aici pânã la naºterea unor noi ritualuri
nu este decât un pas. 

Din cercetarea prezentã s-a putut observa faptul cã,
în cadrul jocurilor online, existã elemente de rit ce pot
fi denumite ,,de consum”. Sintagma se referã la con-
sumul produsului cultural Star Kingdoms ºi este defi-
nitã prin acþiunea asumatã de a aloca jocului resurse de
timp, intelectuale, afective ºi financiare (pentru versiu-
nea cu platã a acestui joc), în vederea sa-tisfacerii anu-
mitor nevoi sau pentru obþinerea unor gratificaþii. 

Urmãtoarele aspecte intrã în sfera riturilor doar prin
prisma devotamentului pe care jucãtorul o manifestã
faþã de joc. Trebuie remarcatã o perturbare gravã a rit-
murilor cotidiene, a obiceiurilor alimentare, de odihnã
sau de petrecere a timpului liber, în special în ceea
ce-i priveºte pe împãtimiþii jocului. Efectele amintite
nu pot fi generalizate, dar privarea de somn pare sã
reprezinte, printre jucãtorii pasionaþi, una dintre cele
mai obiºnuite modalitãþi de a-ºi demonstra ataºamentul
faþã de joc. Ea poate fi consideratã o tehnicã ritualã
doar în mãsura în care jucãtorul crede cã, prin timpul
câºtigat astfel, poate accede la o poziþie superioarã în
cadrul jocului. Status-ul de ,,activ” cât mai mult timp
în joc aproape cã devine echivalent cu acumularea unor
puteri supranaturale în cadrul ritului, care apropie jucã-
torul de perfecþiune. 

Existã o co-construcþie ritualã a contextului spaþio-
temporal. Jucãtorii împing tetralul la extrem ºi, ase-
meni unor actori care s-au lãsat ,,furaþi” de piesã, expe-
rimenteazã o iluzie colectivã. Deºi este un simulacru,
transa jucãtorilor, de sorginte ritualicã, prezintã efecte
reale, vizibile. Jucãtorii uitã, pentru un timp, de lumea
realã, abandonânndu-se realitãþii jocului. Spaþiul ºi timpul
îºi pierd funcþia de coordonate deoarece ele se creeazã
pe mãsurã ce jucãtorii se miºcã în lumea virtualã.

Unul dintre aceºti jucãtori a mãrturisit, chiar,
apariþia unor manifestãri stranii precum starea de
,,idle” (o stare de inactivitate, în faþa calculatorului,

fãrã însã a utiliza tastatura sau ,,mouse”-ul) sau a unor
,,ticuri nervoase”, precum apãsatul încontinuu al buto-
nului ,,mouse”-ului (tic nervos observat la mai mulþi
împãtimiþi ai calculatorului). 

Pe de o parte, din punct de vedere al interacþiunii
jucãtor-joc avem elemente de rit intrinseci jocului (pre-
vãzute din construcþia acestuia), în principal aparþi-
nând riturilor de trecere, riturilor de iniþiere, ordinii
rituale, ritualizãrii rãzboiului.

Pe de altã parte, în cadrul interacþiunii jucãtor-jucã-
tori s-au observat riturile politice, ordinea ritualã, ce-
remonialul rãzboiului, elemente de ritual pe forumuri
(în speþã carnavalescul lor), ritualuri de trecere, ritua-
luri de iniþiere, precum ºi un element specific ritualu-
rilor online, corespondent al mãºtii, avatarul.

Din perspectiva lui E. Goffman, s-au întâlnit rituri
,,interpersonale” sau ,,de interacþiune”, ,,riturile
statutare”, ,,rituri instituþionale”, derapaje ritualice ºi
reparãrii ritualice, la care se adaugã ºi ,,profanãrile ri-
tualice”. Delimitarea între tipurile de interacþiuni este
una pur teroreticã deoarece, în realitatea jocului, inter-
acþiunea jucãtor-joc nu exclude total interacþiunea din-
tre jucãtor ºi ceilalþi jucãtori. Aceasta prin natura însãºi
a jocului, acþiunile oricãrui jucãtor reflectã acþiunile
celorlalþi, iar pentru cã non-comunicarea este o formã
de comunicare ºi ea înseamnã interacþiune. 

În plus, faþã de versiunea jocului SK studiatã în
prima etapã a cercetãrii, creatorii jocului au modificat
anumite elemente pentru a stimula interacþiunea ºi
cooperarea între jucãtorii din acelaºi Sector. Creatorii
jocului au încercat astfel sã consolideze dimensiunea
colectivã ºi colaborativã a jocului, cu influenþe ºi
asupra ritualurilor, care s-au vãzut forþate sã se mani-
feste preponderent într-o formã colectivã. Cu excepþia
iniþierilor, care pot îmbrãca ºi o formã individualã,
celelalte rituri implicã inevitabil colectivitatea.

Star Kingdoms prezintã o multitudine de forme ri-
tualice: rituri de trecere, rituri iniþiatice, rituri politice,
o ritualizare a ordinii, a coordonatelor spaþio-tempo-
rale, o dramatizare ritualicã a luptei, masca ºi secretul.
Cunoaºterea exhaustivã a tuturor acestor manifestãri
ritualice ar putea conduce la înþelegerea în profunzime
a naturii umane, antropologia reuºind sã studieze jocul
fãrã a rãni fragilitatea lumii sale. 

Note
1. Rothenbuhler, Eric si Coman, Mihai, Media

Anthropology, 2005, Thousand Oaks, Sage publ, p2;
2. Prescurtarea utilizatã pe Internet de la ,,lots of

laughs" sau ,,laughing out loud", în traducere aproxi-
mativã: ,,a râde zgomotos" sau ,,a muri de râs";
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rrrr eeee 3. vezi Anexa 1: ,,i was really happy as long as i wa
sonline i became really addicted needed to be online,
its made me happy exept when i got hit which made me
mad and id shout swear words at the computer";

4. R. Silverstone în  Mihai Coman, Pour une
anthropologie de medias, Grenoble, GUG, 2003;

5. Moore, Robert L., The Archetype of Initiation:
Sacred Space, Ritual Processes, and Personal
Transformation, 2001, ed. Xlibris corporation;

6. ibidem, p. 20;
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Abstract

Online games' world has increasingly attracted more and more players as its seductiveness
conquered both children and adults' minds and spirits. Virtual communities were formed, lured
by the enchantment of the online games. My quest was to re-discover this new world through
the eyes of an anthropologist.  

'Ludic and ritual in online games' is an anthropological study of rituals and elements of rit-
uals in online games. The novelty of this research consists in the analysis of the ritual dimen-
sion of online games. Although the field provides the opportunity to witness the genesis of a
new community, and even find the key to the origin of rituals, until now the literature has done
little in studying rituals in online games. The study approached the online strategy game
'StarKingdoms', with a strong community and sense of identity. The methods of research are
purely ethnological, involving participant observation and open-ended interviews. This
anthropological study on online games led to some interesting conclusions, which may consti-
tute the basis of a new theoretical framework about the role and the effects of the online games'
ritualization. The research concluded that in some online games one can observe political rit-
uals, a certain ritual order, the ritual ceremony of war, a ritualization of the punitive act and
multiple elements of ritual on forums (namely their carnival aspect). Moreover, this online
game sees rites of passage and initiation rituals, as well as a specific element of online ritu-
als, the avatar - the correspondent of the mask in traditional rituals.

Also, one cannot neglect the particularities of the ritual mise-en-scene in the online games.
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„Surprize, Surprize” înseamnã mai mult decât un
format de televiziune. Publicul îl percepe diferit pentru
cã presupune, dincolo de spectacolul oferit de orice
emisiune de divertisment, implicarea în viaþa socialã.
Publicul o situeazã într-o altã sferã datoritã faptului cã
emisiunea mizeaza pe o finalitate de tip umanitar ºi pe
activarea emoþiei, ca principalã reacþie din partea audi-
toriului. Astfel, orice discuþie trebuie sã porneascã de
la efectele sale asupra audienþei ºi de la analiza
arhetipurilor activate de acest format în conºtiinþa pu-
blicului. Studiul nostru este realizat sub forma unei
analize de conþinut a textelor din scrisorile primite la
redacþie în raport cu profilul socio-demografic al teles-
pectatorului ºi cu reacþiile sale la diferitele elemente pro-
puse de format. Ne propunem sã identificãm arhetipu-
rile la care recurge audienþa activã a emisiunii/ autorii
scrisorilor pentru a-ºi comunica experienþele de viaþã; ei
utilizeazã modelele exemplare cunoscute atât din dis-
cursul prezentatoarei ºi al invitaþilor de-a lungul celor
ºapte ani de emisie, cât ºi din experienþele proprii (lec-
turi personale, expunerea la alte produse mass-media ºi
discursul liderilor comunitãþilor din care fac parte).

Arhetipurile ºi mass-media

Mass media nu ne oferã mituri, ci «texte» care, fie
cuprind anumite elemente care prezintã analogii (tem-
atice) cu unele manifestãri mitice, fie trimit la ele-
mente extra-textuale (funcþii sociale, psihologice sau
logice) comune cu cele ale mitului. Din punct de
vedere antropologic, nu se poate susþine cã în mass-
media putem identifica mituri «autentice», ci mai
degrabã se poate observa în cadrul unor produse ale
comunicãrii de masã, prezenþa unor elemente de tip
mitic- arhetipuri sau relicve- sau a unor funcþii similare
celor din creaþia ºi gândirea miticã. Antropologul stu-
diazã elementele mitice extrase pe baza unor analogii
(de funcþie, de formã, de conþinut sau de structurã, de
profunzime), fãrã sã invoce atributele specifice mitului
(legãtura cu ritul, statutul de poveste adevaratã, exem-

plarã, revelatoare, liminalitatea, oralitatea, conþinutul
fabulos). (Coman, 2003, p. 91)

Jack Lule utiliza ca definiþie a mitului „o poveste
despe societatea care exprimã idei, ideologii, valori ºi
credinþe dominante; o structurã narativã socialã
esenþialã, un aspect bogat ºi durabil al existenþei noas-
tre, care se trage din figurile ºi formele arhetipale pen-
tru a oferi modele exemplare pentru viaþa sociala.
(Lule in Rothenbuhler, Coman, 2005, p. 102).
Jurnaliºtii nu trebuie sã creeze în fiecare zi o poveste
care nu a mai existat, ci sã recompunã din structurile
narative existente deja o altã poveste. Înainte de a
investiga în profunzime o poveste, jurnaliºtii înca-
dreazã într-o anumitã categorie informaþiile primite, ei
au nevoie de o grilã de interpretare a evenimentelor ºi
îºi compun aceasta grilã din poveºtile existente pânã
în acel moment ºi aºteptãrile ºi fondul cultural al
publicului.

Imitând poveºtile invitaþilor ºi ale prezentatoarei,
publicul « Surprizelor » utilizeazã naraþiunile ca forme
de organizare a experienþei. Emisiunea induce ideea cã
experienþa de viaþã a oricãrui telespectator poate cãpã-
ta forma unui model/arhetip, narativizarea experienþei
lor pune ordine în evenimente prin faptul cã le trans-
forma în ceva despre care se poate spune ceva.

Procesul de productie a emisiunii

Scopul urmãrit de redactori prin subiectele alese
pentru emisiune este fãrã doar ºi poate divertismentul,
dar, încercând sã particularizãm, putem aprecia cã se
urmãreºte prin cazurile prezentate stârnirea sentimen-
tului de compasiune, emoþionarea, chiar pânã la la-
crimi a telespectatorilor, uimirii, amuzamentul, într-un
cuvânt, emoþiile, trãirile puternice. Subiectele dintr-o
emisie sunt destul de diferite, astfel încât publicul
eterogen sã gãseascã ceva pe placul sãu, fie cã este
vorba de un tânãr genial, de povestea vieþii unei vedete
autohtone, de un copil suferind sau de un altul pasio-
nat de Egipt, de muzicã sau de dans.

mmeeddiiaannaall iizzee

Arhetipuri narative re-activate 
de emisiunea „Surprize, Surprize”

Gabriela PREDA, master FJSC, Universitatea din Bucureºti
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Prima etapã a activitãþii redactorilor este aceea de
selecþiei a subiectelor propuse pentru emisie. Înainte de
începerea unui sesiuni de emisii live, se lucreazã cu o
lunã în avans la crearea unui stoc de materiale. Întot-
deauna sunt investigate mai multe subiecte decât vor
intra în emisiune, pentru a putea preveni aºa-zisele
situaþiile de crizã, când un caz nu mai poate fi realizat
din diverse motive ºi trebuie înlocuit imediat. Au fost
momente când surprinºii au fãcut rost de surprizã
(obiectul dorit) cu o zi înainte de emisiune sau au
apãrut la altã emisiune de pe alt canal TV ºi ºi-au spus
povestea – deci nu mai constituiau un subiect inedit.
„Norma” de lucru pentru fiecare din cei opt redactori
este de 2 fiºe/cazuri pe sãptãmânã. Fiºa este materialul
ce conþine totalitatea informaþiilor adunate de redactor
în urma investigãrii subiectului. Este definit ca ºi caz,
un moment din emisiune ce se finalizeazã cu o sur-
prizã. Înainte sã ajungã în emisie, un subiect ales de
redactori trece prin trei niveluri de selecþie: al redac-
torului ºef, al directorului de program ºi al directorului
casei de producþie.

Sursele cele mai importante pentru redactorii de la
„Surprize” sunt scrisorile, faxurile, e-mail-urile tri-
mise de telespectatori, care devin astfel complici. Deºi
numãrul de mesaje cu propuneri de cazuri primite la
redacþie este uluitor de mare, o foarte micã parte dintre
acestea constituie punctul de plecare pentru subiectele
ce vor intra în emisiune. Motivele/cauzele sunt multi-
ple: fie expeditorii nu au înþeles sau nu cred în ideea de
surprizã ºi cer diverse favoruri pentru sine, fie
poveºtile/subiectele nu sunt suficient de puternice
(emoþionant, poveste impresionantã), fie existã prea
multe cazuri similare pentru care a fost deja organiza-
tã o campanie de sprijinire. 

Un exemplu este urmãtorul: în urma unui numãr
enorm de scrisori care cereau ajutorarea diferitelor per-
soane suferinde de leucemie, s-a decis organizarea cam-
paniei „Preþuieºte viaþa” care ºi-a propus dotarea spi-
talelor româneºti, astfel încât bolnavii de leucemie din
România sã poatã face transplanturi medulare la noi în
þarã. Fondurile împãrþite între spitale au fost insufi-
ciente pentru a ajuta în mod real sistemul sanitar sã
facã astfel de transplanturi. Scrisori care cer sprijinirea
bolnavilor de leucemie sosesc în continuare la redacþia
„Surprize”, dar, pentru ca e dificil ºi discriminatoriu sã
alegi care dintre aceste cazuri este mai tragic, s-a decis
sã nu mai fie acceptate cazuri individuale. 

Odatã gãsit un subiect „cu potenþial”, se verificã pe
scurt povestea (dacã este întrunitã condiþia „pãstrãrii
secretului”). În acest punct, are loc negocierea subiec-
tului cu redactorul-ºef, care decide dacã redactorii sã

continue investigaþia. Tot redactorul-ºef propune/su-
gereazã posibile unghiuri de abordare. Presiunea cea
mai importantã cu care se confruntã redactorii este
fluxul mare de subiecte. Cum sã aleagã un subiect ºi nu
altul? Pentru a lua decizia bunã, s-au creat mai multe
filtre de selecþie la care sunt supuse subiectele propuse
pentru emisie. Sunt însã perioade în care redactorii duc
lipsã de subiecte bune ºi alte dãþi în care au ocazia sã
„se joace de-a Dumnezeu”. În sesiunea de toamnã-
iarnã din 2005, la finalul anului s-au adunat un stoc
foarte mare de cazuri umanitare puternice. Având în
vedere cã structura formatului aºa cum a fost ea con-
sacratã în România permite doar un caz umanitar în
fiecare emisie, presiunea ce apasã pe umerii redacto-
rilor a fost enormã, cu atât mai mult cu cât nu se ºtia
dacã va mai exista un nou sezon de „Surprize”. Astfel,
într-una din ultimele emisii, ei au fost nevoiþi sã aleagã
între trei subiecte similare – toate operaþii pe creier la
tineri de pânã în 20 de ani. Criteriul decisiv a fost gra-
vitatea bolii aºa cum au decis-o doctorii neurochirurgi.
Sunt perioade în care intrã în emisiune cazuri mai puþin
puternice/grave, cazuri care nu ar avea nici o ºansã în
comparaþie cu cazurile din perioadele fructuoase din
punctul de vedere al calitãþii cazurilor. Redactorii se
confruntã cu situaþii contradictorii când gãsesc un caz
umanitar bun: pe de o parte nu poþi ignora, dupã lungi
cãutãri, bucuria gãsirii în sfârºit a unui subiect impre-
sionant, dar pe de altã parte nu poþi sã nu fii afectat
când afli tragedia viitorilor surprinºi. Intrarea unui caz
în emisie depinde de posibilitatea soluþionãrii sale din
punct de vedere financiar. Chiar dacã subiectul trece de
toate nivelurile de selecþie, dar se loveºte de imposibi-
litatea gãsirii unui sponsor care sã permitã rezolvarea
cazului în emisie, atunci munca redactorului a fost
inutilã. De multe ori, redactorii abandoneazã din start
subiectele, oricât de bune ar fi, dacã ºtiu cã suma nece-
sarã soluþionãrii sale este enormã (peste 25000 de
Euro-maximul acordat în ultimii doi ani la un singur
caz); pentru ei acest lucru se traduce în „ºanse minime
ca subiectul lor sã intre în emisie”.

Fãrã îndoialã, cea mai clarã dovadã cã audienþa este
un factor de presiune în cazul acestei redacþii îl consti-
tuie reîntâlnirile. Deºi costisitoare ºi destul de previ-
zibile dupã 7 ani de emisie, acest tip de cazuri nu
lipseºte din nici o emisie. Pentru redactori, gãsirea
subiectelor de acest tip ridicã cele mai multe probleme.
Factorul emoþional determinã realizatorii sã pãstreze
reîntâlnirile; ele aduc poate cea mai mare audienþã ºi
cu siguranþã cele mai multe emoþii ºi lacrimi.

Revenind la negocierea subiectului, decizia redac-
torului-ºef de a accepta sau nu ca redactorul sã
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zzzz eeee investeascã timp într-un subiect, depinde de mai mulþi
factori: subiectul sã se poatã încadra într-una din
tipurile de cazuri compatibile formatului (cazuri uma-
nitare – boalã, sãrãcie, cazuri cotidiene – oameni cu
pasiuni deosebite, tineri geniali, talentaþi, reîntâlniri) ºi
mai apoi sã respecte „condiþiile” specifice fiecãrei ca-
tegorii. De exemplu, în cazul reîntâlnirilor, condiþiile
sunt urmãtoarele: persoanele nu trebuie sã se fi întâlnit
de cel puþin 3-4 ani, trebuie sã existe un impediment
real în calea revederii lor, persoanele care se vor
revedea trebuie sã aibã o relaþie puternicã (este reco-
mandat sã fie rude de gradul I). În zona cazurilor
umanitare, creºte dramatismul ºi ºansele de a constitui
moment în emisiune, dacã persoanele implicate sunt
tineri sau copii. 

Deºi selecþia ulterioarã þine de alþi factori de
decizie, subiectele trebuie sã treacã în primul rând de
selecþia redactorilor. În mare parte, ei se ghideazã dupã
preferinþele ºi credinþele personale (imediat ce citesc
un caz se raporteazã la propria persoanã; sunt frecvente
exclamaþiile de genul „ia uite, eu nu am casã, muncesc
toatã ziua sã îmi plãtesc chiria ºi ãsta zice cã vrea nu
ºtiu ce Mercedes pentru fratele sau”, dupã propria con-
cepþie despre ceea ce trebuie sã producã un redactor
(prin raportare la cazurile fãcute de colegii sãi), edu-
caþia sa.

Se poate spune cã existã o procedurã de selecþie a
subiectelor abordate, dar, având în vedere relativitatea
categoriilor pre-elaborate ºi imprevizibilitatea unor
subiecte, selecþia se mai face ºi apelând la propriile
valori umane, încercând sã se þinã totuºi cont de
condiþiile elementare. Nu de puþine ori apar dispute
privind ierarhizarea unor subiecte. Divergenþele apar ºi
sunt motivate cu experienþele proprii sau cu exemplul
cazurilor anterioare de la «Surprize».

Analiza scrisorilor trimise 
emisiunii „Surprize, surprize”

În cadrul cercetãrii urmãtoare, am folosit un corp de
analizã un numãr de 30 de scrisori selectate din multi-
tudinea scrisorilor primite la redacþia Surprize. Toate
scrisorile au fost sau pot constitui punctul de plecare al
unor cazuri în emisie.

Premisa cercetãrii este cã aceste texte narativ-argu-
mentative reflectã atât percepþia publicului asupra emi-
siunii ºi a cazurilor prezentate pânã acum în emisiune,
cât ºi modul de a structura realitatea în raport cu soci-
etatea din care provin autorii.  

Deºi au autori diferiþi, din rândul unui public etero-
gen, putem identifica în textele cuprinse în scrisori o

anumitã structurã clarã. Sunt prezente toate momentele
unui text narativ care se opreºte la punctul culminant -
o situaþie aparent fãrã ieºire, fãrã intervenþia echipei
Surprize. Situaþia disperatã este întotdeauna motivatã
printr-o acumulare crescendã de argumente – fie merite,
necazuri, probleme. Chiar dacã existã un fir narativ în
textele analizate, nu putem face abstracþie de faptul cã
fiecare moment al acþiunii este un argument. Textele din
scrisori sunt discursuri argumentative. Cu cât autorul este
mai persuasiv ºi oferã o poveste coerentã, cu atât cresc
ºansele ca redactorii sã investigheze povestea mai departe.
Multe scrisori sunt texte qvasi telegrafice, în care autorul
doar îºi exprimã dorinþa de a ajuta pe cineva apropiat,
fãrã sã motiveze de ce meritã persoana respectivã aju-
torul emisiunii. Structura textelor este fie o acumulare de
argumente ilustrând experiente negative, dispuse într-un
crescendo, fie prin opunerea argumentelor pozitive la cele
negative dupã modelul ilustrat în subcapitolul anterior. 

Textele din scrisori respectã întru totul modelul
structurii sintagmatice (Dispositio) al discursului argu-
mentativ din retorica clasicã, constituit dintr-o schema
quasi invariabilã:

· exordiu, are drept scop captarea auditoriului (cap-
tatio benevolentiae) pe care autorul se strãduieºte sã-l
facã atent ºi binevoitor: 

Scrisoare 1 „M-am hotãrât cu greu sã aºtern pe hâr-
tie aceste rânduri adresate dumneavoastrã, emisiunii
dumneavoastrã cu ajutorul cãreia reuºiþi de fiecare datã
sã aduceþi atâtea bucurii în sufletele ºi casele semenilor
noºtri. Pentru a nu deveni plictisitoare ºi în acelaºi timp
penibilã în alcãtuirea acestor rânduri, voi încerca sã fiu
cât mai concisã, dar nu înainte de a vã ruga sã-mi
scuzaþi îndrãzneala de a vã rãpi din timpul dumnea-
voastrã preþios trimiþându-vã aceste rânduri.” 

 Scrisoare 2 „Îþi mãrturisim cu multã sinceritate cã
suntem telespectatoare fidele ale emisiunii Surprize –
Surprize. În fiecare sâmbãtã seara de la ora 20.30 stãm
neclintite în faþa televizorului ºi privim emoþionate
aceastã emisiune de pe programul România 1. Simþim
o bucurie imensã în sufletele noastre când vedem cât
balsam de mângâiere aduce în sufletele oamenilor
aceastã emisiune. Oameni care nu mai au nici o spe-
ranþã în afarã de Dumnezeu apeleazã la dumneavoastrã
ºi iatã primesc rezolvarea problemelor lor într-un mod
cu totul ºi cu totul neaºteptat.”

Scrisoare 4 „Doresc sã vã spun cã emisiunea pe care
o faceþi este deosebitã, face foarte mulþi oameni fericiþi
ºi sunt convinsã cã pe foarte mulþi telespectatori îi
emoþioneazã pânã la lacrimi. În aceastã existenþã care
pentru unii dintre noi este plinã de griji, emisiunea
Surprize, Surprize este o adevãratã razã de soare.”
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Scrisoare 7„Draga mea ºi a tuturor celor ce-þi
urmãresc emisiunea, nemaivorbind ce cei cãrora le-ai
fãcut nemuritoare surprize. Atâtea emoþii, atâtea
lacrimi de bucurie nu mi-a fost dat sã vãd într-o
emisiune.”

Unele scrisori încep direct cu propositio sau
macrostructura esenþializatã a întregului discurs
(Rovenþa-Frumuºani, 2000, p. 101):

Scrisoare 3 „Sperãm sã nu fie prea târziu ºi cã
Dumnezeu mai poate sã dea o ºansã copilului din
povestea noastrã, o ºansã nu numai de viaþã dar ºi de
bucuria de a trãi viaþa.”

Scrisoare 5 „Vã scriu din Iaºi prezentându-vã un
caz mai special, care m-a emoþionat profund, atât pe
mine, cât ºi pe colegii mei din redacþie. Este vorba de
Mihai Grosu, un bãieþel ce va împlini pe 29 septembrie
vârsta de 9 ani ºi care de aproape 1 an de zile este þin-
tuit pe patul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din
Iaºi, victima unor arsuri de gradele 3 ºi 4 pe 85% din
suprafaþa corpului.”

Scrisoare 12 „Mã numesc Ioana ªerban, iar fiica
mea a primit anul acesta o bursã prezidenþialã pe 4 ani
de la Universitatea Richmond din  Marea Britanie, o
bursa de 5500 lire sterline/an-maximul pe care univer-
sitatea îl poate aloca la 20% dintre studenþii pe care îi
admite, insã aceastã bursã ne este insuficientã, mai
având nevoie de încã 7000 de lire sterline pe an,
pentru a putea sã acopãr taxele de ºcolarizare ºi de
locuire.”

· narratio (diegesis): expunerea faptelor reale sau
prezentate ca atare

· confirmatio este momentul consolidãrii argu-
mentelor proprii însoþite de respingerea posibilelor
argumente ale emiþãtorului:

Scrisoare 7 „A fost conºtient de consecinþele unei
astfel de relaþii ºi într-o zi ºi-au mãrturisit sentimentele.
N-au fãcut un pas înainte de a încerca sã ia legãtura cu
un preot pe care l-au chemat acasã. Dar preotul nu a
venit. Cunoscându-le povestea, spunea el mai târziu,
nu a ºtiut ce sfat sã le dea, realitatea fiind atât de
crudã.”

Scrisoare 10 „Aºa cã am plecat în Grecia, luând
bani împrumut, cu dobândã de la cãmãtari. Am achitat
aceºti bani timp de 8 luni, am luat 500 de Euro ºi am
achitat 3000. Nici acest lucru nu m-a fãcut sã dau
înapoi. V-am spus aceste lucruri, care pot fi confirmate
de Neicu Gheorghe - primarul oraºului ºi Stroescu
Maria-medicul familiei. Ca sã mã puteþi înþelege de ce
am plecat din þara mea aºa bolnavã sã lucrez în Grecia,
de nevoi ºi nu de drag. Acum, lucrez, având un salariu
lunar de 400 Euro. Din aceºti bani trimit ºi fiicei mele,

oferindu-i un trai decent. Uneori am dureri foarte mari
la coloana, alteori îmi amorþeºte piciorul ºi mâna
stângã, dar având fotografia fetei mele, îmi mai alina
din suferinþã”

Scrisoare 12 „Doamna Andreea, vãzând disperarea
acestei familii ºi în special disperarea acestui bunic
pensionar care, din dorinþa de a-ºi revedea nepoþica,
este capabil sã facã orice, vã cer un sprijin în încer-
carea de a-l ajuta pe acest bunic nefericit. ªi eu
nepoþicã fiind, deºi am 19 ani, simt ºi acum dragostea
de bunic cu toate ca sunt departe de el.

Vã rog, cum aþi ajutat atâtea familii despãrþite de
birocraþia globalã garantându-vã cã acest bunic nu
doreºte sã emigreze ilegal, el având în România 3 pro-
prietãþi imobiliare, o micã fermã de 15 ha teren, o
întreaga gamã de maºini agricole, soþia, cei patru
pãrinþi, în special prietenii din Biserica Renaºterea.”

· peroratio reprezintã finalul discursului care
conþine o recapitulatio ºi o indignatio (apelul final la
compasiune ºi simpatie). Toþi emiþãtorii/ complicii îºi
declarã bunele intenþii ºi imposibilitatea de a înfãptui
ei înºiºi visul persoanei despre care scriu.

Scrisoare 14 „ªi mama Elenei sperã sã sarã cineva
în ajutorul ei. Sperã asta cu disperare. Sperã ºi aºteaptã
ajutorul lui Dumnezeu ºi al nostru. Hai sã-i arãtãm cã
nu este singurã în necazul ei, cã mai sunt oameni cu
suflet care sunt alãturi de ea. Hai sã-i dãm încrederea ºi
speranþa de care are atâta nevoie. Hai sã o ajutãm pe
Elena sã «revinã» printre noi!”

Scrisoare 9 „Pe tine Andreea te preþuia ºi te admira
de când erai prezentatoare la ªtiri. Acum, cel puþin
sâmbãtã seara, nu se miºcã din faþa televizorului chiar
de-ar veni potopul. Se bucurã, trãieºte ºi plânge în faºa
ecranului cât timp dureazã emisiunea ta. Este un vis al
meu de mult sã-i fac o surprizã, pe care sã nu o uite
niciodatã, ºi acum te rog pe tine din tot sufletul sã ne
ajuþi.”

Scrisoare 2 „Trãim cu speranþa cã rugãmintea noas-
trã va fi ascultatã ºi Bunul Dumnezeu vã va da gândul
cel bun sã nu ne respingeþi nici pe noi. Îþi dorim,
Andreea, multã sãnãtate, iar emisiunea sã dureze mulþi,
mulþi ani.”

În discursul narativ sunt incluse numeroase
secvenþe deliberative, în timp ce argumentaþia implicã
ºi o anumitã înlãþuire narativã (a faptelor ºi argu-
mentelor). Mai mult, observãm cã emiþãtorii oferã
titluri textelor lor, orientând astfel întreaga lecturã:
„Aripi de ingeri”, „Sacrificiu suprem” . Din texte epis-
tolare, ele devin povestiri în toatã regula, pierzându-ºi
în unele cazuri ºi formulele specifice stilului epistolar.
Observãm ºi prezenþa unor sãrituri narative în timp:
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zzzz eeee „Trecuserã 4 ani de la moartea tatãlui, iar eu mã cãsã-
torisem ºi fixasem data nunþii pe 25 iulie 1998 ºi vor-
beam cu mama dacã va juca la nunta mea.”

Modele arhetipale 
identificate in textele scrisorilor

Un arhetip omniprezent în scrisori este acela al

zânei bune, întruchipat de prezentatoare. Componenta

vestimentarã a contribuit întotdeauna la susþinerea

ideii de lume idealã în care publicul este atras sã

evadeze, se induce ideea ca seara emisiunii nu este o

searã oarecare, ci una specialã, de sarbatoare. Atmos-

fera de spaþiu ºi timp miraculos este introdusã ºi cu

ajutorul acestui amãnunt. 

Apariþia prezentatoarei, întotdeauna coborâtã

parcã dintr-o lume de basm ºi mai ales apropierea ei

de oamenii obiºnuiþi din salã, cãrora le ascultã

poveºtile ºi le îndeplineºte dorinþele, declanºeazã în

mintea receptorilor sentimentul de tangibilitate ºi

accesibilitate. Contrastul dintre pãrul negru ºi tenul

alb, care îi asigurau asocierea cu un cunoscut perso-

naj de poveste în primii ani ai producþiei, a fost aban-

donat treptat. Pe parcursul anilor, imaginea ei s-a

încãrcat cu noi trasãturi dupã ce a început sã abordeze

ºi þinute vestimentare care o prezentau ca pe o femeie

puternicã, independentã, stãpâna pe propriul destin. A

fost nevoie de o permanentã reinventare a imaginii

sale, prin abandonarea unor valori perimate ºi abor-

darea altora, în acord cu dinamica audienþei. 

Ea ºi-a pãstrat ºi astazi în ochii telespectatorilor

titulatura de „Zânã bunã a Surprizelor”, cu care au

investit-o ziariºtii români. Aceastã imagine a funcþionat

pozitiv în primii ani de emisiune, când apariþia prezen-

tatoarei promova imaginea unei tinere frumoase, deºtepte,

prietenoase, apropiatã de cei aflaþi în nevoie, o femeie

mãritatã, devotatã soþului, bunã gospodinã etc.

Foarte mulþi români vãd  în prezentatoare cheia re-

zolvãrii unor situaþii de viaþã dramatice, imposibile ºi au

convingerea cã, dacã i se vor adresa, vor gãsi soluþia.

Pânã atât de departe a mers presiunea exercitatã de

imaginea ei în mintea telespectatorilor, încât aceºtia nu

conºtientizeazã limitele unui format de televiziune,

confundã lumea spectacolului cu o instituþie publicã,

menitã sã le apere interesele, uitã de convenþie ºi se

agaþã de lumea prezentatã ca model ca ºi cum ea ar

face parte din orizontul lor cotidian. Mai mult, îi atri-

buie prezentatoarei capacitãþile unei eroine care dispune

de suficiente mijloace pentru a satisface orice dorinþã. 

Nu existã „Surprize, Surprize” fãrã Andreea Marin

ºi nici Andreea Marin fãrã „Surprize”. Toþi autorii

scrisorilor i se adreseazã direct, au percepþia cã ea

singurã înfãptuieºte faptele bune cerute în scrisori.

Detaliile pe care ea le cunoaºte, veºnica întrebare a

invitaþilor «dar asta de unde o mai ºtiþi?», uimiþi cã

prezentatoarea cunoaºte detalii ce þin de intimitatea lor,

susþin impresia de ireal, de neverosimil, de poveste din

care provine zâna. 

Trebuie remarcatã însã, dinamica rolurilor abor-

date de prezenþa sa în cadrul emisiunii. Personalitatea

prezentatoarei implicã un registru de exprimare foarte

variat: de la confidenta empaticã, care ascultã

poveºtile invitaþilor pentru a le da în final vestea

rezolvãrii totale sau parþiale a problemelor lor, pânã la

personaj în cadrul pilulelor umoristice, alãturi de co-

prezentator ºi la personaj activ în cadrul coregrafiilor

susþinute de corpul de balet.  

Un alt arhetip care aminteºte de eroul din basm

este cel al probelor iniþiatice, peste care trebuie sã

treacã eroul pentru a-ºi dovedi capacitãþile excep-

þionale (fie cã este vorba de concursuri, olimpiade sau

de greutãþi pe care le învinge, piedici care i se pun de

cãtre alt personaj). 

Arhetipul copilului rãtãcitor care se întoarce

acasã ºi e primit cu braþele deschise în ciuda

greºelilor pe care le-a fãcut, este prezent în majori-

tatea scrisorilor – propuneri de reîntâlniri. Cel rãtãci-

tor nu mai poate sã se întoarcã singur acasã, deºi îºi

doreºte foarte mult acest lucru. Rãtãcitorul a plecat

din sânul familiei, din þarã în cãutarea unei vieþi mai

bune sau urmându-ºi dragostea vieþii. Aproape întot-

deauna aºteptãrile sale sunt înºelate, el ajungând sã

regrete gestul ºi sã îºi doreacã întoarcerea la origini. 

Este prezent în textele analizate ºi mitul

cenuºeresei, uneori într-o formã modificatã. Fiica

vitregã este tratatã drept sclavã/sluga familiei. În

varianta modificatã, fiica cea micã rãmasã orfanã este

crescutã de sora mai mare, în a cãrei casã este nevoitã

sã slugãreascã. În alte variante, fiica cea mare trebuie

sã îºi ajute pãrinþii sã aibã grijã de ceilalþi fraþi mai

mici si prin urmare ajunge sã se maturizeze foarte

timpuriu ºi nu are acces la educaþie. 

Fiica cea mare devine cea de-a doua mamã a fami-

liei. În acelaºi timp, putem vorbi în acest caz de

arhetipul copilãriei pierdute mai înainte de vreme. 

Mulþi dintre invitaþi sunt oameni încercaþi de

soartã mai mult decât poate sã îºi imagineze mintea

umanã. Ei pot fi asemuiþi lui Iov, credinciosul supus
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unor probe dificile de cãtre divinitate. Datoritã faptu-

lui cã Iov rãmane fidel valorilor morale ºi îºi

pãstreazã speranþa, Dumnezeu îi aratã calea de ieºire

din situaþiile în care se aflã. 

Un alt arhetip întalnit în scrisori este acela al

eroului abandonat de toþi apropiaþii în momentele

în care are cea mai mare nevoie de sprijinul lor

(ex.: Lavinia Miloºovici, marea gimnastã olimpicã,

bate la toate uºile apropiaþilor, încercând sã adune

25000 euro sã îºi poatã opera fetiþa bolnavã; nimeni

nu îi oferã ajutorul, pânã ajunge la Surprize). Sunt

preferate cazurile al cãror personaj principal reuºeºte

prin forþe proprii sã îºi depãºeascã condiþia, în ciuda

tuturor premiselor nefavorabile. Personajele cunosc

un anumit meºtesug, deºi nimeni nu i-a învãþat.

Persoanele cu dizabilitãþi fizice se fac remarcate prin

capacitãþile lor intelectuale deosebite, sau prin

diverse talente. Copiii sãraci fac performanþã în nenu-

marate domenii (ex. Olimpica naþionalã la matema-

ticã se îmbracã din magazine second hand).

În urma lecturii mai multor scrisori, am remarcat

frecvenþa cu care apare relaþia de sacrificiu dintre

învãþãtor/profesor ºi elev, primul devenind un ade-

vãrat pãrinte pentru cel din urmã. De multe ori, spre

deosebire de parinþi, dascãlul se sacrificã pentru ca

elevul sã aibã acces la educaþie ºi la cele necesare

unei dezvoltãri intelectuale adecvate.

Copii talentaþi nu posedã obiectul pasiunii/talentu-

lui lor este o alta constantã în scrisorile primite la

redacþia Surprizelor. Acest lucru nu îi împiedicã sã

obþinã performanþe deosebite. Un alt arhetip legat de

performanþã este cel al elevului silitor ajuns pe patul

de spital pentru o perioadã îndelungatã, care se

salveazã din dorinþa de a intra la o facultate. El

reuºeste sã þinã ritmul la învãþat cu colegii sãi ºi chiar

are rezultate bune.

Am constatat existenþa arhetipului copilului

pãrãsit la naºtere, care îºi regãseºte mama dupã

mulþi ani, dar o pierde dupã scurt timp (mama

moare). O variaþie pe aceeaºi temã ar fi despãrþirea

fraþilor la naºtere. Aceºtia se regãsesc la maturitate,

dar soarta îi desparte din nou – un nume de stradã

schimbat, un numãr nou de telefon se joacã cu soarta

celor doi.

În zona iubirii, am remarcat ca arhetip, îndrã-

gostirea unui cuplu, dupã ce iniþial a existat o con-

fruntare a celor doi; este nevoie ca mai întâi cei doi sã

fie pe poziþii opozante, pentru ca apoi sã se cunoascã

ºi sã se îndrãgosteascã iremediabil. 

Un alt arhetip din aceeaºi arie este cel al fetei/bãr-

batului frumos ºi deºtept care îºi gãseºte o iubire

aproape imposibilã, peste mãri ºi oceane. Este nece-

sarã o intervenþie din partea «Surprizelor» pentru a face

posibilã reunirea celor doi. Întotdeauna povestea începe

cu prezentarea unei stãri de normalitate care la un inter-

val scurt este spulberatã. Este nevoie de intervenþia

«zânei bune» pentru ca ordinea sã fie restabilitã.

***

Imaginarul colectiv funcþioneazã în baza unor

arhetipuri dezvoltate atât prin lectura personalã, cât ºi

prin experienþa individualã ºi de grup acumulatã pe

întreg parcursul vieþii. 

Arhetipurile identificate în aceastã cercetare con-

stituie de fapt modele pre-existente utilizate ca o grilã

de interpretare a realitãþii. În cadrul emisiunii sunt

folosite modele arhetipale comune întregii societãþi

cãreia i se adreseazã. Oamenii se regãsesc în arhe-

tipurile ilustrate în mass media ºi interpreteaza reali-

tatea vieþii lor utilizând arhetipurile la care sunt

expuºi. 

Parafrazând afirmaþia lui Levi Strauss despre

mituri putem spune ca arhetipurile semnificã spiritul

care le elaboreazã, cu ajutorul lumii din care ele însele

fac parte. 
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Abstract

Television offers pieces of authentic myths that people use in order to structure their
real life experience. 

The Romanian TV Show "Surprises, Surprises" managed to go beyond its entertain-
ing mission in the conscience of its public by means of activating strong feelings and
emotions through its content. The producers often encouraged the audience to get
involved in the show and to become authors themselves. The idea that every viewer's per-
sonal experience can become a model/archetype convinced the TV spectators to write
thousands of letters to the host of the show so that to make a surprise to a loved person.
In order to determine the most frequent archetypes in the text edited by the audience, we
selected a number of 30 letters which narrate a story meant to be distributed in the show.
The research revealed that the public structures its experience in the archetypes previ-
ously presented in the show. Following the structure of the argumentative discourse in
classic rhetoric, the texts render archetypes utilized by the public as a grid of interpret-
ing reality.

The selection of the subjects presented in the show is determined by a mechanism
based on multiple criteria, but the constant one is that of generating strong feelings, com-
passion, amusement and astonishment of the auditors.
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În România, emisiunea Surprize, Surprize este
definitã ca fiind o emisiune cu ºi despre oameni
obiºnuiþi. Este în al nouãlea an de difuzare ºi începând
din 1999, în fiecare sâmbãtã seara pe TVR1, progra-
mul prezentat de Andreea Marin Bãnicã face audienþe
care de foarte multe ori au depãºit orice program con-
curent pe acel segment orar. Emisiunea are la bazã
aceeaºi reþetã ca ºi suratele din Anglia sau Italia:
oameni surprinºi în mod plãcut sub diferite forme.
„Sloganul emisiunii noastre este «Deschide-þi inima»
ºi mesajul se adreseazã oamenilor obiºnuiþi care apre-
ciazã solidaritatea ºi generozitatea ca valori umane
indispensabile ºi care sunt conºtienþi cã faptele mari se
datoreazã oamenilor mici. «Surprize, Surprize» a
devenit mai mult decât un spectacol de divertisment.
Prin simbolurile pe care le promoveazã, reprezintã un
model pentru o lume mai bunã ºi încearcã sã ofere re-
þeta viabilã pentru ca oricine sã se regaseascã în ea.”
(www.surprize-surprize.ro/viewCategory.php?
categoryId=2 - 21-02-2007).

Emisiunea a câºtigat timp de cinci ani la rând titlul
de „Cea mai bunã emisiune socialã – de divertisment”
acordat de revista „TV Mania”ºi premiul pentru
Campania „Preþuieºte viaþa” oferit de revista „VIP”.
Emisiunea este ºi una dintre cele mai scumpe emisiuni
difuzate pe postul naþional de televiziune. „31.500 de
euro costa o ediþie de Surprize, surprize…, una dintre
cele mai scumpe emisiuni din grila TVR, dar ºi cea mai
profitabilã, când vine vorba de banii din publicitate.”
(www.cotidianul.ro/index.php?id=9784&art=25989&
cHash=ab3e5d78fo)

Am decis sã fac studiul de caz stând de vorbã cu
participanþi ºi surprinºi în cadrul emisiunii Surprize,
Surprize, deoarece majoritatea celor care participã la
acest spectacol sunt persoane simple, cu vârste ºi ocu-
paþii variate, care se aflã, în general, la primul contact
cu televiziunea. „Surprinºii” nu au fãcut nimic pentru
a se afla acolo, nimic mai mult decât a fi ei înºiºi, per-
soane talentate sau cu anumite probleme, cãrora cineva
apropiat s-a gândit sã le facã o surprizã. O surprizã care
le va aduce în centrul atenþiei pentru o searã sau le
va schimba viaþa pentru totdeauna. Metoda de cerce-
tare folositã este una calitativã – inteviuri în profun-
zime, semistructurate, adicã am abordat idei sta-
bilite dinainte dar fãrã o succesiune prestabilitã a
întrebãrilor. 

PERSONAJELE

În interviurile mele cu cele câteva persoane sur-
prinse în emisiunea Surprize, Surprize cu care am
intrat în contact am încercat sã aflu cât mai multe
lucruri: de la scenariul care i-a adus în platourile tele-
viziunii, surpriza fãcutã, cine a fost complice, cum s-au
simþit, cât sau dacã i-a schimbat viaþa în vreu fel
aceastã experienþã, cât a durat celebritatea astfel
dobânditã etc. 

Gabriela Voinea a fost prima persoanã cu care am
stat de vorbã (transcrierea exactã a interviului se
gãseºte în Interviu 1). Coregraf o viaþã întreagã, în
România ºi în Suedia, la cei 73 de ani ai sãi, este într-o
formã excelentã deºi s-a întors în þarã pensionatã de
boalã, în urma unui accident. Credea cã a venit timpul
sã punã punct ºi sã se bucure de cãrþile cumpãrate dar
niciodatã citite din cauza vieþii contra cronometru, cre-
dea cã va putea merge la operã ºi la teatru, cã va putea
trãi într-un ritm visat de mulþi ani. Curând ºi-a dat
seama cã cd-urile trebuie ascultate într-o salã de
repetiþii, cã ritmul cere miºcãri noi, cã nu a spus încã
tot ce avea de spus. Destinul i-a condus paºii spre un
loc unde astãzi lucreazã ca voluntar: predã ore de balet
unor copii instituþionalizaþi, le face costume, gãseºte
sponsori, organizeazã spectacole. A fost surpinsã
datoritã unor asistente maternale cu care lucreazã la
Satele Copiilor. A primit un premiu de excelenþã pen-
tru voluntariat, o combinã muzicalã ºi un abonament
pentru un an de zile la internet. Emisiunea în care a fost
personaj principal a avut loc în primãvara anului 2006
(Interviu 1)

Oana Radu are 23 de ani ºi este studentã în ulti-
mul an la design vestimentar în cadrul Facultãþii
George Enescu din Iaºi. Stã în camin ºi, ca sã mai
îndulceascã unele aspecte ale vieþii de student,
glumeºte foarte mult cu prietenele ei, îºi pun la treabã
fantezia ºi fac haz de necaz mai tot timpul. Munceºte
part time la o firmã de design, post pe care l-a câºtigat
în urma unui concurs organizat în cadrul facultãþii. A
fost surprinsã deoarece o prietenã foarte bunã plecatã
cu o bursã în Spania îºi fãcea probleme cã Oana nu-ºi
va putea termina lucrarea de licenþã la timp. A fost
prezentã în platoul de la Surprize pe data de 13 aprilie
2007 unde a primit o maºinã de cusut ºi blocuri de
desen. A mai avut un singur contact cu televiziunea

Vedetã pentru o zi

Teodora Viorica SALVAN, absolventã FJSC, Universitatea din Bucureºti
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zzzz eeee pânã atunci, însã doar ca figurantã într-o emisiune a
postului Antena1 (Interviu 2).

Anca Popescu este din Bucureºti, lucreazã la o
bancã ºi are gemeni care se confruntã cu serioase pro-
bleme medicale pentru care nu s-a descoperit încã un
tratament definitiv, iar cel existent pe piaþã nu se prac-
ticã în România. Surpriza a venit din partea unor pri-
eteni care s-au gândit sã facilitez într-o oarecare
mãsurã drumul familiei Popescu pânã în China.
Surpiza le-a fost fãcutã în 2006 chiar pe data de
1 aprilie. (Interviu 3) 

Traian Constantin are 27 de ani ºi în aºteptarea
unei locuinþe sociale stã la o fundaþie care oferã spri-
jin timp de una an tinerilor care studiazã. A terminat
Conservatorul, iar acum face un masterat. Vrea sã de-
vinã dirijor. Surpriza a venit din partea doamnei
Gabriela Voinea care s-a convins singurã cã surprizele
sunt adevãrate ºi a încercat sã-l ajute. A participat la
emisiunea în ediþia specialã de Crãciun, în 2006. A
fost prima sa apariþie la televizor. (Interviu 4) 

Mirela Iancu are 21 de ani ºi este studentã la
Facultatea de Medicinã din Galaþi. Petrece mult timp în
spital, unde face practicã. Tot în spital l-a cunoscut ºi
pe Mihai, pe atunci în comã ºi cu puþine ºanse de
supravieþuire, care a devenit ulterior prietenul ei ºi
cãruia i-a fãcut o surprizã în încercarea de a-i schimba
viaþa. Au fost prezenþi în studio pe 24 martie 2007.
Emisiunea la care au participat a fost înregistratã ºi nu
fusese încã  transmisã la data la care am stat de vorbã
cu Oana. (Interviu 5) 

Simona Diaconeasa, devenitã între timp Uddin are
24 de ani ºi este din Râmnicu Vâlcea. În timpul fa-
cultãþii a ajuns întâmplãtor sã facã un curs de hindi iar
mai târziu a plecat cu o bursã în India unde ºi-a cunos-
cut actualul soþ. Probleme legate de vize, acte justifica-
toare, contracte de muncã etc.i-au þinut departe unul de
celãlalt un an ºi jumãtate. Surpriza a fost pusã la cale de
o prietenã a Simonei ºi a avut loc pe 24 martie, într-o
ediþie înregistratã. (Interviu 6)

PRETEXTUL sau MINCIUNA CARE 
ADUCE SURPRINªII ÎN PLATOU 

Fiecare om închide în el o micã lume, fiecare inter-
viu, o poveste. De fapt poveºtile sunt cele care cap-
teazã atenþia. În timpul interviurilor mi-am dat seama
cã oamenii au nevoie de poveºti, au nevoie sã relateze
lucruri, chiar dacã nu respectã o ordine cronologicã,
trebuie de fapt sã se povesteascã pe ei înºiºi, sã retrã-
iascã momente importante din viaþã. Nici unul din cei
intervievaþi n-a ºtiut de ce vine la Bucureºti ºi cu atât

mai puþin cã drumul pânã în capitalã era singurul care-i
despãrþea de niºte momente frumoase.

Pe doamna Gabriela Voinea au chemat-o cei din
echipa redacþionalã spunând cã ar avea nevoie sã vinã
sã danseze în emisiune cu copiii pe care îi pregãteºte.
Dupã câteva repetiþii au hotãrât cã cei mici vor dansa
doar douã minute, moment în care doamna Gabriela
Voinea s-a gândit cã adevãratul motiv pentru care
merge acolo nu sunt copiii ci are legãturã chiar cu ea.
A început sã se gândeascã cine ºi ce surprizã i-ar putea
face ei.

Oana Radu a venit la Bucureºti însoþitã de un pri-
eten, Costel Badin, deoarece a fost chematã la un cas-
ting de cãtre echipa Alexandrei Ungureanu, cântãreaþã
cu care mai colaborase în prealabil la crearea unor cos-
tume de scenã. Rãbdarea i-a fost pusã la încercare
deoarece a stat ºase ore în hotel fãrã ca Alexandra sã-i
rãspundã la telefon.

Anca Popescu îmi spunea : „Ideea era cã noi trebuia
sã ajungem în seara respectivã la o conferinþã cu doc-
torii.Unul din prieteni este din Drobeta ºi atunci a zis
cã a gãsit el pe cineva  care cunoaºte pe altcineva aici
în Bucureºti ºi uite au strâns mai multe persoane care
vor sã ajungã în China ºi sã le explice, au fost rugaþi sã
vinã ºi sã explice”1. ªtiau cã emisiunea va fi înregis-
tratã dar erau convinºi cã nu ei vor fi în centrul atenþiei. 

Lui  Traian Constantin i s-a spus cã au rãmas fãrã
pianstã pentru seara de Crãciun ºi cã trebuie neapãrat
ca cineva sã facã un acompaniament muzical pentru o
fetiþã care va recita niºte poezii. Cum nu-i place sã
simtã multe priviri îndreptate spre el, fraza magicã a
fost aceea prin care l-au convins cã fetiþa va fi cea
importnatã : „Aaaa, atunci e mai bine, sã stau cât mai
în spate, nu prea-mi place chiar aºa ... ºi pânã la urmã
a dus o muncã de lãmurire cu mine, în total cred cã a
durat vreo 30 de minute la telefon. Sunt foarte greu de
convins.”2

Mirela Iancu a stabilit împreunã cu redactorul care
s-a ocupat de povestea ei ce pretext sã foloseasca pen-
tru a-l aduce pe Mihai la Bucureºti fãrã ca el sã bãnu-
iascã ceva. „Redactora mi-a zis sã zic cã sunt chematã
la un interviu pentru un post de consilier în limba
francezã în cadrul unei firme. Aceastã firmã urma sã-
mi dea cazarea în Bucuresti iar eu sambatã seara tre-
buia sã susþin interviul. ªi i-am spus prietenului meu cã
singurã nu mã duc ... ºi aºa am reuºit sã îl iau cu mine
în Bucureºti. ªi am stabilit amândoi sã o luãm ºi pe
mama lui cã amândoi  singuri nu ºtiu cât de bine ne-am
fi descurcat în Bucureºti. Ãsta a fost pretextul.”3

Violeta, fostã colegã de faculate ºi prietenã cu
Simona îi cunoºtea povestea ºi încercãrile de-a ajuge în



Jurnalism
 ºi com

unicare * A
nul II, nr. 4, 2007

49

mm mm
ee eedd dd

ii iiaa aann nn
aa aall llii iizz zzee ee

India. Pasionatã de tot ceea ce înseamnã sau are tan-
genþã cu India, iniþial a luat legãtura cu cei de la
Surprize ca sã meargã sã danseze în cadrul unei emi-
siuni. Echipa a întrebat-o dacã existã vreo persoanã
cãreia ar vrea sã-i facã o surprizã... Pretextul? “M-a
dus acolo sub pretextul cã va fi o emisiune ’Lumea
vãzutã de Ioan Grigorescu’ sau ceva de genul ãsta ºi
vor fi invitaþi niºte indieni ºi printre care ºi un actor
faimos, indian ºi aveau nevoie de traducãtori pentru
hindi. Violeta m-a recomandat pe mine. M-a sunat
Sânziana ºi mi-a spus cã are nevoie de mine sâmbãtã
seara cã se filmeazã, voi fi plãtitã cu 300 de euro, mi se
va asigura ºi hotelul ºi tot ce este nevoie. Eu eram
foarte bucuroasã, 300 de euro, deja mã gândeam ce o
sã fac cu banii.”4

FIECARE CREDEA ALTCEVA

S-au îndreptat cu toþii spre televiziunea românã
crezând fie cã se duc în cu totul alt loc, fie ºtiind unde
merg dar având convingerea cã nu au nici o legãturã cu
emisiunea Surprize, surprize. Am încercat sã împart
cumva personajele în categorii mici, pentru cã fiecare
credea altceva în momentul în care a ieºit din casã. 

Surprize închipuite

Deºi echipa redacþionalã ºi complicii fac tot posi-
bilul sã pãstreze secretul, atunci când personajul ºtie cã
va merge la Surprize, Surprize nu poate sã nu se
întrebe dacã nu cumva cineva s-a gândit la el ºi îi va
face o surprizã. Aºa au stat lucrurile în cazul doamnei
Voinea care povesteºte: „Eu de fapt am banuit cã de
mult tare am discutat cu cineva, un bãiat tot de la SAT,
am discutat eu ºi am spus cã aº vrea s-o rog dacã se va
putea pe Andreea Marin ca prin relaþiile celor de la
Surprize dacã se poate sã îmi gãseascã – eu am douã
veriºoare, nu mai am rude decât sora asta de la
Timiºoara. Am doua veriºoare pe care nu le-am vãzut
de 60 de ani. Acum 60 de ani le-am vazut, acum vreo
63 de ani am fost la ele acasã. Cea micã era mai micã
decât mine, cea mare era mai mare decât mine cu vreo
4 ani. ªi pe urmã nu le-am mai vãzut. Ne-am mai întâl-
nit o datã aºa în trecere la o mãtuºã în Bucureºti acum
50 de ani, 55 de ani ºi  fiind în Suedia am încercat sã
iau legãtura cu ele când veneam în þarã, cãutam. Sorã-
mea a rupt legãtura cu ele, de foarte mult timp nu mai
ºtia nimic. ªi o datã când am venit în þarã m-am oprit
la Ianca, cã ele erau din Ianca cã mã gândeam trebuie
sã ºtie cineva de ele cã tatãl lor, fratele mamei, a fost
directorul ºcolii din sat, mama lor învãþãtoare. Când

am ajuns cu maºina înspre mare zic mã opresc ºi le
caut. Ianca nu mai e de mult un sat, e un oraº... unde sã
le caut?! Cum faci curba pe dreapta?! ªi atunci când
m-am pensionat ºi am venit în þarã am încercat la
Crucea Roºie dar nu mi-au rãspuns între timp am mai
încercat prin, aºa, la marea întâmplare. ªtiam doar cã
cea mare se mãritase un maistru de la combinatul
siderurgic Galaþi care avea nu ºtiu cât 20.000 de anga-
jaþi ºi cã se numea Popescu. Nimeni n-a ºtiut. ªi n-am
reuºit sã o gãsesc. ªi dupã doi ani am revenit cu cererea
la Crucea Roºie ºi în fine dupã încã un an am primit
rãspuns cã ei nu se ocupã decât de cazurile care sunt
plecaþi în strãinãtate. ªi am fost tare necãjitã. Adicã aº
vrea sã le întâlnesc, aº vrea sã le gãsesc. În fine ºi mai
precis despre asta trebuie sa fie vorba: mi-au gãsit
veriºoarele.  ªi am stat cu emoþii dar m-am fãcut cã nu
ºtiu nimic. ªi, surpriza a fost cu totul alta. N-a fost nici
vorbã de veriºoarele mele.”5 Observãm aici influenþa
pe care se pare cã au avut-o emisiunile vizionate ante-
rior, în care cele mai impresionante surprize constau în
reîntâlnirea unor persoane care nu s-au vãzut de foarte
mulþi ani. Dacã o persoanã se regãseºte într-un materi-
al prezentat la televizor are tendinþa sã caute în propria
viaþã experinþe care s-ar putea aplica aceluiaºi sablon.

Neîncredere ºi nervi – 
„cine sã-mi facã mie o surprizã”?!

Pentru cei care au venit în Bucureºti în ideea de a se
întâlni cu cineva anume, aºteptarea, amânarea, plic-
tiseala i-au fãcut sã-ºi piardã rãbdarea ºi sã-ºi doreascã sã
nu fi plecat de acasã. Pe parcursul întregii discuþii pe care
am avut-o cu Oana mi-a spus cã ea nu a încetat nicio-
datã sã creadã cã se va întâlni cu Alexandra Ungureanu:
„Asistam la emisiune ºi aºteptam sã vinã Alexandra.
Mã gândeam cã o sã cânte. Am rãmas cu sechele”6.
N-a bãnuit nici o clipã cã va ajunge în platoul sur-
prizelor iar o datã ajunsã în acolo nu credea cã va putea
fi surprinsã, deºi i-a trecut prin minte: „Sincer mã gân-
deam cã poate fi, dar credeam cã nu este cineva care sã
îmi facã o surprizã ºi mi-am zis sã nu-mi fac iluzii.”7

Simona a fost mai mult dezamãgitã decât nervoasã:
venise la Bucureºti pe post de translator în cadrul unei
emisiuni ºi ajunsese sã facã figuraþie la o alta. Când a
vãzut cã cealaltã emisiune se numea Surprize, surprize:
„Mã gândeam, bãi poate o sã fiu surprinsã, cine ºtie...”8

Dezamãgirea a continuat  când Andreea Marin a stat de
vorbã cu prietena ei Violeta, cu care venise pentru tra-
duceri, apoi cu ea, moment în care ºi-a spus cã trebuie
sã fie o surprizã la mijloc, însã n-a urmat nici o sur-
prizã ci un moment artistic.
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zzzz eeee Tot neîncrezãtor a fost ºi Samir, actualul soþ al
Simonei, când l-au sunat din România sã-i spunã cã
vor sã-l aducã aici pentru a-i face o surprizã iubitei lui.
ªtiind cât de mult au încercat singuri ºi cât de greu se
obþin vizele : „La început a crezut cã e o glumã. A zis
cum e posibil aºa ceva?! ªi a întrebat-o pe Sânziana,
bine cã astea le-am aflat dupã, dacã ºtie cât de greu se
obþine viza pentru România, cã e aproape imposibil.
Nu mai glumiþi cu mine aºa cã nu-mi arde de glume.
Pânã la urmã s-a convins cã era o chestie serioasã.”9

Unii au bãnuit surpriza, 
alþii s-au gândit sã ºi-o facã singuri

Dacã m-au încredinþat cu toþii cã pretextele folosite
pentru a-i aduce în platou au fost atât de veridice încât
nu s-au gândit nici o clipã cã vor ajunge într-o emisi-
une unde sã devinã ei înºiºi personajele principale, unii
dintre ei ºi-au dat seama cã vor fi surprinºi în momen-
tul în care au realizat cã sunt în studioul emisiunii
Surprize, surprize. Anca Popescu, mama gemenilor cu
probleme medicale se pregãtise o sãptãmânã întreagã
pentru întâlnirea cu medicii de la care ar fi putut afla
amãnunte despre un tratament pentru copiii ei, însã
doar când: „am vãzut-o pe Andreea Marin, deci am zis
gata, în momentul ãla ne-am luminat, cã nu aveai cum
sã nu-þi dai seama. Atunci am avut certitudinea, adicã
pânã atunci n-am bãnuit, pentru cã nu poþi sã bãnuieºti,
este o conferinþã cu doctorii, este normal sã fie filmat,
sã fie nu ºtiu ce ... deci nu era nimic suspect la mijloc
dar în momentul în care am intrat în salã ºi în sala de
la Surprize-Surprize domnule, se filmeazã emisiunea,
o vezi ºi pe Andreea Marin, deja þi-e clar, pentru cã nu
mai ai cum sã ai vreo urmã de îndoialã despre ce-o sã
se întâmple. ªi atunci am ºtiut de ce am ajuns acolo.”10

În timp ce era platoul surprizelor, Simona se gândea
cã dacã ar fi sã i se facã o surprizã, cea mai potrivitã ar fi
sã-i aducã iubitul sau sã-i faciliteze ei plecarea în India,
deoarece toþi cunoscuþii ºtiau cã au avut pro-bleme cu
viza ºi cã ar fi trebuit sã plece deja din noiembrie. Îi mai
propusese cineva sã apeleze la emisiune dar nu vroia sã-ºi
expunã povestea pânã când, ea singurã spune cã în dis-
perare de cauzã a vãzut aceast program ca unic salvator
al problemelor cu care se confrunta: „eram aºa supãraþi ºi
i-am zis de emisiunea asta ºi ziceam bãi dacã nu reuºim
altfel poate apelãm ºi noi la Surprize sã-mi facã ºi mie
cineva o surprizã. ªi uite cã chiar a fost. Dar mã gândea
sã pun pe cineva, deci eu chiar sã ºtiu. Da uite cã dum-
nezeu a vrut ca cineva sã-mi facã o surprizã.” 

ATMOSFERA

Ca sã vedem ce impact a avut aceastã experienþã
asupra fiecãruia, mi s-a pãrut necesar sã-i las sã vor-
beascã despre atmosferã. Unii mai vorbãreþi, alþii mai
reþinuþi sau fãrã nici o pãrere la care sã þinã în mod
deosebit, cu toþii au spus ce le-a plãcut, ce nu, ce-ar
schimba, ce-ar lãsat, ce i-a impresionat în mod deosebit
etc. Este interesant faptul cã nu se poate face o listã cu
prea multe puncte comune deoarece uneori, pentru
acelaºi lucru, ideile sunt complet diferite. Fiecare are o
pãrere pe care nu întârzie sã ºi-o spunã ºi sã ºi-o aper.
În ceea ce priveºte echipa din spatele surprizelor, sur-
prinºii au doar cuvinte de laudã, de la seriozitate la pro-
fesionalism ºi implicare pânã la amabili, drãguþi, ener-
gici ºi dãruiþi etc.

Despre aplauze ºi public

Pentru prima datã în studioul unei emisiuni care are
ca spectatori peste douã sute de persoane ºi milioane
de telespectatori acasã, o echipã destul de mare ºi un
desfãºurãtor prestabilit în cele mai mici detalii, perso-
najele noastre au descoperit secrete care nu se vãd ºi
nici nu se închipuie din faþa micului ecran.

Dupã mulþi ani în contact direct cu publicul de spec-
tacole, chiar dacã nu de televiziune, doamna Gabriela
Voinea crede cã: „nici n-ar fi nevoie sã fie dirijat corul:
aplaudaþi, tãceþi, staþi... nu cred c-ar fi nevoie sau, mã
rog, eu cu concepþiile ãstea mai bãtrâneºti: aplauzele
spontane sunt mult mai reuºite ºi mai adevarate ºi simþi
...poate voi tinerii nu simþiþi diferenþa între aplauzele
spontane ºi cele dirijate cã v-aþi nãscut, aþi început sã
vedeþi aceste apluze dirijate. Cu timpul o sã vã daþi
seama cã nu sunt ce trebuie. Dar, mã rog, asta e.”11

Dintr-o altã generaþie, Anca popescu nu vede nimic
anormal în aplauzele dirijate. Chiar aduce argumente
pro ºi este convinsã cã acest control asupra aplauzelor
face ca mesajul prezentatorului sã nu se piardã nici o
secundã: „În toate emisiunile în direct, toate astea de
divertisment existã un dirijor, este normal pentru cã
atuncia fiecare ar fluiera ºi ar aplaudã, ºtiu io ºi ar râde
exact când nu trebuie sau când trebuie. Este normal sã
fie un ... pentru cã tu, gândeºte-te ca prezentator începi
sã vorbeºti ºi o salã întreagã începe sã aplaude iar tu
ai ceva important de spus, atunci în momentul ãla.
Trebuie sã existe, era normal.”12

Simona Uddin, cu o generaþie mai micã decât Anca
nu e atât de impresionatã încât sã dea verdicte sau sã
vrea sã schimbe ceva. Pur ºi simplu i se pare cã totul
seamãnã cu ce vãzuse ea la televizor, „doar cã Andreea
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Marin sau regizorii dau indicaþii ce sã facem. Sunt per-
soane care aplaudã, care ne aratã cã trebuie sã
aplaudãm, sã fluierãm, sã diferite ... astea de-acasã nu
se vãd. ªi studioul e foarte mic fãþã de ce e la televizor.
Mie mi se pãrea o imensitate scena aia acolo ºi de fapt
nu e foarte mare.”13

Oana a rãmas puþin dezamãgitã de unele persoane
din salã. S-ar fi aºteptat la mai multã maturitate sau la
persoane care sã aprecieze faptul cã pot sã asiste la
Surprize „din culise.” Recunoaºte cã are tendinþa sã
critice amãnuntele, aºa cum face tot românul dar i s-a
pãrut inacceptabil faptul cã “cei care ocupau scaunele
în schimbul probabil a unor bani, se certau pe locuri.
Am crezut cã mã iau ºi pe mine la bãtaie. Noroc cã
eram cu Costel. În pauzã erau câþiva care nu îºi gãseau
locul. Erau puºtani.”14

Traian nu-ºi pune problema aplauzelor dirijate sau a
banilor. Pentru el, emisiunea este una de suflet în care
sunt ajutate persoane cu probleme reale iar cei care
doar fac parte din public o fac din plãcere : „Am vãzut
oameni care vin din, la un moment dat cred cã ºi-au
fãcut ºi un hobby din a veni acolo. Sunt oameni care
vin din purã plãcere, îºi fac programãri cu câteva sãp-
tãmâni înainte, telefonic ca sã ajungã la emisiune.”15

Din diferite motive, nu toþi surprinºii stau pânã la
finalul emisiunii însã au destul timp sã observe
decorul, balerinele, sã vadã ce se întâmplã în mo-
mentele de publicitate când nu mai sunt în direct ºi
cred cã au descoperit mari secrete ale televiziunii ºi
devin analitici: „Era totuºi acolo o chestie organiza-
toricã acolo. Andreea în momentele de publicitate era
foarte agitatã, fãcea, gesticula din mâini, atenþie acolo,
vedeþi cã urmeazã respectivul, mergeþi acolo, bun, ridi-
caþi pe respectivul, vedeþi cã nu ºtiu ce ... adicã era
foarte agitatã. ªi când intra pe ecran în direct, de un
calm ºi de o ...nimic nu se întâmpla. Nimeni nu ºtie ce
se întâmplã în spatele camerei când e publicitate.”16 La
fel crede ºi Anca care îi ia apãrarea Andreei Marin
Bãnicã atunci când lumea care a fost în public criticã
zâmbetul profesional afiºat pentru telespectatori ºi
figura aprigã atunci când camerele de luat vederi
încadrau altceva: „Devine foarte profesionalã ºi e nor-
mal. Ea coordoneazã tot ce miºcã acolo. În definitiv
dacã ceva iese prost de obicei se ia de sus în jos, nu de
jos în sus, nu?!”17

Pentru Mirela Iancu, atmosfera se rezumã la „una
primitoare, toþi sunt amabili, comunicativi... ne-a plã-
cut foarte mult”.18

Surprizele sunt reale

Nu toþi am fi dispuºi sã ne spunem povestea vieþii
în faþa a mii de telespectatori. Poate uneori cei sur-
prinºi nici nu au dimensiunea publicului de acasã dar li
se pare de ajuns cã trebuie sã vorbeascã în faþa a mai
mult de douã sute de oameni. În cadrul emisiunii
Surprize, surprize eºti cumva în faþa faptului împlinit.
Nu poþi refuza dialogul iar influenþa prezentatorului
cântãreºte foarte mult. Faptul cã þi se întâmplã ceva,
tocmai þie, tocmai acum te aruncã într-o altã dimen-
siune temporalã dar ºi de receptare a lucrurilor.

Teama românilor cã totul este aranjat, cã li se întâm-
plã altora lucruri bune numai nouã personal nu, a fost
spulberatã. Cel puþin pentru cei care au ajuns vreodatã
în studioul surprizelor. „Mi-a plãcut, am vãzut cã e un
lucru serios, cã nu e, nu se face pe relaþii, pe nu ºtiu ce
ca sã câºtige nu ºtiu cine sau nu ºtiu cum, cum se
întâmplã cam peste tot.”19 Dupã propria experienþã,
doamna Gabriela a apelat la echipa surprizelor ºi în
calitate de complice.

Anca n-are nici o îndoialã: „Da, surprizele sunt ade-
vãrate ºi surprizele sunt surprize, sunt ale lor ºi e me-
ritul lor pentru cât muncesc acolo. Crede-mã, e greu de
adunat informaþii. Mai ales de la o persoanã ca mine.”20

Dupã ce i s-a povestit totul, i-a pãrut rãu cã a fost atât
de dificil sã scoatã detalii de la ea, încât toatã docu-
mentarea a durat ºase luni.

Pentru Mirela, tot ce se întâmplã în emisiune este la
fel de real ºi de-acasã ºi din platou. N-a trebuit sã vinã
la Bucureºti ca sã se convingã de realitatea lucrurilor
vãzute: „Credeam ºi înainte cã altfel nu mai aveam
iniþiativa aceasta de a scrie la emisiune.”21 Pentru ea
tot demersul fãcut avea un scop foarte bine delimitat ºi
pragmatic: sã gãseascã un ajutor financiar pentru pri-
etenul ei care suferise un grav accident de maºinã.

Oana avea unele îndoieli în ceea ce priveºte veridi-
citatea surprizelor: „Nu credeam cã sunt pe bune sur-
prizele. Mã gândeam cã sunt regizate. Adicã sã se vadã
cã sunt surprize dar de fapt sa nu fie”, motiv pentru
care nu era un telespectator fidel al emisiunii. Toate
acestea s-au schimbat dupã ce a intrat în categoria sur-
prinºilor.

Simona a þinut ºi ea sã precizeze: „Oricum sur-
prizele sunt veridice. Oamenii nu ºtiu. Te aduc acolo
sub cu totul alte pretexte. Pânã în momentul în care am
ajuns acolo nu m-am gândit, am zis ok, televiziune da
ce treabã am eu cu Surprizele. Cã nu am bãnuit
nimic.”22
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Emoþii pe cont propriu

Pentru prezentator, echipã, participanþi, telespecta-
tori ºi pentru toatã lumea în general, cuvântul „emoþii”
este nelipsit din descrierea atmosferei sau din carac-
terizarea emisiunii Surprize, surprize. Emoþiile le trã-
iesc atât cei care privesc de acasã dar mai ales cei care
sunt martori în direct ºi cu atât mai mult cei care trã-
iesc efectiv un moment de „surprins”. Dacã ºtie care
are vreo problemã, dupã ce îºi dã seama unde a nime-
rit, viitorul surprins se gândeºte cã ar trebui sã i se
întâmple ceva, cã nu poate fi o coincidenþã faptul cã se
aflã acolo. ªi atunci încep emoþiile, momente ameste-
cate de panicã ºi de fericire, dezamãgire când  trece
timpul ºi încã nu le-a venit rândul. „Cu cât stai mai
mult acolo, cu atât tensiunea creºte mai mult, nu?!”23

spune foarte convinsã Anca. Tot ea continuã: „Deci eºti
ca o bombã. Eºti fix ca o bombã. Imagineazã-þi o
bombã care sfârâie deja, aºa eºti tu. Sau cel puþin aºa
am simþit eu.”24

Simona credea cã va fi surprinsã dar în schimb s-a
trecut la momentul artistic al prietenei ei. Când a venit
rândul sãu ºi a fost chematã pe scenã, s-a blocat: „Deci
eu nu ºtiu cum am ajuns de pe scaun la ele pe scenã
acolo. Cred cã a venit cineva ºi m-a luat cã m-am vãzut
eu dupã aia la emisiune cã mergeam aºa, eram cu
mâinile ca un cãþeluº. ªi-mi era fricã cã erau ºi fire pe
jos ºi sã nu mã împiedic de fire, mergeam aºa ... ºi tre-
buia sã mã uit ºi acolo pe scenã, cine vine, cum
vine...”25 Sentimentul cã eºti în faþa camerelor de luat
vederi te face sã fii foarte atent la tot ce spui, sã nu te
bâlbâi, sã nu faci greºeli. Este o presiune care mãreºte
emoþiile celor implicaþi, lucru pe care îl demonstreazã
ºi Mihai, despre care Mirela spune: „El era emoþionat
de la început. De când a intrat în platou. Dar când a
vãzut cã toate camerele de filmat se îndreaptã spre el
s-a emoþionat ºi mai tare ºi de asta a început sã
plângã.”26

Emoþiile din timpul surprizelor

Obiºnuitã cu scena, Gabriela Voinea a fost foarte
degajatã ºi a rãmas impresionatã de faptul cã a fost
lãsatã sã vorbeascã lejer, cã n-a fost fãcutã sã-ºi plângã
de milã aºa cum i se pare cã se întâmplã în unele
cazuri. Nici Traian nu a pãrut prea emoþionat, mai ales
cã el spusese de la început cã va cânta la pian dar cã
n-ar vrea sã fie întrebat nimic foarte personal. Nu

neagã faptul cã a fost abandonat de pãrinþi doar cã i se
pare cã nu toatã lumea este pregãtitã sã asculte la orice
orã poveºti ca a lui ºi ar vrea mai ales sã fie apreciat
pentru muzica lui nu sã fie compãtimit. Dacã nu a vor-
bit foarte mult despre emoþii, cu siguranþã el a fost per-
soana (dintre cele cu care am stat de vorbã) care a
rãmas cel mai impresionatã de prestaþia Andreei Marin
Bãnicã.

În cazul lui Mihai, prietena lui a fost purtãtorul de
cuvânt deoarece el a fost copleºit de emoþii. Dar ºi pen-
tru ea au fost atât de multe emoþii încât n-a mai fost
deloc atentã la ce s-a întâmplat dupã surpriza lor. 

Simona ºi Samir au fost ºi ei atât de emoþionaþi
încât au rãmas fãrã cuvinte. Au dovedit cã nu sunt
vedete profesioniste cãci în momentul revederii n-a
mai contat nimic, nici camerele de luat vederi, nici
gâdul la cum aratã sau la ce o sã spunã necunoscuþii
care îi observau ºi cunoscuþii care aveau sã-i vadã.
Abia dupã ce s-a vãzut la televizor, Simona a început
sã devinã criticã: „Noi ne-am vãzut peste o sãptãmânã.
ªtii cum eram amândoi în faþa televizorului ºi tremu-
ram?! ªi când am vãzut ... pe mine m-au schimbat
foarte mult. Nu ºtiu, poate ºi machiajul ºi coafura, mi-
au fãcut foarte mare faþa, eram foarte mare la faþã. ªi
când m-am vãzut acolo am zis cã nu e adevãrat. ªi
toatã lumea mi-a zis da ce te-ai îngrãºat aºa! dar în
realitate nu sunt aºa de grasã. ªi nici în poze nu ies.
Cred cã la televiziune sau unghiul din care m-au filmat
cã m-au luat foarte de aproape, aoleu când m-am vãzut
nu-mi venea sã cred ce grasã eram. ªi vocea mi se
pãrea diferitã faþã de cum sunz în realitate, de cum mã
aud eu pe mine vorbind. Oricum mi s-a pãrut cã eram
foarte schimbatã, parcã nu mai eram eu.”27

Obsedatã de venirea Alexandrei Ungureanu ºi
obositã dupã atâta drum ºi aºteptat, Oana s-a schimbat
la faþã când a intrat coprezentatorul cu o povestea
despre o frãþie a usturoiului. S-a recunoscut imediat  ºi
reacþiile n-au întârziat sã aparã: „Îmi bãtea inima când
s-a apropiat de mine Andreea, ca un iepure fricos.
Vocea mi se schimbase, cred cã era cam sugrumatã. Nu
am putut sã zic mai nimic pentru cã de emoþii nu mai
ºtiam ce sã zic. Dar era la sfârºit ºi nici Andreea nu
mi-a mai pus întrebãri”.28 Pentru Anca emoþiile iau
proporþii uriaºe: „Este infernal, þi-am zis fãrã sã vrei te
duci ºi începi sã-þi dai seama în câte case ai pãtruns,
pentru cã pãtrunzi... Vroiam sã fugim dar cred cã ni se
tãiase picioarele, nu puteam face nici o miºcare.
Tensiunea e foarte mare în momentul în care începe sã
se apropie de tine. Am fost speriatã nu de întrebãrile ei,
ci de rãspunsurile mele. E frumos la Surprize ºi înspãi-
mântãtor în acelaºi timp.”29
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Emoþii contra cronometru

Se pare cã timpul petrecut în casa surprizelor are cel
puþin douã dimensiuni: una reala ºi una supradimen-
sionatã din cauzã emoþiilor. La întrebarea „Cât a durat
momentul în care voi aþi fost personaju principal?” cei
mai mulþi n-au ºtiut sã rãspundã sau n-au rãspuns din
prima într-o unitate de timp cronometrabilã cu ceasul.
„O eternitate, crede-mã. O eternitate.”30 Spune Anca în
timp ce ofteazã ºi am senzaþia cã deja e cu gândul
exclusiv la momentele acelea. A pierdut cu totul noþiu-
nea timpul: „Deci îmi venea atunci, în momentul ãla ºi
nu o datã, am avut sentimentul de mai multe ori, sã mã
ridic sã fug sã fumez o þigarã ºi dupã aia sã mã întorc.
Deja nu mai ºtiam ce sã fac cu mâinile. Mi se pãrea cã
am foarte multe mâini dintr-o datã. Îmi crescuse multe
mâini, nu ºtiam ce sã fac cu ele”.31 Mi s-a pãrut cã a
pierdut noþiunea timpului ºi când stãteam de vorbã
pentru cã nu-mi rãspundea stric la întrebãri, îmi oferea
o mulþime de alte detalii care nu fac neapãrat obiectul
acestei cercetãri ºi mã avertizase în prealabil cã nu
poate poveste în mod organizat.

Traian era foarte mândru de el pentru cã de la douã
minute cât îl anunþaserã iniþial cã va trebui sã cânte la
pian, s-a lãsat furat de valul muzicii ºi de pianul alb ºi
declarã: „am depãºit cu 7 minute!!! ºtii, i-am furat lu
Andreea Marin cam vreo 7 minute din emisiune cu
melodia.”32 deºi momentul în care au stat de vorbã ºi i
s-a oferit propriu-zis surpriza a durat, tot dupã spusele
lui, cam douã minute ºi jumãtate.

N-am înþeles dacã pentru Mirela timpul a trecut alt-
fel sau s-a mãsurat în alte unitãþi pentru cã ne spune cã
interviul a fost scurt „pentru cã era sfãtuitã din redacþie
... sã nu se lungeascã pentru cã nu se ºtie cum va
reacþiona Mihai. Cam 15 minute maxim. Când Mihai a
început sã plângã ea a început sã-i spunã ce surprizã
are pentru el. ªi cam atât a fost.”33

Simona crede cã toatã secvenþa în care a apãrut ea,
de la dialogul cu prietena ei, dansul acesteia, povestea
lor de dragoste ºi reîntâlnirea lor a durat cam 28 de
minute. Fiind o emisiune înregistratã s-a mai taiat la
montaj din, materialul care a intrat pe post sãptãmâna
urmãtoare, adicã pe 31 martie 2007. Timpul oricum
trecea ºi repede ºi încet: „Cu mine nu pot sã spun exact
cât a durat cã îþi dai seama cu emoþiile ºi cu astea... 10
cred, în jur de 10. ªi reîntâlnirea noastrã a durat mai
mult, ei au mai tãiat din secvenþe îþi dai seama cã n-au
dat tot la înregistrãri. Când e în direct o dau pe toatã.
Am observat cã n-au fost câteva momente. Poate dacã
ne-am lungit prea mult pe-acolo cu pupãturile n-au dat
tot.”34

Restul nu mai conteazã

Lucrurile care nu ni se întâmplã nouã parcã nu mai
sunt chiar aºa de interesante. Sau poate tot emoþiile
intervin ºi aici. Odatã ce ai fost surprins te gândeºti
doar la cum sã-þi trãieºti bucuria sau la cum sã pleci
mai repede sã te bucuri de cel adus de la mare distanþã
în timp ºi spaþiu.. Iar dupã ce te mai trezeºti puþin îþi
vin în minte oameni care te-ar fi putut vedea la televi-
zor, reacþii, cam ce-ai putea sã le spui sau pe cine sã
suni imediat ce se dã pauzã sau se terminã. „Nu mai
ºtiu ce-a mai fost” sunt cuvinte pe care le-au spus toate
persoanele intervievate atunci când am întrebat ce sur-
prize s-au mai fãcut în acea searã, cum au reacþionat
ceilalþi surprinºi etc.

„Sincerã sã fiu nu am putut fi atentã  de loc la ce
cazuri au mai fost” – Mirela Iancu

„Am vãzut ce a fost pânã la mine, dar nu mai þin
minte ce ºi cum cã aveam o treabã atunci, ãºtia micii
trebuiau sã fie îmbrãcaþi, închili la toþi nãstureii...” –
Gabriela Voinea

„Pot sã spun înaintea noastrã; dupã noi eram atât de
buimaci cã dacã mã întrebai cum mã cheamã nu ºtiam
sã-þi spun, cred cã începeam sã mã bâlbâi.” – Anca
Popescu

„ªi atunci eu m-am fãcut toatã roºie... m-au apucat
emoþiile ºi nu mai ºtiu nimic.” – Simona Uddin

Oana a vãzut toate surprizele pentru cã a ei a venit
chiar la final iar Traian a povestit de tonul optimist cu
care se trece de la o poveste la alta.

REACÞII DUPÃ APARIÞIA LA TELEVIZOR

Suntem zilnic martorii unor momente trãite de cine-
va de la televizor. Am vrea ºi noi sã fim acolo, sã ni se
întâmple ºi nouã ceva, sã trãim viaþa pe care o poves-
tesc cei care ajung acolo. Suntem atât de influenþaþi de
tot ce vedem încât sistemele nostre de valori se schimbã
frecvent în funcþie de ceea ce vedem cã se desfãºoarã
pe ecran. Trãim o viaþã de împrumut într-o lume de
personaje, ne identificãm cu cei care parcã trãiesc în
locul nostru. ªi brusc ne dãm seama cã am da orice sã
vedem cum e de-adevãratelea sã te recunoascã lumea
pe stradã, sã te ºtie de la televizor, sã te priveascã
cunoscuþii cu mai mult respect decât înainte etc. 

Telefoane

Cea mai fireascã reacþie dupã o apariþie la televizor
s-au dovedit a fi telefoanele. Sunt ca o confirmare a
faptului cã „da, te-am vãzut, eram pe fazã” mai ales
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neral un aer critic la adresa unui anumit gen de pro-
grame. „Dupã emisiune am primit telefoane din
Germania, din Suedia foarte multe. De la români ºi de
la suedezi de-acolo. Din Germania, din Franþa, din
Elveþia ... ºi din Bucureºti. Telefoane de la cei care
ziceau cã nu se uita niciodatã, prieteni de-ai lui bãr-
batu-mio”.35

Oana spune cã se simte rar vedetã, deci totuºi existã
ºi momente când a fi vedetã nu este neapãrat legat de
apariþiile la televizor, þinând cont cã pentru ea a fost
primul moment de glorie dar, „Eram impresionatã cã
mã voi vedea la tv ºi cã mã vor vedea cunoscuþii. ªi aºa
începuse telefonul sã zbârnâie. Mã sunase frãþia”36.
Pânã la urmã ideea este cea care aprinde spiritele, gân-
dul cã va suna lumea entuziasmeazã iar faptul cã
„vroiau toþi sã le povestesc pãþania. Erau curioºi.
Obosisem la un moment dat sã spun aceeaºi poveste”37

devine un fel de obosealã plãcutã, de care nu te mai
saturi. Mai e ºi  bucuria prietenului care a însoþit-o ºi
care a început sã-ºi sune toþi prietenii sã vadã dacã l-a
vãzut cineva. Este sindromul tipic prin care asocierea
imaginii tale cu cea a unei persoane publice îþi des-
chide ºi þie, mãcar o portiþã.

Cine ºtie dã mai departe vestea, cine vede primul
porneºte un telefonul fãrã fir ca sã apuce cât mai mulþi
sã trãiascã emoþia unui apropiat: „Deci dupã ce am ple-
cat de acolo am primit foarte multe telefoane de la
cunoºtinþe, de la prieteni, de la pãrinþii mei care ºtiau
de la ceilalþi... Pãi telefoane am primit atunci ... sã-þi
spuna aºa de telefon, cred cã am primit, fãrã sã
exagerez, sute. Sute de telefoane în special, îþi dau o
cifrã aºa, din 100 de telefoane 98 erau de la pãrinþii
care aveau copii cu aceleaºi probleme sau, mã rog, cu
adulþi ºi care au prins informaþia.”38 Pentru cei care
trãiesc experienþe similare, mai ales probleme de sãnã-
tate, este cumva o uºurare sã simtã cã nu sunt singurii
care au de dus o anume povarã pe umeri. Astfel se
creeazã ºi pãstrezã contacte, se nasc prietenii chiar
dacã se deschide un fel de nou joc virtual, telefonic.
Românii din toatã lumea cautã aceeaºi viaþã de substi-
tut ca ºi cei rãmaºi în þarã iar când gãsesc ceva pun
mâna pe telefon: „se uitã ºi din afarã o grãmadã de
oamneni. Nu-þi vine sã crezi. Deci noi am primit tele-
foane din strãinãtate extraordinar de multe ºi crede-mã
ºi Statele Unite ºi Spania ºi Germania, din Austria,de
peste tot.”39 Acelaºi lucru îl confirmã ºi Simona: „am
cunoºtinþe ºi în Bucureºti, cunosc lume ºi în þarã ºi am
ºi veriºorii mei în Grecia care s-au uitat. Au antenã pa-
rabolicã ºi s-au uitat.”40

Pe stradã

Cea mai mare recompensã, cel mai plãcut mod  în
care þi se poate arãta cã da, ai fost vedetã pentru câteva
clipe, este recunoaºterea ta pe stradã atunci când se
întâmplã sã nu mai fi nici machiat ºi nici îmbrãcat ele-
gant ºi totuºi recunoscut, remarcat. Mai ales cã acest
lucru îþi confirmã faptul cã într-adevãr ai participat la
un spectacol cu audienþe mari. „Mã oprea ºi lume pe
stradã ºi în magazine ºi ‘doamnã, n-aþi fost dvs?’.
Adicã unii mã recunoºteau dupã voce când plãteam la
casã, alþii dupã clasica mea coafurã ºi aºa cã foarte
multã lume se uitã deºi zic toþi zic cã nu.”41 Pentru
doamna Voinea felicitãrile s-au împletit cu aprecierea
pentru efertul pe care îl depune zi de zi în viþa realã,
muncind cu copiii.

Strada, magazinul, orice loc creeazã o punte de
legãturã cu necunoscuþi cãre te recunosc devine o gra-
tificare: „Nu-þi spun: am fost aicea în Vâlcea la un
magazin Germanos ºi mai fusesem cu o sãptãmânã
înainte, însã nu ne vãzuserã la televizor, sã cumpãrãm
o cartelã internaþionalã ºi ne-am dus ºi sãptãmâna dupã
Surprize la douã trei zile. ªi ne întreabã fata de-acolo,
era o tipã tânãrã: ‘da eu vã ºtiu de undeva’. Pãi am
venit ºi sãptãmâna trecutã. Nu ... vã ºtiu de la Surpize,
aþi fost la Surprize... Noi da, am fost. ‘Vai dar m-aþi
fãcut sã plâng. Nu vã spun cã mi-au dat lacrimile de
fericire ce poveste minunatã aveþi.’ ªi mi-au spus
multe persoane. Bine, ei deja ºtiau de povestea noastrã,
mai ales prietenii mei ºi au zis cã le-au dat lacrimile de
emoþie ºi de fericire pentru mine, cã ne-am revazut.”42

Faptul cã alþii se emoþioneazã pentru noi nu poate fi
considerat decât un simbol al recunoaºterii noastre
publice.

E cu atât mai impresionant cu cât recunoaºterea
publicã dureazã mai mult. Traian povesteºte cum o
doamnã de la recepþia radio-difuziunii l-a recunoscut
dupã douã luni de la apariþia lui la televizor: ”mi-a
spus, da numai un pic, dvs.nu sunteþi persoana de la
Surprize care a fost acum ... asta mi se întâmplase în
februarie deºi decembrie trecuse, ianuarie, februarie,
deja mi se pãrea demult ... da zic, da, eu sunt, dar cum
m-aþi recunoscut? Pãi, dupã zâmet. Dupã zâmbet. Aºa
ºi m-a felicitat, mi-a zis cã a bravo, vã felicit.”43 Tot
Traian continuã relatarea despre celebritatea dobânditã
spunând cã l-au recunoscut mulþi colegi de facultate, cã
au rãmas cu toþii impresionaþi de povestea lui ºi cã
acum par sa-l priveascã cu alþi ochi, ca pe un om pu-
ternic care nu s-a lamentat niciodatã deºi a crescut fãrã
pãrinþi. Apreciat, felicitat, impresionat, emoþionat –
sunt cuvinte care descriu reacþiile celor care l-au vãzut54
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la televizor. La urma urmei cred cã sunt aprecieri pen-
tru faptul cã el a reuºit sã ajungã acolo unde ei doar
viseazã, adicã la televizor. Nimeni nu l-a felicitat pen-
tru interpretarea la pian ci pentru simplul fapt cã s-a
aflat acolo. Nu s-a hotãrât încã dacã e bine sã fii cele-
bru dar recunoaºte cã ai putea avea unele avantaje:
„când lumea începe ºi te recunoaºte parcã nu ºtiu, e ºi
bine ºi rãu ... ºi am apãrut o datã ºi uite domnule, pen-
tru o zi vedetã! E ce sã mai, pentru câteva ore cât am
stat acolo deja sunt vedetã de douã- trei luni. Nu-mi
place. Sigur cã, pe de o parte e plãcut cã te vezi în cen-
trul atenþiei, cã oamenii îþi recunosc calitatea. ªi profe-
sionalã ºi umanã. E plãcut, ºtii ºi, ba mai mult dacã eºti
în relaþii ºi cu oficialitãþi, directori ºi aºa mai departe
parcã altfel creºte imaginea în ochii lor. Adicã devii
mult mai special în relaþie.”44 Adica poate nu conteazã
pentru tine, dar capitalul de imagine sigur creºte!

Aceleaºi felicitãri le-au primit toþi. ªi fiecare a
descoperit cã a fost vãzut de persoane de la care nu
s-ar fi aºteptat sã fie publicul emisiunii Surprize, sur-
prize...

Vedetã creatã, vedetã anunþatã

Impresionat de pianul alb la care a interpretat,
Traian recunoaºte cã a fãcut un salt în lumea muzicii
unde nu existã timp cronometrat în minute, de unde te
deranjeazã aplauzele publicului care nu aºteaptã fnalul.
Dar tocmai imaginea lui în faþa pianului a apãrut în
prim- planul genericului emisiunii din sãptãmâna
urmãtoare. Imagine care a mãrturisit prezenþa lui celor
care o pierduserã.

În timp ce vorbeam cu Oana ea se uita în reluare la
emisiunea în cadrul cãreia fusese surprinsã ca sã vadã
cum a fost, cum a reacþionat, sã-ºi facã puþinã autocri-
ticã dar ºi sã spunã cã parcã au fost mai multe imagini
cu Costel decât cu ea. Invidie sau doar nevoia de a fi
singurã în cadru, dacã tot e surpriza ta ?!

Anca are înregistrarea emisiunii pe dvd dar nici
dupã un an n-a reuºit sã se uite la ea, motivând cã ea se
emoþioneazã dupã ce se consumã lucrurile ºi n-a gãsit
încã curajul sã o facã.

Simona a fost foarte bucuroasã cã emisiunea în care
a fost ea surprinsã nu s-a difuzat în direct. Considerã
asta un „avantaj” care i-a dat timp sã-ºi anunþe toþi
cunoscuþii cã va fi la televizor sâmbãta urmãtoare,
moment în care ea insãºi a stat tremurând în faþa tele-
vizorului, aºteptând sã se vadã. ªi s-a vãzut nu doar o
datã ci ºi dupã cãsãtorie când a urmat o continuare a
poveºtii: un material de la nunta lor în care mulþumeau
echipei surprizelor cã a contribuit la fericirea lor..

Toþi vor reacþii ºablon

În momentul în care deschide televizorul, fiecare
are în minte o viziune proprie despre cum trebuie sã fie
o vedetã. Cu toþii  îºi proiecteazã imaginea din minte
asupra persoanelor care apar pe ecran astfel încât nu
mai este apreciatã originalitatea sau reacþiile foarte
spontane ci se aºteaptã reacþii ºablon. Cei care produc
emisiuni cer reacþii standardizate,le reamintesc care
sunt acestea în indicaþiile pe care le dau protagoniºtilor,
convinºi fiind cã cei de acasã sunt þintuiþi pe acelaºi
canal atâta timp cât imaginea de pe ecran este o
proiecþie a celei imaginate în prealabil de ei.

ªi publicul

Cei care surprind de acasã imagini cu propriii
cunoscuþi la televizor se aºteaptã ca aceºtia sã
reacþioneze aºa cum ºtiu ei cã trebuie sã reacþioneze cei
care se duc la televizor. Anca spune cã imediat dupã
participarea ei în cadrul emisiunii a primit ºi telefoane
în care unii o certau cã pentru cã n-a plâns, pentru cã
nu s-a arãtat mai impresionatã de surprizele ce i s-au
fãcut. Însã ea nu se simte vinovatã cu nimic, spune cã
sau plânge sau povesteºte, nu le poate face pe amân-
douã în acelaºi timp.

Doamna Gabriela a fost foarte mulþumitã cã a ieºit
puþin din tipare. I se pare cã se preseazã uneori prea
mult pe suferinþa oamenilor ºi cã nu e corect. Personal,
n-ar fi fost de acord sã i se întâmple aºa: „Vezi cã omul
ãla suferã ºi apasã mai tare, mai tare pânã când pro-
ducãtorul sã spunã „hopa! Uite pãsãrica!”. Nu m-a
adus la stadiul dar probabil cã ºi plecam dacã încerca
sã mã aducã la stadiul de a-mi  plânge de milã...”45

Se pare cã nici Simona nu s-a încadrat întru totul în
aºteptãrile telespectatorilor: „Ce mi-au zis persoanele
care m-au vãzut ºi care mã cunoºteau cã eram emoþio-
natã, poate cã nu eram surprinsã , îþi dai seama, când a
început sã vorbeascã cu mine cã mã aºteptam sã vinã.
Surprinsã nu ºtiu în ce sens ar fi trebuit sã þip, sã plâng,
sã fac nu ºtiu ce. Dar eu pur ºi simplu nu mai aveam
cuvinte, aºa mã manifest eu.”46 Considerã cã nu prea
s-ar fi pretat multe lacrimi în cazul ei. Poate mai degar-
bã pentru cei care chiar nu s-au vãzut de foarte mulþi
ani...

ªi producãtorii

Producãtorii spun cã ei oferã imagini la cererea
publicului, publicul spune cã primeºte ce i se dã pentru
cã nuare prea multe variante dintre care sã aleagã. Este
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zzzz eeee un cerc vicios în care deja s-au implementat anumite
stereotipuri ºi deocamdatã se merge pe aceastã linie.
Cu toate acestea când un surprins nu se încadreazã în
reacþia prevãzutã de ei se stârnesc discuþii, unii apreci-
azã stãpânirea de sine, altora parcã le-ar fi plãcut sã
vadã, mãcar douã lacrimi.

Conteazã ºi audienþa, pânã la urmã totul se învârte
în jurul ei, iar entuziasmul reporterilor este transmis ºi
surprinºilor: „Nicoleta ne-a sunat la câteva zile ºi era
foarte fericitã cã a zis sã ºtii, cã cazul vostru a avut
ratingul cel mai mare de pe toatã emisiunea ºi de pe
toate televiziunile în momentul ãla.”47

Experienþele care nu se ridicã la înãlþimea standar-
delor aºteptate „o chestie din asta din culise, nu ºtiu
dacã ar trebui sã-þi spun, cu o sãpãmânã înainte fusese
tot aºa un caz, cã am vazut ºi eu la televizor, o fatã care
vorbea pe internet cu un bãiat din Egipt cred cã era de
un an ºi jumãtate ºi l-a adus pe bãiat aici. ªi Cornelia
se plângea, Cornelia e redactora-ºefã, cã n-a fost pa-
siune, n-a fost sentiment în revedere, cã s-au îmbrãþiºat
puþin ºi gata”, stau la baza unui mic training pentru
viitorii protagoniºti: „ªi l-au instruit pe Samir, te duci
acolo, ºtiu cã eºti indian, poate ºi-e ruºine, þi-e teamã,
da te duci acolo ºi-o pupi, o îmbrãþiºezi, stai mult acolo
cu ea sã vadã lumea cã vã iubiþi. ªi m-a îmbrãþiºat dar
eu mã gândeam da ok, ne pupãm ºi noi aºa mai puþin ºi
el tot încerca sã ne pupãm mai mult. Da, Samir, ne vede
lumea. ªi dupã emisiune ne-a zis ºi Cornelia ‚dacã
n-am râs când l-am vãzut cã el tot încerca sã te pupe ºi
tu fugeai’.”48

Ce rãmâne dupã...

Foarte interesant, dupã ce am stat de vorbã cu mai
mulþi surprinºi, sã constat faptul cã ei acceptã singuri
ideea cã fac parte dintr-o producþie de televiziune, cã
devin personajul principal într-un scenariu foarte bine
pregãtit. Se depersonalizeazã singuri, numindu-se
„cazuri” atât pe ei înºiºi cât ºi pe ceilalþi. Este un
cuvânt extrem de des folosit în toate povestirile la fel
cum este ºi numele prezentoarei care pare cã exercitã o
vrajã asupra celor prezenþi în platou.

Pentru unii totul se rezumã la noroc. Au conºtiinþa
faptului cã din mii de scrisori, telefoane sau mailuri
primite la redacþie, puteau sã nu fie ei cei surprinºi.
Unora le-a schimat complet viaþa ºi percepþia despre
emisiune. Acum, ca un fel de ofrandã adusã îndeplinirii
visului, emisiunea din „plictisitoare uneori” a devenit
„super”, „le suntem recunoscãtori, n-am fi reuºit fãrã ei”.

Pentru alþii, o amintire pe care n-ai cum s-o uiþi, mai
ales dacã datoritã ei ai legat prietenii care continuã în

prezent. Sau un sentiment plãcut, deºi cam scurt, care
devine o amintire preþioasã. O experienþã plãcutã „sol-
datã cu cel mai frumos dar pe care l-am putut face per-
soanei iubite ºi anume i-am dat ºansa de a se putea
gandi la viitor.”49

Concluzii

În lucrarea de faþã am plecat de la ideea cã televi-
ziunea a schimbat atât de mult raportarea la realitate a
românilor încât în primã instanþã viaþa celor de pe sti-
clã pare lipsitã de griji cotidiene. Rezulatul? Vrem ºi
noi! Vrem ºi noi la televizor ca sã gãsim soluþii sau ca
sã gustãm din celebritate ca dintr-un paliativ ce ne
ajutã sã ducem greul mai departe.

Toþi cei care au participat ºi au fost surprinºi în
cadrul emisiunii „Surprize, surprize” au rãmas profund
impresionaþi de imaginea prezentatoarei. În discuþiile
purtate cu ei par cu toþii obsedaþi fie de prezentatoare,
fie de redactorul care s-a ocupat de povestea lor. Chiar
dacã le-a fost pusã o întrebare de genul „cum te-ai
simþit tu personal când ...” rãspunsul începe cu
„Andreea Marin ...”. În interviul cu Traian Constantin
numele „Andreea Marin” apare de 23 de ori. În cazul
acesta nu putem decât sã fim de acord cu faptul cã
„adevãrata vedetã este cea care dã definiþia unei emisiuni,
a unui format, care îºi cucereºte popularitatea tocmai
prin acest talent, nu în urma câtorva apariþii bune,
proaste, penibile, dar insistent susþinute publicitar.”50

Dupã obsesia, dupã ceaþa în care îi aruncã vedeta
care le stã în faþã cu toþii se reduc la niºte „cazuri”, se
depersonalizeazã singuri, atât pe ei cât ºi pe ceilalþi
participanþi la spectacol. „Cazul meu a fost...”, sau „au
mai urmat niºte cazuri dar...” sunt expresii care apar în
toate discuþiile. Am ajuns la concluzia cã persoana deja
perceputã ca o vedetã creeazã atât de multe emoþii
încât ei înºiºi devin prin comparaþie foarte mici. Tot
sub influenþa emoþiilor, participanþii nu-ºi mai amin-
tesc mare lucru din ce a urmat dupã momentele în care
ei au fost în centrul atenþei. E ca ºi cum s-ar fi ºters
totul ºi nu rãmâne decât aminirea magicã a propriului
vis împlinit. Fiecare încearcã sã-ºi pãstreze latura mo-
destã dupã principiul nu te lãuda singur, lasã-i pe alþii
sã o facã. ªi spun cu toatã convingerea cã lor nu le prea
place sã fie în centrul atenþiei dar cã aºa s-a nimerit ºi
îºi lasã totuºi gâdilate orgoliile atunci când trãiesc ulte-
rior pe propriia piele ceea ce li se întâmplã vedeteleor:
sunt recunoscuþi pe stradã, cunoscuþii îi sunã ca sã-i
felicite sau îºi fac prieteni mult mai uºor.

Dincolo de spectacol însã nimeni nu uitã sã amin-
teascã partea utilitarã a surprizei ce i s-a fãcut. Fie cã a
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fost vorba de o surprizã amuzantã, fie cã se adresa unei
prersoane cu probleme medicale toate persoanele au
apreciat „cadoul” ca fiind într-adevãr ceva de care
aveau nevoie ºi nu ºtiau cum sã facã sã-l obþinã
deoarece situaþia materialã nu le-o permite. În aceastã
oridine de idei, emisiunea este perceputã ca o ultimã
ºansã de salvare, ca un ultim loc de unde s-ar putea ivi
soluþia. Nu conteazã cã cel drag va apãrea la televizor
într-o ipostazã în care va fi constrâns sã-ºi povesteascã
viaþa în faþa necunoscuþilor atâta timp cât acest lucru îi
va rezolva problema. ªi la un moment dat se auto-
convinge cã este chiar bine sã vorbeascã despre pro-
blemele lui ºi despre pragul pe care l-a atins în
rezolvarea lor pentru cã aºa cei care se regãsesc în
povestea lui vor ºti ce trebuie sã facã. Oricum existã
tendinþa de a-i compãtimi pe alþii care se aflã în situaþii
mai grele/ penibile/ banale decât ale lor.

Teoretic au cu toþii o idee, o imagine proprie a con-
ceptului de vedetã însã ei nu reuºesc sã fie vedete pro-
fesioniste nici mãcar pentru câteva ore. Nu reuºesc sã
se controleze (emoþii, gesturi, miºcãri în faþa camerei)
ºi la un moment dat bucuria e atât de mare încât nici nu
le mai pasã cum aratã sau cine se uitã la ei, lucruri pe
care vedetele de televiziune care au în spatele lor ade-
vãrate echipe de stiliºti ºi de profesori, nu-ºi permit
nici mãcar o secundã sã le uite, deºi naturaleþea cu care
se comportã pare a spune altceva.
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Abstract

One-day star – T.V.Salvan

In the present study, I analysed the “Surprize, sur-
prise” show, broadcast by the Romanian Broadcast
Corporation, since 1999. I used the interview method,
the interviewées being people ”surprized” in the show.
The study provides interesting conclusions on the inter-
action between the show viewers and producers,
between people present on the set and the ”sur-
prized”ones, between those ”surprized” and the pro-
ducers’ accomplices.
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Scopul lucrarii de faþã este de a cerceta dacã
acoperirea mediaticã din România a eclipsei totale de
Soare din 11 august 1999 poate fi consideratã un media
event. Vom vedea pe mãsurã ce expunem criteriile,
condiþiile ºi regulile pe care un eveniment trebuie sã le
îndeplineascã pentru a fi clasificat drept media event,
dacã este ºi cazul mediatizãrii eclipsei solare în dis-
cuþie. Vom folosi pentru exemplificare articole din
douã cotidiene, „Evenimentul zilei” ºi „Ziua”.

Ce sunt media events?

O definiþie citatã destul de des când vine vorba de
media events, este cea datã de Daniel Dayan ºi Elihu
Katz într-o lucrare devenitã celebra, „Media Events.
The live broadcasting of history”: “[…] these events
are the high holidays of mass communication”. (D.
Dayan, E. Katz, 1992:1) Aceasta definiþie sunã foarte
bine, dar ea nu oferã niºte criterii clare dupã care vom
putea identifica un media event. Pentru a putea înþelege
mai bine care sunt condiþiile care fac un eveniment sã
devinã media event trebuie sã aducem pentru început
în discuþie procesul prin care mass-media sau, mai bine
zis, jurnaliºtii identificã întâmplãrile pe care le vor
clasifica apoi drept eveniment.

Trebuie precizat însã de la început ca în cele ce
urmeazã „eveniment” trebuie înþeles ca „ºtire”.
Jurnaliºtii sunt în continuã cãutare de ocurenþe, de
„întâmplãri notabile care pot fi aduse la cunoºtinþa
publicului pentru cã au fost creditate cu o anumitã
importanþã, au fost socotite ca posedând o anumitã va-
loare de informare” (E. Neveau, L. Quere apud  M.
Coman, 2004: 254). Lucrând însã sub imperiul timpu-
lui, pentru cã „ºtirea, spre deosebire de vin, nu creºte în
calitate dacã e pusã la pãstrare pentru a fi consumatã
mai târziu” (D. Randall, 1998: 41), jurnaliºtii au nevoie
de un set de definiþii ale evenimentialitãþii, acestea
nefiind, pânã la urmã, decât „produsul culturii jurnalis-
tice, al valorilor ei constitutive ºi al procedurilor de
rutinã derivate” (M. Coman , 2004:256).

Jurnaliºtii aleg, deci, întâmplãrile care devin ºtiri în
urma unor decizii pe care le iau conform unor rutine, a
unor modele ºi reguli pe care le aplicã. ªi totuºi în
fiecare searã la telejurnal, în fiecare zi în ziare apar

întâmplãri care se repetã, sau, dupã cum spune Robert
Park: „Dacã lucrurile neaºteptate sunt cele care ne
invadeazã viaþa, nu neaºteptatul este cel care pãtrunde
în ºtiri. Evenimentele care au fãcut ºtirile în trecut sunt
ºi acelea care fac ºtirile în prezent. Ele reprezintã acele
lucruri simple ºi comune, precum naºterea, moartea,
cãsãtoriile, înmormântãrile, situaþia recoltelor ºi a afa-
cerilor, rãzboaiele, politica ºi timpul probabil. Acestea
sunt lucrurile aºteptate ºi tot acestea sunt lucrurile
neaºteptate” (în M. Coman, 2004:256). Ceea ce spune
Park face, extinzând puþin discuþia, ca sintagma eveni-
ment de rutina folositã în clasificãrile teoretice ale
evenimentelor sã fie acceptatã, oricât de ciudatã ar
pãrea. Una din definiþiile anecdotice ale ºtirii, prezen-
tatã în manualele de journalism, este cea conform
cãreia nu este ºtire faptul cã un câine a muºcat un om;
este ºtire faptul cã un om a muºcat un câine1. Acesta
este unul dintre motivele pentru care am spus cã sin-
tagma eveniment de rutinã este ciudatã, dar, în conti-
nuarea ideii lui Robert Park, ea este folositã pentru a
identifica  întâmplãri care sunt planificate dinainte ºi
promovate în presa de chiar organizatorii sãi (exemplul
clasic al conferinþelor de presã).

Într-o scurtã clasificare putem spune cã jurnaliºtii
lucreazã cu douã tipuri de evenimente (care vor deveni
ºtiri):

· Evenimente de rutinã – desfãºurarea, scenariul
acestora este cunoscut în avans;

· Evenimente de non-rutinã sau interuptive – aces-
tea rup succesiunea normalã, obiºnuitã; catastrofele
sunt un bun exemplu. Ele pot fi considerate crize.
Reacþia mass-media iese aici din rutinã, îºi schimbã
programul obiºnuit, apar ediþiile speciale (breaking
news).

Existã însã ºi evenimente de rutinã care declanºeazã
în cadrul instituþiilor media reacþii de non-rutinã. Un
astfel de eveniment sunt campanile electorale: ele au
un script cunoscut, se ºtie dinainte ce se va întâmpla (în
note generale în acest caz), dar ele prezintã un interes
deosebit pentru mass-media datoritã consecinþelor
acestor evenimente.

Un media event poate fi atât un eveniment de non-
rutinã, o crizã (vezi 11 septembrie), cât ºi unul de ru-
tinã (vezi nunta prinþului Charles)2.

Media Events - eclipsa solarã din 1999
Studiu de caz
Bogdan Gabriel ENACHE, master FJSC, Universitatea din Bucureºti
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Un media event are urmãtoarele caracteristici:
1. apare o anticipare a evenimentului ºi se produce

schimbarea structurii de programe a mass-media (grila
de programe în cazul audiovizualului, rubrici speciale
în cazul presei scrise);

2. are loc o schimbare a tonului jurnaliºtilor în
relatarea evenimentului; acesta este prezentat renun-
þându-se la obiectivitate3;

3. spectaculosul este privilegiat în cadrul acoperirii
mediatice a evenimentului;

4. statutul jurnalistilor se modificã, el devine cel
care dãruieºte evenimentul publicului.

Eclipsa ’99, media event?

Prima condiþie care trebuie îndeplinitã este aºadar
anticiparea evenimentului ºi modificarea structurii
obiºnuite a programului mass-media. Acest criteriu
este îndeplinit de evenimentul studiat, existând referiri
la el în presa scrisã, chiar cu opt luni înainte:

„Astrologii vãd România în negru. Ei susþin cã, din
luna martie, evenimentele vor urma un curs tragic.

Astrologii români apreciazã cã evoluþia situaþiei
economice, sociale ºi politice din România trebuie
privitã din perspectiva superstiþiilor, potrivit cãrora
cifrele anului 1999 întoarse dau numãrul 666, despre
care se spune cã este „cifra Fiarei”. De asemenea, ei
susþin cã eclipsa de soare din 11 august (subl. autoru-
lui) va avea un efect catastrofal asupra maselor.
„Eclipsa va fi resimþita puternic în Balcani ºi în special
în România. Când se produc astfel de fenomene, au loc
miºcãri sociale puternice ºi se petrec evenimente
majore”, afirmã Radu Botez, preºedintele Clubului
Astrologic „Elystar” din Botoºani. Potrivit sursei
citate, miºcãrile sociale se vor intensifica pânã la
mijlocul lui februarie, dupã care va urma o perioadã de
calm. El a adãugat cã, din luna martie, evenimentele
vor lua însã un curs tragic, ce va dura pânã la începutul
toamnei. „În acest interval nu numai cã vor avea loc
manifestãri de protest, dar situaþia economicã se va
înrãutãþi ºi, indiferent de nivelul de educaþie al oame-
nilor, influenþa eclipsei asupra psihicului va fi puter-
nicã”, a mai precizat Radu Botez.” (Ziua, 25 ianuarie
1999)

„Eclipsa va fi promovatã printr-un CD”
„O firmã timiºoreana de software va lansa pe piaþã

un compact-disc cu informaþii legate de eclipsa totalã
de soare din 11 august. CD-ul va fi exclusiv în limba
englezã ºi se va adresa turiºtilor care vor veni în
România pentru a asista la eveniment. Discul va fi

inscripþionat în Germania ºi va avea un tiraj de apro-
ximativ 5000 de exemplare, la preþuri cuprinse între 15
ºi 22 de dolari. Totodatã, vor fi inscripþionate infor-
maþii despre istoria ºi geografia României, clima þãrii,
dar ºi despre facilitãþile de cazare ºi transport în loca-
litãþile cu vizibilitate maximã a fenomenului.” (Ziua, 7
februarie 1999)

„O lunã pânã la ECLIPSÃ”
„Ultima eclipsã totalã de soare a mileniului trece

prin inima României.
La data de 11 august 1999, românii vor trãi un

moment unic într-o viaþã de om. Atunci vom putea con-
frunta ceea ce ºtim, cu ceea ce vom percepe despre o
eclipsã totalã de soare. Acest excepþional eveniment
este ultima eclipsã vizibilã din Europa în acest mileniu
va fi, poate, ºi ultima din viaþa noastrã pe care o putem
vedea de pe teritoriul þãrii noastre. Urmãtoarea eclipsã
totalã de soare va avea loc de-abia în 2081... Marcând
cumva trecerea dintre cele douã milenii, eclipsa totalã
de Soare din anul de graþie 1999 capãtã pentru noi ºi
mai multe semnificaþii. În plus, aceastã eclipsã vine în
anul în care se fac tot felul de presupuneri absurde
privitor la sfârºitul lumii. Dar, eclipsa din august este
foarte importantã ºi pentru cã punctul central al acestui
eveniment de proporþii este România. […]” (Ziua, 11
iulie 1999)

Evenimentul în cauzã a beneficiat însã de o astfel
de anticipare ºi datoritã instituþiilor statului care au
declanºat o campanie de promovare a României din
punct de vedere turistic, teritoriul þãrii fiind strãbãtut
de banda de totalitate a eclipsei, existând astfel posibi-
litatea atragerii de turiºti curioºi sã vadã un fenomen
destul de rar. Campania de promovare a cuprins spoturi
tv, afiºe ºi chiar emisiuni monetare în cinstea eclipsei.
„BNR a pus în circulaþie bancnota de plastic a Eclipsei.

Banca Naþionalã a României (BNR) a pus în circu-
laþie bancnota de plastic de 2.000 lei, pentru a marca
atât eclipsa totalã de soare ce va avea loc pe astãzi, cât
ºi intrarea în anul 2000, informeazã MEDIAFAX.
[…]” (Ziua, 11 august 1999)

Un al doilea criteriu este cel referitor la schim-
barea tonului jurnaliºtilor în relatarea subiectului. Se
trece astfel de la o relatare rece, obiectivã, la una care
conþine pãreri personale, jurnalistul îºi prezintã senza-
þiile, sentimentele, are un stil oarecum euforic, poetic.
„Ultima eclipsã a mileniului va traversa astãzi o bunã
parte a emisferei boreale. Din spuma Oceanului Atlantic,
foarte aproape de locul unde s-a pierdut în valuri, pen-
tru totdeauna, „Titanicul” se va naºte un „disc de
întuneric” cu o raza de aproximativ 50 de kilometri,
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zzzz eeee care dupã numai 40 de minute va atinge coastele
Angliei. De aici, prin Canalul Mânecii, umbra tãcutã a
Lunii va mãtura Franþa, strecurându-se apoi prin
pãdurile ºi munþii Germaniei, prin vãile Austriei,
rãcorindu-se în Lacul Balaton, din Ungaria, pentru a
pãtrunde, triumfal, în România, þara în care va avea
parte de un „maxim” de formã ºi unde va fi întâmpi-
natã de o întreagã pleiadã de astronomi, sosiþi din mai
toate colþurile lumii sã o admire ºi sã o fotografieze.

Primul contact al ultimei eclipse a mileniului II cu
România se va produce la ora 12:30:39, la vest de
Timiºoara, oraº în care debutul acoperirii discului solar
se va întâmpla la 12:32:01. Urmãtorul oraº important
de pe traseul „umbrei Lunii” va fi Râmnicu Vâlcea,
unde spectacolul eclipsei de soare va începe la
12:37:55. Localitatea Rm. Vâlcea este ºi punctul de
maxim al eclipsei totale, aºadar locul unde ea dureazã
cel mai mult. Capitala va fi „atinsã” de discul de
întuneric la ora 12:41:45. „Turistul celest” va ajunge
apoi pe litoral, la 12:46:29, ºi va pãrãsi România puþin
înaintea orelor 15,00. Mai departe, „urma neagrã” va fi
trasã, ca de o uriaºã mâna, prin Turcia, Irak, va trece în
Asia, spre India, ºi se va îneca în Golful Bengal.”
(Ziua, 11 august 2005), sau 

„Ultimul mariaj al mileniului între Lunã ºi Soare
s-a fãcut în umbra norilor. Timiºoara trebuia sã fie
primul mare oraº din România aflat în bandã de vi-
zibilitate perfectã a eclipsei totale de Soare. Mama
Naturã s-a þinut de cuvânt ºi a aliniat planetele la ora
promisã, dar a uitat sã mãture norii aflaþi deasupra ora-
ºului. Timiºorenii au vãzut totuºi frânturi de eclipsã
printre stropii de ploaie. În cele douã minute ºi 32 de
secunde, cât a durat sãrutul mirilor cereºti, oraºul s-a
cufundat parcã într-o noapte rece de toamnã. În tot
acest timp, la maternitãþile din oraº au venit pe lume
numai fete, poliþia nu a fost deranjatã cu nici mãcar un
telefon, iar deþinuþii din penitenciar nu au fost scoºi la
muncã pentru ca sã nu evadeze. Sãptãmâni de pregãtiri
zadarnice. Ploaia a stricat toate strãdaniile organizato-
rilor din Timiºoara de a transforma ultima eclipsã
totalã de Soare, din acest mileniu, într-o adevãratã sãr-
bãtoare. Nori negri ºi ameninþãtori au acoperit oraºul
încã de la primele ore ale dimineþii. A plouat torenþial,
în rafale, în mai multe rânduri. Timiºorenii care tre-
buiau sã umple pânã la refuz pieþele ºi grãdinile
oraºului au rãmas acasã. Puþinii trecãtori se mai opreau
din când în când ºi, la adãpostul umbrelelor, urmãreau
desfãºurarea eclipsei la televizoarele din vitrinele ma-
gazinelor. Curajoºii au înfruntat însã ploaia ºi s-au
încãpãþânat sã priveascã cerul de pe hotelul Continental-
Cornel, în speranþa cã vor vedea eclipsa. La ora 13,00

ºi 55 de minute, în umbra norilor, mirii cereºti s-au
sãrutat, iar oraºul s-a cufundat pentru douã minute ºi
jumãtate în bezna unei nopþi de toamnã. Totul parcã a
încremenit. În momentele imediat urmãtoare însã,
Soarele ºi-a adus aminte de noi, pãmântenii, ºi ne-a
zâmbit ºtrengar din colþul gurii. ªi-a salutat apoi
supuºii deschizând fereastra de luminã spre mileniul
trei. Timiºorenii l-au primit cu urale. Eclipsa dupã nori
ºi gratii. Chiar dacã cerul a fost acoperit de nori ºi a
plouat, nu toþi cei care voiau sã vadã eclipsa au fost
liberi sã o facã. La Penitenciarul din Timiºoara,
aproape 1.000 de deþinuþi au rãmas consemnaþi în
camerele puºcãriei încercând sã vadã eclipsa printre
gratii. Colonelul Bila Ioan, comandantul penitenciaru-
lui, ne-a declarat cã „aceastã mãsurã a fost luatã spre a-i
feri pe deþinuþi de orbire, ei neavând ochelari de pro-
tecþie”. Totuºi, câþiva norocoºi care lucrau în curtea
penitenciarului au mai ridicat din când în când ochii
spre cerul liber. Alþii au fost vizitaþi de rude, iar fericiþii
câºtigãtori ai concursului organizat pe teme de eclipsã
vor primi astãzi premiile. În timpul celor douã minute
ºi jumãtate de eclipsã totalã de Soare, la maternitãþile
din Timiºoara s-au nãscut numai fete, semn cã în acest
timp Luna a fost mai tare decât Soarele.” (Evenimentul
zilei, 12 august 1999). 

Schimbarea discursului jurnaliºtilor a fost mult mai
pregnantã în cazul posturilor de televiziune care au
transmis în direct evenimentul. Corespondenþii aflaþi în
diferite locaþii au relatat plini de bucurie ºi euforici
evenimentul.  Este uºor de înþeles motivaþia pentru care
au fãcut acest lucru. Deºi o eclipsã de soare nu este un
lucru unic, ele având loc în mod repetat, deºi la inter-
vale destul de mari de timp, ºi deºi are o explicaþie
ºtiinþificã usor de înþeles – nu este pânã la urmã nimic
altceva decât produsul unei coincidenþe în care trei cor-
puri cereºti se aflã pe aceaºi linie timp de câteva
minute, aceasta a fost ultima eclipsã totalã vizibilã în
Europa, ºi, beneficiind de alte coincidenþe – este ultima
a unui mileniu, ºi este aproape de anul 2000, care este
încãrcat de semnificaþii ce pleacã de la tot felul de pre-
viziuni ºi legãturi biblice, ea a fost transformatã într-un
mare eveniment atât de cãtre media, cât ºi de cãtre statul
român care urmãrea sã beneficieze din punct de vedere
financiar de pe urma ei.

Privilegierea elementelor spectaculoase în cadrul
relatãrilor jurnaliºtilor este, de asemenea, un criteriu
îndeplinit de acest eveniment, eclipsa în sine fiind pânã
la urmã un element spectaculos, presa încercând însã
sã punã în legãturã cu acest fenomen ºi alte întâmplãri,
fãcând legãturi între evenimente care nu au de fapt nici
o bazã realã.
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„Pavarotti in Þara Eclipsei.” 
„Celebrul tenor italian Luciano Pavarotti a sosit la

Bucureºti ieri, în jurul orei 15.30, pe Aeroportul
Bãneasa. Dacã toatã lumea se aºtepta la o apariþie ofi-
cialã, la costum ºi cravatã, ei bine, acest lucru nu s-a
întâmplat. Îmbrãcat într-o cãmaºã de culoare roz, pan-
taloni albi ºi încãlþat în sandale, Luciano Pavarotti a
coborât treptele scãrii avionului în aplauzele ºi stri-
gãtele de admiraþie ale celor care l-au întâmpinat pe
aeroport. Impresionat de cãldura cu care a fost primit,
maestrul ºi-a salutat admiratorii, dupã care a pãrãsit
aeroportul într-o maºina Mercedes, cu destinaþia Hotel
Intercontinental, unde este cazat. Luciano Pavarotti a
cerut sã fie gãzduit într-un apartament cu bucãtãrie.
Dacã va dori sã vadã eclipsa, maestrului îi va fi pus la
dispoziþie întreg etajul 24, unde se aflã o salã de fitness
ºi piscine [...]”. (Evenimentul zilei, 10 august 1999) 

Multe dintre relatãrile presei referitoare la concertul
lui Pavarotti fac referire la eclipsã, deºi acesta nu avea
nici cea mai micã legãtura cu fenomenul astronomic.
Ba mai mult existã chiar relatãri care fac legãtura între
eclipsã ºi întâmplãri banale care nu ar fi trebuit sã
ajungã în discursul presi în alte condiþii, cum este cazul
urmãtor:

„Sorina, fetiþa care s-a nãscut la Focºani în timpul
eclipsei, are un Soare în miniaturã la urechea stângã.

Eclipsa totalã de Soare de miercuri mai face încã
furori ºi naºte superstiþii. În ziua eclipsei totale de
Soare, la Maternitatea din Focºani au venit pe lume
nouã bebeluºi perfect sãnãtoºi. Dintre ei, doar unul a
atras atenþia medicilor ºi cadrelor sanitare. Este vorba
despre o fetiþã care s-a grãbit sã vadã „noaptea” chiar
în timpul minunatei eclipse solare. La ora 13.20, a
venit pe lume Sorina, primul copil al familiei Petrea
din comuna vrânceanã Poiana Cristei. Interesant este
cã micuþa s-a nãscut cu un semn care imitã perfect
„Soarele negru” din timpul eclipsei. Conform spuselor
proaspetei mãmici, Tincuþa Petrea, fetiþa s-a nãscut cu
un semn ca un Soare întunecat: „are o aluniþã impresio-
nantã la urechea stângã. Parcã ar avea un cerceluº în
formã de cerc”, spune mãmica. Contrar a ceea ce a
auzit, femeia crede cã fetiþa va avea un destin fericit.
„Nu cred nimic din ceea ce spune lumea cã un copil
care se naºte în timpul eclipsei va fi urmãrit de rãu. Noi
vom face totul ca ea sã fie fericitã”, a încheiat mã-
mica.” (Ziua, 15 august 1999). Deºi din articol nu
reiese cã s-ar fi întâmplat ceva neobiºnuit, titlul acestuia
(Sorina, fetiþa care s-a nãscut la Focºani în timpul
eclipsei, are un Soare în miniaturã la urechea stângã) ºi
chiar simpla apariþie a articolului poate întreþine unele
credinþe ºi superstiþii, transferând asupra unui fenomen

natural ideea de supranatural, de influenþã ciudatã
asupra celor care au fost martori la producerea sa.

În ceea ce priveºte schimbarea statutului jurna-
liºtilor care relateazã evenimentul, acest lucru a fost
mult mai vizibil în cazul relatãrilor posturilor de tele-
viziune. Transmisia în direct a oferit posibilitatea ca
publicul care nu putea vedea fenomenul nemijlocit, din
diverse motive: fie nu se aflau într-o zonã de totalitate
a eclipsei, fie din cauza condiþiilor meteo, fie din alte
motive, astfel cã reporterii sau chiar postul de televi-
ziune a devenit cel care dãruia, care oferea o ocazie
poate unicã de a fi martorii unui fenomen încãrcat de
semnificaþii mitice.

Instituþiile de presã ºi-au modificat grila de pro-
grame obiºnuitã ºi au mobilizat mijloace tehnice mult
peste cele de rutinã. Un bun exemplu în acest sens a
fost transmiterea în direct a eclipsei din spaþiul cosmic
de cãtre TVR, care a colaborat cu autoritatea spaþialã
rusã pentru a transmite cu ajutorul astronauþilor de pe
staþia spaþiala MIR (la acea data staþia era încã în func-
þiune) imagini ale umbrei Lunii care trecea peste
Europa. Mobilizãrile tehnice ºi de personal au fost
impresionante pentru acea datã, posturile private de
televizune având care de reportaj în cele mai multe
locaþii de unde se putea vedea fenomenul. Unul din jur-
naliºtii postului Antena 1, aflându-se în studioul cen-
tral, în timp ce pe ecran telespectatorii puteau urmãri
imagini din patru locaþii în acelaºi timp, a spus cã este
o premierã pentru o televiziune din România, este o
performanþã tehnicã deosebitã, þinând cont de stadiul
de dotare ºi dezvoltare a televiziunii în România la
acea datã.

Modificarea programului obiºnuit al mass-media
reiese clar din articolele urmãtoare:

„[…] TVR - superprogram dedicat eclipsei
Canalul 1 al Televiziunii Române (singura televi-

ziune din România cu redacþie de educaþie ºi ºtiinþã) va
transmite astazi, începând cu ora 12,00, un program
special dedicat ultimului mare eveniment astral al
mileniului. În cadrul acestui program, care se va derula
pe parcursul a trei ore, echipele TVR vã vor þine la
curent (prin imagini ºi comentarii) cu evoluþia eclipsei
pe întreg traseul sãu. Vor avea loc transmisii în direct
de la Observatorul Astronomic din Timiºoara ºi de la
cel din Bucureºti, din Munþii Parâng, de la Râmnicu-
Vâlcea, de pe vârful Coºtila ºi de la Mangalia. Pe
acelaºi canal, veþi putea urmãri ºi transmisii în direct
din celelalte þãri în care banda de vizibilitate a eclipsei
va fi maximã: Anglia, Franþa, Germania, Austria,
Ungaria ºi Turcia. Cei mai curioºi telespectatori vor
avea astfel ocazia sã vadã faza de totalitate din Anglia, 61
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zzzz eeee în jurul orei 13.07, mai exact cu o orã înainte ca eclipsa
sã se producã la Bucureºti. Transmisiile din strãinãtate
vor fi comentate de Cristian Crãciunoiu. În cadrul
aceleiaºi emisiuni (între 12,15 ºi 12,20) veþi fi puºi în
temã cu mecanismele de formare a eclipselor, cre-
dinþele populare despre acest fenomen (între 12,30 ºi
12,35, în transmisia de la studioul din Timiºoara), obi-
ceiuri (13,55-14,01, transmisie tot de la Timiºoara);
veþi putea urmãri cum eclipsa pãrãseºte Europa (14,10-
14,15), dar ºi cum pãtrunde în Asia (transmisie din
Turcia - 14,15-14,18); veþi putea afla impresiile turiº-
tilor (14,43-14,46) etc. Magazinul special de eclipsã
difuzat la TVR se va încheia la ora 15,00.”
(Evenimentul Zilei, 11 august 1999)

„[..] Duminica, Radio 21 dã cu ochelari pentru
eclipsã în populaþie. În ziua eclipsei, Radio 21 nu-ºi va
lãsa ascultãtorii cu... ochii în soare! Sub sloganul ‘Vino
sã-þi iei perechea... de ochelari’, cu trei zile înaintea
evenimentului astral, Radio 21 va distribui gratuit
2.000 de perechi de ochelari, speciali pentru eclipsã.
De aceºti ochelari vor beneficia toþi cei care, duminicã,
8 august, ora 13.00, vor trece prin Piaþa Victoriei, mai
exact prin zona în care se aflã terasa Sidney. Ochelarii
vor plonja de la etajul nouã al blocului D5, unde Radio
21 îºi are sediul. Campania lansatã de acest post de
radio cu ocazia eclipsei va continua luni, 9 august, cu
o ediþie specialã a emisiunii ‘120 de minute live cu
George Zafiu’, difuzatã de la ora 12,00. Invitaþii D.J.-
ului vor fi un astrolog ºi o vrãjitoare. Pe 11 august,
chiar în ziua în care se va produce fenomenul mult
aºteptat, acelaºi George Zafiu, în emisiunea sa ‘120 de
minute live’, va avea invitate vedete din lumea muzicii
cu care va dialoga, evident, pe tema eclipsei. În plus,
Jurnalul de prânz de la Radio 21, difuzat la ora 14,00, se
va axa tot pe aceastã temã: transmisii în direct din toate
oraºele în care eclipsa are vizibilitate maximã ºi trans-
misii de la staþiile locale Radio 21. Cei care rateazã
duminica ocazia de a-ºi procura ochelari pentru eclipsã,
vor mai avea o ºansã în zilele ce urmeazã, inclusiv
miercuri, Radio 21 continuând sã ofere gratuit aceste
articole de protecþie.” (Evenimentul zilei, 6 august 1999)

“[…] Eclipsa în direct ºi pe Atomic TV vã serveºte
un Eclipsa Sandwich! Ingrediente: ªuie Paparude,
Eclipsã (cu Luna între Pãmânt ºi Soare) ºi ªuie
Paparude. Pe 11 august, ªuie Paparude cântã live pe
acoperiºul ATOMIC, în primul concert transmis în
direct de TVK Lumea! Concertul începe la ora 14,00 ºi
însoþeºte timp de 15 minute spectacolul astrologic al
anului. Concertul live al trupei ªuie Paparude este
primul eveniment muzical transmis în direct de
Atomic. [..]” (Evenimentul zilei, 10 august 1999).

Existã, în cadrul dezbaterilor teoretice asupra media
events, ideea cã media events pot duce la o schimbare
în modul de receptare a evenimentului de cãtre
public, în sensul de schimbare a comportamentului
publicului. Este vorba despre consumarea acestor
mesaje în cadrul unei colectivitãþi, despre receptarea
evenimentului transmis de media, ca ºi cum ar fi la faþa
locului. Indivizii constituenþi ai publicului comenteazã
ºi interpreteazã evenimentul, acesta devenind astfel un
liant social. Urmãrirea în comun a evenimentului
transmis de media duce la  coeziune socialã, funcþio-
nând ca un echivalent al unei experienþe festive.
„Aceste transmisii creeazã momente de excepþie, mar-
cate de întreruperea ritmului vieþii cotidiene; ele
declanºeazã o vastã mobilizare socialã în jurul trans-
misiei televizate: vizionarea se face în colectiv, este
consideratã aproape obligatorie ºi genereazã feno-
mene de solidaritate, la scara micro- ºi macro-
socialã”. (M. Coman, 2003:61). 

În ceea ce priveºte evenimentul analizat se poate
spune cu siguranþã ca el a suscitat interesul unui mare
numãr de indivizi prin simpla naturã a sa. Evident nu
se poate sã excludem contribuþia mass-media la pro-
movarea sa ºi la stârnirea interesului pentru acest
eveniment. Instituþiile de presã, dar nu numai, au orga-
nizat diverse evenimente, toate pentru a celebra ultima
eclipsã a mileniului trecut, dar ºi pentru a beneficia de
o mai bunã manifestare, prin simpla alãturare faþã de
fenomen. „În multe din localitãþile judeþului Vâlcea,
unde eclipsa de soare din data de 11 august se va vedea
cel mai mult (faza totalã 2 minute ºi 23 de secunde),
sunt organizate o serie de spectacole ºi acþiuni menite
sã atragã cât mai mulþi turiºti. Astfel, la Cãlimãneºti, în
perioada 9-14 august se va desfãºura Festivalul
Internaþional de Folclor „Cântecele Oltului”, 8-15
august – Expoziþia de fotografie „Oameni de altãdatã”,
10-12 august - conferinþe consacrate eclipsei de soare
„Eclipsele de soare” ºi „Fenomene astronomice la
sfârºit de mileniu” (susþinute de cof. dr. Daniel
Iordãchescu), 9 august – târgul meºterilor ceramiºti
vâlceni.

La Ocnele mari se va desfãºura în data de 9 august
colocviul „Buridava ‘99”, 10 august – Simpozionul
„Eclipsa ‘99”, 9-11 august seri cultural- distractive, 11
august – vizionarea eclipsei totale de soare, în punctul
de maximã vizibilitate situat lângã Lacul Doamnei.

În Bãile Govora va fi o expoziþie de documente ºi
fotografii „Bãile Govora” – 120 de ani, trecut ºi prezent
(7-15 august), spectacolul susþinut de ansamblul fol-
cloric al Comunelor Prundeni, Mihãieºti, Vãideeni
(7 august în Piaþa Centralã Bãile Govora), concerte
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susþinute de fanfara Garnizoanei Râmnicu Vâlcea
(7-14 august), Expoziþia de flori, goblenuri ºi picturã
„Florile Govorei” (8 august), 8 august – concursul de
muzicã popularã „Florile Govorei ‘99” (paradã a por-
tului popular, concurs de interpretare, recitaluri, con-
curs de frumuseþe), concert de muzicã rock (8-12
august) la ªtrandul „Salus”, Festivalul Berii (8-15
august), Simpozion „Personalitãþi cu contribuþii
deosebite la dezvoltarea staþiunii balneo-climaterice
Bãile Govora” (13 august).” (Ziua, 2 august 1999)

„Ziarul ZIUA, organizeazã marþi 10 august 1999,
pe traseul tramvaiului 34 (Cal. Vãcãreºti, ªos. Mihai
Bravu, ªos. ªtefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara,
Gara de Nord), „TRAMVAIUL ECLIPSA”. Între orele
14,30 ºi 17,30, cãlãtoria va fi gratuitã, iar în tramvai se
vor oferi gratuit bãuturi rãcoritoare ºi materiale promo-
þionale.” (Ziua, 9 august 1999)

„Cine pe cine eclipseazã? Spectacolul ‘Janine 9 /
Eclipsa’ începe odatã cu primul contact al Soarelui cu
Luna.

Evenimentul este transmis în direct de PRO TV.
Astãzi, începând cu ora 12,41, iubitorii frumosului pot
stabili cine pe cine eclipseazã: spectacolul naturii sau
prezentarea colecþiei de moda ‘Janine 9 / Eclipsa’.
Parada, organizatã, în principal, cu sprijinul Dialog ºi
Rexona, ºi Lipton Ice Tea, Rama Yogurta, Pond’s, va
avea loc în Piaþa Revoluþiei, în timpul eclipsei de soare.
Pentru prezentarea celei de-a noua colecþii, designerul
Janina ªtefan-Sârbu a colaborat, din nou, cu regizorul
Alexandru Darie. Manechinele care vor prezenta
diversele toalete ale colecþiei ‘Janine 9 / Eclipsa’,
provin de la Agenþia de Modele Pro Fashion, iar
machiajul ºi coafura sunt realizate de Janine Make-Up
Studio.” (Ziua, 11 august 1999)

Toate aceste evenimente, sã le numim subsidiare, au
beneficiat de un public destul de numeros. Totuºi acest
lucru nu ne dã nici o informaþie în legãturã cu publicul
din faþa televizoarelor, care a participat la eveniment
prin intermediul mass-media.

Eclipsa din 1999 a suscitat într-atât interesul presei
încât au existat chiar ºi editoriale care au avut ca temã
evenimentul, un exemplu fiind cel publicat în
Evenimentul zilei de cãtre, pe atunci, directorul publi-
caþiei, Cornel Nistorescu, la o zi dupã ultima eclipsã
totalã a mileniului:

„Singurul lucru anunþat cu mare pompã cã va avea
loc în aceºti ultimi zece ani chiar s-a petrecut cu o
exactitate de ceasornic. Eclipsa, spre deosebire de alte
promisiuni sau prognoze, preziceri sau estimãri, a
început la ora preconizatã ºi s-a sfârºit la fel. Ea a
declanºat un interes uriaº. De luni întregi s-au fãcut tot

felul de speculaþii, s-a întreþinut o atmosferã tensionatã
care a fost valorificatã de cei cu spirit practic. Unii au
insistat în a atenþiona cã privitul eclipsei fãrã ochelari
speciali este extrem de dãunãtor. ªi ºi-au vândut
ochelarii peste tot, fãcând bani buni. Escrocii au
improvizat ochelari pentru eclipsã ºi i-au bãgat pe
gâtul firmelor adormite. Vorba românului: cine nu
cascã ochii deschide buzunarul! Dar cea mai pitoreascã
ºi, în acelaºi timp, stupidã istorie din jurul eclipsei e
cea cu bãtrânii þãrani care au primit ochelari în contul
pensiei. Toatã preocuparea populaþiei citadine pentru
ora H a adus la sate, mai ales celor în vârstã, o nepãsare
cosmicã. Adevarul e ca eclipsa a tulburat lumea civi-
lizatã. Dacã ea s-ar fi produs în Africa, în mod cert n-ar
fi stârnit atâta zarvã. Indigenii ar fi aprins focuri, ar fi
dansat în jurul lor în ritmul tobelor ºi s-ar fi speriat de
moarte cã duhurile rele ronþãie Soarele. Acestora li s-ar
fi adãugat câþiva cercetãtori ºi câþiva zurlii, amatori de
senzaþii tari, ºi cu asta s-ar fi terminat povestea. Dar
aceastã eclipsã, traversând lumea civilizatã, din Franþa,
Germania, Austria, Ungaria, România ºi Turcia, a
provocat enorme speculaþii ºi uriaºe afaceri. În primul
rând, anul 1999 are în cifrele lui ceva magic. Influenþa
lui Nostradamus în lumea cultã e mult mai mare decât
la populaþiile aborigene. Orãºeanul fãrã spaime e o
fiinþã lipsitã de haz, culoare ºi chiar putere. Apoi, eclipsa
a avut ºi încãrcãtura biblicã a anului 2000 care se
apropie. Dacã analizãm modul în care România a fruc-
tificat acest moment cosmic, nici mãcar nu avem a ne
plânge. De la Râmnicu-Vâlcea pânã în Retezat, de la
Bucureºti pânã pe litoral, eclipsa a prilejuit o mulþime
de manifestãri. De la spectacole, concerte, prezentãri
de modã, pânã la concursuri ºi tombole. Conform
datelor pe care le-am primit la redacþie pânã la ora
închiderii ediþiei, nu se întâmplase nimic deosebit.
Oamenii au ieºit pe strãzi, în spaþii largi, au urcat pe
munþi, pe blocuri, s-au amuzat trãind ºi câteva minute
de anxietate. În Piaþa Revoluþiei a avut loc un specta-
col de anvergurã, cu mii de oameni în preajmã ºi, mai
mult decât faptul cã oamenii s-au bucurat sã fie împre-
unã ºi nu s-au prostit de teamã, chiar nu se poate spune
nimic. Ultima eclipsã a mileniului a fost sãrbãtoritã ca
un eveniment extraordinar, deºi n-a depãºit condiþia
unei curiozitãþi. Dupã douã mii de ani, locul invocaþi-
ilor ºi ritualurilor a fost luat de concerte ºi spectacole
în pieþe publice. Omul a rãmas acelaºi, progresând
doar în cele exterioare fiinþei sale. De fapt, am sãrbã-
torit eclipsa exact pentru cã aveam nevoie de un pre-
text, altfel am fi risipit aceleaºi minute sau mai multe
cu o nepãsare cruntã. De acum putem zice cã fiecare
secundã pe care o trãim este deja ultima din acest mile-
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zzzz eeee niu ºi nu ne mai întâlnim niciodatã cu ea. Au fost ºi
câteva curiozitãþi. Unul a vrut sã se sinucidã. Altul sã
stabileascã un record mondial la nu ºtiu ce. Hoþii au
tãiat cu lama mai cu spor buzunarele celor rãmaºi cu
ochii în Soare, iar cei mai mulþi au urmãrit ca disperaþii
cum se comportã celelalte vieþuitoare. În pieþele mari,
unde au venit ºi iubitorii de animale, mulþimea se
înghesuia în jurul câinilor pentru a vedea reacþiile aces-
tora. ªi, în afara spectacolului prilejuit de o coincidenþã
în mersul astrelor, n-am putut vedea decât cãþei miraþi,
holbându-se la oamenii care se îngrãmãdeau în jurul
lor de parcã i-ar fi întrebat, de ce naiba ne încercuiþi ºi
nu ne lãsaþi loc sã mergem pânã la un tufiº. Din eclipsa
lui 1999 ne rãmâne mãcar spectacolul lui Luciano
Pavarotti.”

În concluzie, cred cã putem spune ca am avut de-a
face cu un media event, chiar dacã el nu seamãnã cu
alte evenimnte clasificate în acest fel – campionatul
mondial de fotbal, jocuri olimpice, 11 septembrie
2001, nunta prinþului Charles. Faptul cã în România o
„banalã” eclipsã de soare a devenit un media event are
mai multe cauze; interesul mass-media româneºti nu ar
fi fost acelaºi dacã nu ar fi existat coincidenþa
ocurenþei fenomenului cu un an înainte de anul încãr-
cat de semnificaþii – 2000 – ºi trebuie, de asemenea,
luatã în considerare ºi campania desfãºuratã de statul
român în promovarea acestui eveniment în scopul
îmbunãtãþirii imaginii externe a României, a promo-
vãrii turistice a þãrii.
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Abstract

Media Events - the 1999 Sun Eclipse – B.G.
Enache

The study hypothesis is that a natural phenomenon,
such as a sun eclipse, may be media covered and
turned into a media event. Our research confirms this
hypothesis. It is interesting to analyse the interactions
between the journalists’ coverage of the event and
Romania’s Government strategy of promoting our
country’s image – the 1999 sun eclipse had the best vis-
ibility in Romania.
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În perioada de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
puterea comunistã a preluat treptat controlul asupra
presei din România. Monopolul asupra structurilor
presei ºi consolidarea puterii politice s-au aflat într-o
interdependenþã strânsã, rezultat al cãreia a fost creat
sistemul de control care s-a înrãdãcinat pânã la
începutul anilor `50. Aservirea presei a fost pe de o
parte instrumentul dobândirii puterii politice, iar pe de
altã parte, în urma consolidãrii poziþiilor partidului
comunist, acesta a avut posibilitãþi din ce în ce mai
largi pentru a controla presa. 

Prin impunerea practicilor de cenzurã de sorginte
sovieticã, în þãrile socialiste sunt introduse pânã la sfâr-
ºitul anilor `40 metode unitare de control. Caracterul
cenzurii presei se modificã în funcþie de noua situaþie
politicã de dupã 23 august 1944, supunându-se intere-
selor sovietice de expansiune. Prima mãsurã a autoritã-
þilor din România este datã publicitãþii în data de 5 sep-
tembrie: Ministerul de Interne îi informeazã pe directorii
ziarelor, cã cenzura presei rãmâne practic în vigoare, în
special în privinþa ºtirilor despre armata sovieticã ºi
eventualele acþiuni militare. La început, supravegherea
publicaþiilor este efectuatã de cãtre comandamentele
armatei sovietice, împreunã cu Comitetul de Cenzurã
de pe lângã Ministerul Propagandei. 

Sistemul presei maghiare din România a suferit ºi el
modificãri importante. La Cluj, dupã ocuparea oraºului
de cãtre trupele sovietice, în 10 octombrie, autoritãþile
militare ºi-au impus controlul asupra întregii sfere pu-
blic, ºi au decis, în mod abuziv, în privinþa apariþiei
ziarelor. Publicaþiile independente Ellenzék ºi Keleti
Magyar Újság sunt nevoite sã îºi înceteze apariþia;
peste câtva zile, la 18 octombrie va apãrea Világosság,
publicaþie controlatã de Uniunea Popularã Maghiarã,
organizaþie apropiatã de noul regim. În urmãtoarea
perioadã, la Cluj se vor înfiinþa numai ziare de limbã
maghiarã controlate de partidele de stânga: publicaþia
social-democratã Erdély (decembrie, 1944), ºi cea a
Partidului Comunist Român, Erdélyi Szikra (martie,
1945), transformatã mai târziu în Igazság. 

Având în vedere orientarea de stânga a UPM,
ziarele aflate în sfera de influenþã a organizaþiei au
încercat sã evite conflictele cu noua putere ºi nu au
protestat deschis împotriva politicii sale faþã de presã.
De fapt, UPM s-a subordonat intereselor puterii comu-
niste, nereuºind astfel sã îºi îndeplineascã rolul de a
proteja interesele maghiarilor din România, fapt care
s-a manifestat ºi prin faptul cã secþia de presã a uniunii
a jucat rolul de prim filtru în cenzurarea ziarelor de
limbã maghiarã. Cenzura internã a fost facilitatã ºi de
faptul cã activitatea jurnalisticã ºi redacþionalã a per-
sonalitãþilor publice maghiare s-a împletit cu asumarea
rolului politic în cadrul UPM.1

Aºa se explicã, probabil, de ce nici un ziar de limbã
maghiarã nu a relatat despre adunarea popularã de la
Cluj, din 30 mai 1945, organizatã în sprijinul menþine-
rii funcþionãrii universitãþii maghiare. Mai mult,
autoritãþile au aplicat de mai multe ori interdicþii tem-
porare privind apariþia ziarelor: în august 1945, publi-
caþia Világosság a fost interzisã pe o perioadã de 7 zile
pentru motivul „nerespectãrii cadrului legal”, dupã
intervenþia unui conducãtor local al Casei pentru
Administrarea ºi Supravegherea Bunurilor Inamice.2

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului cã
Világosság a popularizat încã de la început credinþa
necondiþionatã în sistemul de democraþie popularã. În
privinþa confuziei din acea perioadã referitor la
menirea ºi linia politicã a UPM, meritã remarcatã
declaraþia lui Nagy István, membru în primul comitet
de redacþie al cotidianului: „ziarul [Világosság] a
apãrut sub conducerea directã a partidului, ºi nu ºtiam
prea limpede care este deosebirea între UPM ºi PCR,
[…] dacã toate forþele de care avem nevoie pentru con-
strucþia democraticã a þãrii vor fi unificate sub umbrela
PCR”.3

În primii ani de dupã rãzboi, se pot observa anumite
diferenþe între tonul ziarelor maghiare controlate de
partidul comunist sau UPM ºi cel al publicaþiilor
social-democrate. Acestea din urmã ºi-au permis de
multe ori sã critice politica guvernului Groza faþã de

iissttoorr iiaa   pprreesseeii

Cenzura presei clujene de limbã maghiarã 
în perioada stalinistã (1944-1953)
Gábor GYÖRFFY, dr., „Universitatea Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca



Ju
rn

al
is

m
 º

i c
om

un
ic

ar
e 

* 
A

nu
l I

I,
 n

r. 
4,

 2
00

7

66

iiii ssss
tttt oooo

rrrr iiii
aaaa

  pppp
rrrr eeee

ssss eeee
iiii

minoritãþi sau linia politicã urmatã de UPM.  În con-
secinþã, ºeful secþiei de presã al Uniunii, Méliusz
Jószef, a solicitat autoritãþilor în iunie 1945 mãsuri
hotãrâte împotriva cotidianului social-democrat Erdély
din Cluj, sub pretextul cã acesta ar fi devenit portavo-
cea ºovinismului maghiar.4 Ca urmare a intervenþiilor
cenzurii, numãrul din 7 octombrie 1945 al ziarului
apare cu un dreptunghi alb pe prima paginã, în loc de
editorial, iar în luna noiembrie sunt eliminate în mod
vizibil de mai multe ori anumite pasaje. 

Cenzura controlatã de comandamentele sovietice a
funcþionat pe teritoriul României pânã în ianuarie
1946. Douã luni mai târziu se înfiinþeazã Ministerul
Informaþiilor, care preia practic atribuþiile Ministerului
Propagandei ºi îºi constituie treptat propriile organe de
control al presei. În cadrul ministerului ia naºtere
prima structurã organizatoricã a Direcþiei Presei ºi
Tipãriturilor, organ care va stabili regulile ºi va aplica
cenzura pe teritoriul României timp de aproape trei
decenii. 

Dupã înfiinþarea DPT, practicile cenzurii au devenit
din ce în ce mai stricte ºi mai programatice. În plus,
controlul a fost dublat de verificãrile periodice efectu-
ate de secþiile de presã ale organizaþiilor locale de par-
tid. A existat un contact zilnic între redacþiile ziarelor ºi
sectoarelor de presã ale partidului, în cursul cãrora
redacþiile informeazã despre problemele care apar în
tratarea subiectelor politice ºi „primesc un ajutor per-
manent” din partea PCR.5

Controlul partidului a fost extins asupra tuturor
ziarelor. Secþiile de presã ale comitetelor regionale de
partid au elaborat planul de activitate lunar al tematicii
care trebuia sã fie abordate în presã, au contribuit la
redactarea planurilor de muncã individuale ale ziarelor
ºi au întocmit rapoarte lunare despre numerele apãrute.
De exemplu, obiectivul primordial al planul pe luna
ianuarie 1948 a fost demascarea monarhiei ºi popu-
larizarea republicii populare ca formã superioarã de
stat; ziarele fiind chemate sã publice date concrete,
care sã prezinte monarhia ca instrument al exploatãrii
burghezo-capitaliste, împiedicând în acest fel dez-
voltarea þãrii. Analiza activitãþii pe luna ianuarie relevã
modul în care ziarele ºi-au îndeplinit sarcinile. De
exemplu, cotidianul clujean al PCR, Igazság, a publi-
cat opt articole de demascare, ºase articole de popu-
larizare ºi ºapte editoriale legate de subiectul în cauzã.6

Raportul realizat în martie 1948 de cãtre Comitetul
Regional Cluj al Partidului Muncitoresc Român ana-
lizeazã contribuþia ziarelor la popularizarea participãrii
maselor la alegerile pentru Marea Adunare Naþionalã.
Dintre revistele „de sub influenþa partidului” cele mai

severe critici sunt formulate împotriva sãptãmânalul
literar Utunk, care nu a realizat un numãr special cu
aceastã ocazie. Autorii Raportului obiectau ºi în
legatura cu conþinutul numãrului, care comemora cen-
tenarul revoluþiei de la 1848, deoarece materialele pu-
blicate „au avut un accentuat caracter maghiar”.7

Aceastã menþiune dovedeºte faptul cã interdicþiile cu
privire la identitatea minoritãþilor naþionale a fost deja,
la sfârºitul anilor 1940, parte a acelei politici faþã de
presa maghiarã, care va tinde sã devinã programaticã
în ani 1970.  

Rapoartele comitetului de partid Cluj din anul 1948
criticã, de asemenea, cotidianul clujean Világosság,
editat de UPM, care nu a participat destul de activ în
campaniile ideologice. Raportul din septembrie con-
statã însã o îmbunãtãþire a atitudinii ziarului, care „are
un ton mai sobru ºi a lichidat tendinþa de a fugi dupã
senzaþii”; acest fapt se datoreazã „eliminãrii ele-
mentelor dubiose din cadrul redacþiei ºi venirii
tovarãºului Szász de la secþia generalã de presã a
UPM-ului”.8

Având în vedere cerinþa impunerii criticii literare
partinice, care sã contribuie la crearea literaturii realis-
mului socialist, indicaþiile venite de la organele de par-
tid stabilesc metode de muncã clare ºi pentru redactorii
revistelor literare. Sarcina acestora este de a suprave-
ghea puritatea ideologicã a operelor publicate ºi de a
pune în practicã principiile partinice în literaturã. 

Revista Utunk, editatã la Cluj de Uniunea
Scriitorilor, devine instrument al propagandei politice,
îndeplinindu-ºi sarcina de a constitui o punte de legã-
turã între creatorii literari ºi cerinþele ideologice. Cu
toate acestea, revista nu a scãpat de atacurile teoreticie-
nilor partidului: articolul publicat de activistul de par-
tid Gonda György în revista Lupta de clasã a acuzat
redacþia pentru faptul cã nu se ocupã de educaþia mar-
xist-leninistã a tinerilor scriitori, neglijeazã activitatea
artisticã ºi culturalã a oamenilor muncii de la oraºe ºi
sate, are o poziþie greºitã faþã de problema naþionalã,
deoarece nu ia în considerare situaþia din þarã la
tratarea unor subiecte precum patriotismul ºi inter-
naþionalismul proletar.9 Redactorul-ºef Gaál Gábor a
reacþionat la toate acuzaþiile aduse, publicând în revista
Utunk un articol autocritic, în care se obliga sã reme-
dieze aspectele menþionate, ºi „sã reorganizeze sec-
torul de criticã al revistei în spiritul ajutorului ºi indi-
caþiilor primite”.10

În anul 1949, structurile organizatorice ale
DPT nu au mai corespuns cerinþelor formulate de par-
tid, de aceea instituþia a fost scoasã prin decretul
Consiliului de Stat de sub tutela Ministerului Artelor ºi
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Informaþiilor, ºi a fost înfiinþatã Direcþia Generalã a
Presei ºi Tipãriturilor, subordonatã direct Consiliului
de Miniºtri. Instituþia cenzurii ºi-a creat în scurt timp
reþeaua birourilor regionale ºi ºi-a stabilit principiile de
bazã ale activitãþii, care s-au conformat de-a lungul
vremii modificãrilor ideologice. 

Controlul paralel desfãºurat de organele de partid
se ghideazã începând din ianuarie 1951 dupã Hotãrârea
Biroului Politic al PCR cu privire la activitatea ziarului
Scânteia. În vederea conducerii politice a ziarelor,
Comitetul regional de partid Cluj foloseºte metode
variate. Redacþiile sunt îndrumate sã întocmeascã pla-
nuri pe probleme concrete, care sunt înaintate Secþiei
de Propagandã ºi Agitaþie. În urma studierii planului se
fac observaþii critice, iar dupã ce este completat sau
refãcut, acesta este aprobat de secretarul comitetului
regional. Planurile numerelor legate de evenimentele
mai importante, de exemplu cel din 22 ianuarie, care
comemora moartea lui Lenin, trebuiau prezentate în
prealabil comitetului de partid.11

Din rapoartele Comitetului regional al PMR Cluj
reiese faptul cã în 1951 au existat în judeþul Cluj în
total trei cotidiene, dintre care douã editate de Partidul
Muncitoresc Român (Fãclia Ardealului în limba
românã ºi Igazság în limba maghiarã), iar unul de
UPM (Világosság). Comitetele raionale de partid din
Turda, Jibou ºi Câmpeni aveau ziare sãptãmânale
(Turda Nouã, Drum Nou ºi Viaþa Nouã); Comitetul
Democrat Evreiesc ºi Uniunea Femeilor Democrate
din România editau de asemenea câte un sãptãmânal
(Új Út ºi Dolgozó Nõ). Dintre cele trei reviste literare,
douã apãreau în limba maghiarã (Utunk ºi Irodalmi
Alamanch), iar una în limba românã (Almanahul
Literar). Ziarul Fabricii Herbák János era bilingv
(Üzemünk Élete/Viaþa Uzinei Noastre).12

În cadrul campaniilor antisioniste de la începutul
anilor `50, sãptãmânalului Új Út în revine un rol spe-
cial. Raportul semnat de Nicolae Goldberger, activist
al Secþiei de Propagandã ºi Agitaþie din cadrul
Comitetului Central al PCR, analizeazã modul în care
gazeta îºi duce la îndeplinire sarcinile de combatere a
sionismului. Aceasta „s-a mulþumit cu unele acþiuni de
demascare a situaþiei din Israel, încercând sã dezmintã
propaganda sionistã”, ºi nu a publicat articole cu exem-
ple concrete despre „comunitatea de interese ºi
înþelegere deplinã dintre capitaliºtii români, evrei ºi
maghiari, care i-au exploatat crunt pe cei ce muncesc”.
Cauza acestor neajunsuri este faptul cã munca de teren
a redactorilor a fost insuficientã; au lipsit de asemenea
„scrisorile venite din partea oamenilor muncii, care
demaºte pe sioniºti ca duºmani ai poporului”.13

În anii urmãtori, campania antisionistã a devenit din
ce în ce mai agresivã ºi a jucat un rol însemnat în
purificãrile declanºate de la cele mai înalte nivele pânã
la nivelul conducãtorilor unor instituþii. Redactorul-ºef
al revistei Dolgozó Nõ, Látó Anna, este destituitã în
1953; trei ani mai târziu, la o ºedinþã a Comitetului
Regional PMR Cluj þinutã cu reprezentanþii intelectua-
lilor maghiari, aceasta a protestat împotriva destituirii
sale, invocând faptul cã nu i-au fost aduse la cunoºtinþã
motivele exacte. Justificarea demiterii ne conduce însã
la presupunerea cã motivul real a fost originea ei
evreieascã.14

Activitatea biroului regional al DGPT din Cluj este
organizatã în 1951 pe patru domenii: 1. Cotidiene
2. Sãptãmânale 3. Afiºe, imprimate ºi invitaþii 4. Cursuri
universitare litografiate. Sunt de asemenea stabilite ºi
sarcinile fiecãrui angajat în cenzurarea ziarelor.15

Raportul de activitate al delegaþiei Cluj pe perioada
noiembrie-decembrie 1951 cuprinde cenzurile preala-
bile efectuate în ziarele care apar în regiune. Din coti-
dianul Igazság sunt eliminate datele care contrazic
propaganda economicã, publicate într-un articol despre
o gospodãrie colectivã, conform cãrora s-au recoltat
doar 100 kg de cartofi pe hectar în loc cantitatea de
300-400 kg planificatã. Un articol din cotidianul
Világosság este considerat a fi necorespunzãtor din
punctul vedere al ideologiei luptei de clasã: autorul
relateazã despre sabotajul înfãptuit de chiaburi ºi scrie
cã aceºtia au fost pedepsiþi cu 6 luni închisoare pentru
dosirea unor produse. Cenzorul a considerat pedeapsa
ca fiind prea blândã în raport cu fapta ºi a ºters
numãrul lunilor de închisoare. Din nr. 8 al publicaþiei
religioase Református Szemle a fost cenzurat un articol
care ilustra lupta de clasã cu ajutorul unui citat din
Biblie. Numãrul 47 al sãptãmânalului Utunk a trebuit
sã fie retipãrit în urma unei observaþii formulate în cursul
cenzurii ulterioare: cliºeul care trebuia sã demaºte impe-
rialismul american a fost considerat ca fiind necore-
spunzãtor din punct de vedere politic.16

Cenzura a fost intens preocupatã ºi de modul în care
au apãrut în presã textele despre conducerea de partid
ºi de stat. În numãrul din 19 decembrie 1951 al ziaru-
lui Igazság, delegatul din Cluj al DGPT a obiectat fap-
tul cã telegrama transmisã tovarãºului Gheorghe
Gheoghiu-Dej nu era aºezatã la loc vizibil, iar titlul a
fost cules cu litere prea mici.17

În afarã de cenzura efectuatã de DGPT, organele de
presã sunt cenzurate cu regularitate de secþiile de presã
ale comitetelor de partid. Rapoartele secþiei respective
din regiunea Cluj relevã faptul cã verificarea a inclus
atât cenzura prealabilã, cât ºi cea ulterioarã. Însã,
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datoritã lipsei „cadrelor specializate”, nu a existat
întotdeauna posibilitatea de a verifica toate publicaþi-
ile. Cenzura prealabilã a fost totuºi efectuatã la toate
ziarele cu ocazia redactãrii unor numere importante, de
exemplu cele care omagiau ziua de 23 august.18

Editorialele, articolele despre viaþa de partid, arti-
colele ideologice ºi cele care criticau anumite aspecte
ale vieþii politice, sociale ºi economice trebuiau sã fie
prezentate cu 48 de ore înainte de publicare la Secþia de
Propagandã ºi Agitaþie a PMR. De fapt, colaborarea
dintre birourile locale ale DGPT ºi secþiile comitetelor
de partid avea rolul de constitui un filtru dublu pentru
eliminarea tuturor devierilor de la linia ideologicã în
conþinutul ziarelor. În cadrul ºedinþelor organizate la
fiecare zece zile, cenzorii direcþiei presei îi informeazã
pe tovarãºii de la partid cu privire la cele mai impor-
tante greºeli eliminate din ziare.19

Instituþia cenzurii a împiedicat publicarea tuturor
informaþiilor care aruncau o luminã negativã asupra
sistemului comunist ºi conducerii de partid. În plus,
principiile cenzurii au fost puternic influenþate la
începutul anilor `50 de aplicarea reglementãrilor legale
de inspiraþie sovieticã, referitoare la pãstrarea secretu-
lui de stat. Proiectul de lege elaborat în 1951 includea
în categoria secretului de stat toate datele privind
capacitãþile de producþie sau tehnologiile de fabricaþie
utilizate în România. Raportul din decembrie
1951–ianuarie 1952 al biroului din Cluj al DGPT
relateazã despre numeroase probleme privind publi-
carea unor date ale economiei naþionale, considerate ca
fiind secrete. De exemplu, din ziarul Világosság au fost
eliminate datele despre o inovaþie aplicatã la Fabrica
Triumf, respectiv capacitatea ºi poziþia exactã a cis-
ternei de apã de lângã Turda, iar din Igazság a fost
eliminat numãrul cititorilor înscriºi în biblioteca
Fabricii de Piele ºi Încãlþãminte Herbák János, având
în vedere cã se putea deduce de aici numãrul anga-
jaþilor unitãþii.20

Dupã înfiinþarea DGPT, sarcinile ºi competenþa
instituþiei au fost modificate prin decretele Consiliului
de Miniºtri de nu mai puþin de ºapte ori în decurs de
trei ani. Pânã în 1952, instituþia a atins nivelul la care
activitatea sa era pe deplin guvernatã de cerinþele ideo-
logice. Volumul de muncã sporit a necesitat totodatã
pregãtirea ºi instruirea unor noi cadre; aceastã sarcinã
era îndeplinitã de Serviciul de cadre ºi învãþãmânt pro-
fesional înfiinþat în 1951.21 În anul 1952, DGPT avea
deja 232 de angajaþi, dintre care 152 cenzori la biroul
central ºi 80 de cenzori regionali.22

Obiectivele cenzurii ziarelor de limbã maghiarã au
fost înlesnite ºi de centralizarea structurilor presei. De

la sfârºitul anilor `40 se observã apariþia a tot mai
multe publicaþii centrale, cu sediul la Bucureºti. În
acelaºi timp, ziarele locale ºi regionale sunt înghiþite de
PMR sau pur ºi simplu sunt desfiinþate. Dintre ziarele
locale ale UPM, cea mai lungã viaþã a avut-o
Világosság, care a apãrut pânã în aprilie 1952.
Editorialul ultimului numãr al ziarului reflectã fidel
spiritul vremii: „Cele douã ziare centrale ale UPM,
Romániai Magyar Szó ºi Falvak Dolgozó Népe, îºi
îndeplinesc din ce în ce mai bine sarcinile de educare
ºi mobilizare a membrilor UPM pentru atingerea
obiectivelor construcþiei socialiste ºi al luptei pentru
pace. Din aceastã cauzã nu mai este justificatã apariþia
ziarului Világosság, ca organ regional al UPM.”23

Note
1. De exemplu, Kurkó Gyárfás, preºedintele UPM

dintre anii 1944-1947, a fost în acest timp redactor
responsabil al ziarului braºovean Népi Egység. 

2. Vincze Gábor: Illúziók és csalódások. (Fejezetek a
romániai magyarság második világháború utáni
történetébol). Státus, Csíkszereda, 1999. 327.

3. Vezi Bodor Pál: Így született az Utunk. Adalékok.
Utunk Évkönyv, 1972. 282. În anii urmãtori, prin
romanele sale, Nagy István a devenit una din figurile
emblematice ale literaturii realismului socialist. 

4. Vincze Gábor: Illúziók és csalódások. Fejezetek a
romániai magyarság második világháború utáni
történetébol. 324-327.

5. Arhivele Nationale Direcþia Judeþeanã Cluj (ANDJ
Cluj), Fond 3 (Comitetul Regional PMR Cluj), dosar
205/33. 64-65. 

6. ANDJ Cluj, Fond 3, dosar 205/33. 13-16.
7. ANDJ Cluj, Fond 3, dosar 205/33. 17-22.
8. Idem, 55-56.
9. Gh. Gonda: Revista revistelor. Utunk. Lupta de

clasã, ianuarie-martie 1949. 150-154.
10. Gaál Gábor: Az Utunk és az elvszeru, pártos

mubírálat. Utunk, 20 august 1949.
11. ANDJ Cluj, Fond 13 (Comitetul Regional PMR

Cluj), dosar 180. 67-82.
12. Ibidem.
13. ANDJ Cluj, Fond 13, dosar 180. 9-11.
14. „Reprezentanta UFDR a justificat astfel cauzele

destituirii: ‘Dacã la Moscova medicii pot fi numiþi crimi-
nali, atunci nici tu nu poþi sã rãmâi în funcþie". ANDJ
Cluj, Fond 13, dosar 30/1956. 222.  Aluzia se refera la
procesul medicilor evrei de la Moscova, care au fost
acuzaþi de tentativa de a-l ucide pe I. V. Stalin.

15. Cotidianul PMR Igazság era cenzurat de tovarãºul
Albert, ziarul Világosság de cãtre tovarãºii Tímár ºi
Munkácsy, sãptãmânalele Új Út si Utunk de tovaraºul
Eros, revistele Dolgozó No, Muvelodési Útmutató,
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Népmuvelodés si Könyvtárosok Tájékoztatóját de
tovarãºii Eros ºi Albert. ANDJ Cluj, Fond 13, dosar
184. 111-115.

16. ANDJ Cluj, Fond 13, dosar 184. 111-115.
17. Idem, 124-152.
18. ANDJ Cluj, Fond 13, dosar 220/49. 39-47, 55-56.
19. ANDJ Cluj, Fond 13, dosar 180. 114. 
20. ANDJ Cluj, Fond 13, dosar 184. 124-152.
21. Bogdan Ficeac: Cenzura comunistã ºi formarea

omului nou. Nemira, Bucureºti, 1999. 69. 
22. Ioana Macrea-Toma: Cenzura instituþionalizatã ºi

încorporatã. Regimul publicaþiilor în România comunistã. În:
Ruxandra Cesereanu (ed.): Comunism ºi represiune în
România comunistã. Polirom, Iaºi, 2006. 223.

23. Világosság, 10 aprilie 1952.

Bibliografie

Vincze Gábor: Illúziók és csalódások. (Fejezetek a
romániai magyarság második világháború utáni
történetébõl). Státus, Csíkszereda, 1999.

Bodor Pál: Így született az Utunk. Adalékok. Utunk
Évkönyv, 1972.

Bogdan Ficeac: Cenzura comunistã ºi formarea
omului nou. Nemira, Bucureºti, 1999.

Ioana Macrea-Toma: Cenzura instituþionalizatã ºi
încorporatã. Regimul publicaþiilor în România comu-
nistã. În: Ruxandra Cesereanu (ed.): Comunism ºi
represiune în România comunistã. Polirom, Iaºi, 2006.

Abstract

Censorship of the Hungarian-language press of Cluj 
in the Stalinist Period (1944-1953)

After the Second World War, the communist power of Romania has been grad-
ually taken over the control on the press. The system of the Hungarian-language
press of Romania has underwent substantial modifications. In Cluj, only newspa-
pers controlled by the left parties were allowed to be established in the following
years. 

The communist regime has shortly developed the network of press censorship
institutions. Besides the control effected by the Directorate General of Press and
Printings, the press departments of the party committees has regularly censored
the newspapers. The reports prepared by the local institutions reveal a series of
interdictions applied both during preventive and subsequent censorship.
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Adunarea generalã, organizatã la Universitatea
Babeº-Bolyai, în 17 noiembrie 2007, a validat cele 33
de cereri de adeziune, depuse pânã la acea datã. Cu
aceastã ocazie, Adunarea generalã a decis ca în anul
2008, cotizaþia sã fie de 100  RON pentru colegii din
România, 50 RON pentru colegii din Republica
Moldova ºi Ucraina, 50 euro pentru colegii din alte
þãri. Sumele vor fi depuse în contul ARIP, deschis la
Banca Transilvania: 570971 RO 02 BTRL
01301205570971xx  IBAN RON. Membrii A.R.I.P.
vor primi cele douã numere ale Revistei române de
istoria presei, pe care o editãm în parteneriat cu Filiala
Constanþa a Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
România, costurile fiind incluse în cotizaþie.

Participanþii au dezbãtut proiectul ISTORIA
PRESEI DIN ROMÂNIA ÎN DATE, iniþiat ºi prezen-
tat de conf. dr. Marian Petcu, de la Universitatea din
Bucureºti, proiect ce mobilizeazã 72 de cercetãtori.

Adunarea generalã ARIP a decis acordarea titlului
de membru de onoare d-lui. dr. Ion Hangiu din
Bucureºti, cunoscut cercetãtor al istoriei presei, autor
al mai multe lucrãri de specialitate, dintre care,
Dicþionarul Presei Literare Româneºti. Consiliul
Editorial al Revistei române de istoria presei a acordat
Diplome de Onoare pentru rezultate remarcabile în
cercetarea istoriei presei, dupã cum urmeazã: dr. Ion
Hangiu, Bucureºti; prof. univ. dr. Mircea Popa,
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia; dr. Maria
Danilov, cercetãtor ºtiinþific la Muzeul Naþional de

Istorie a Moldovei, Chiºinãu; conf. univ. dr. Aurelia
Lãpuºan, Universitatea Ovidius, Constanþa; dr.
Gheorghe Negru, cercetãtor, Institutul de Istorie al
Academiei de ªtiinþe a  Republicii Moldova, Chiºinãu;
conf. univ. dr. Silvia Grossu, Universitatea de Stat din
Moldova, Chiºinãu; dr. Ion Varta, istoric, deputat,
Republica Moldova.

FILIALA BASARABIA A A.R.I.P.

Vineri, 23 noiembrie 2007, la Chiºinãu s-a consti-
tuit Filiala Basarabia a Asociaþiei Române de Istorie a
Presei.  Grupul de initiativã a fost format din cadre uni-
versitare, cercetãtori, bibliotecari, istorici – Silvia
Grossu, Gheorghe Negru, Maria Danilov, Ion Negrei,
Vasile Malanetchi. Cu acest prilej au aderat la ARIP ºi
Ion Varta, Nina Negru, Gheorghe Palade, Dinu
Postarenco, Vlad Madan ºi alþi colegi. Filiala
Basarabia este condusã de vicepreºedintele ARIP, dna.
conf.dr. Silvia Grossu.

Aceasta este a doua filialã ARIP, prima, Filiala
Dobrogea fiind constituitã în 3 mai 2007, în cadrul
unei manifestãri organizate de Universitatea Ovidius,
Constanþa ºi Biblioteca Judeþeanã I. N. Roman,
Constanþa. 

În prima parte a anului 2008 se va constitui Filiala
Moldova, la Iaºi, cu sprijinul colegilor de la
Universitatea Petre Andrei.

MONITOR

Adunarea generalã anualã a A.R.I.P.
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