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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 te-
lespectatorului ºi cu reacþiile sale la diferitele elemente
propuse de format. Ne propunem sã identificãm
arhetipurile la care recurge audienþa activã a emisiunii/
autorii scrisorilor pentru a-ºi comunica experienþele de
viaþã ; ei utilizeazã modelele exemplare cunoscute atât
din discursul prezentatoarei ºi al invitaþilor de-a lungul
celor ºapte ani de emisie, cât ºi din experienþele proprii
(lecturi 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. Inainte de a
investiga în profunzime o poveste, jurnaliºtii
încadreazã într-o anumitã categorie informaþiile pri-
mite, ei au nevoie de o grilã de interpretare a eveni-
mentelor ºi îºi compun aceasta grilã din poveºtile exis-
tente pânã în acel moment ºi aºteptãrile ºi fondul cul-
tural 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-
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nat de Egipt, de muzicã sau de dans.
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
campaniei „Preþuieºte viaþa” care ºi-a propus dotarea
spitalelor româneºti, astfel încât bolnavii de leucemie
din România sã poatã face transplanturi medulare la
noi în þarã. Fondurile împãrþite între spitale au fost
insuficiente pentru a ajuta în mod real sistemul sanitar
sã facã astfel de transplanturi. Scrisori care cer spri-
jinirea bolnavilor de leucemie sosesc în continuare la
redacþia “Surprize”, dar, pentru ca e dificil ºi discrimi-
natoriu sã alegi care dintre aceste cazuri este mai tra-
gic, s-a decis sã nu mai fie acceptate cazuri indivi-
duale. 

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.
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Revenind la negocierea subiectului, decizia redac-
torului-ºef de a accepta sau nu ca redactorul sã
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 coe-
rentã, 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 me-
ritã persoana respectivã ajutorul 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 sub-capitolul 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 sa-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 sper-
anþã 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
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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.”

Scrisoare 7„Draga mea ºi a tuturor celor ce-þi
urmãresc emisiunea, nemaivorbind ce cei cãrora le-ai
fãcut nemuritoare surprize. Atâtea emoþii, atâtea la-
crimi de bucurie nu mi-a fost dat sã vãd într-o emisi-
une.”

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, pen-
tru 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 aºteap-
tã 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-
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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:
„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 sarba-

toare. Atmosfera de spaþiu ºi timp miraculos este
introdusa 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 asculta

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 person-

aj de poveste în primii ani ai producþiei, a fost aban-
donat treptat. Pe parcursul anilor, imaginea ei s-a

incarcat cu noi trasa-turi dupa ce a inceput sa abor-

deze si tinute vestimentare care o prezentau ca pe o
femeie puternica, independenta, stapana pe propriul

destin. A fost nevoie de o permanenta reinventare a

imaginii sale, prin abandonarea unor valori perimate
si abordarea altora, in acord cu dinamica audientei. 

Ea ºi-a pãstrat si 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 prezentatoarei promova ima-ginea 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

rezolvãrii 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 exerci-

tatã de imaginea ei în mintea telespectatorilor, încât

aceºtia nu conºtientizeazã limitele unui format de
televiziune, confundã lumea spectacolului cu o insti-

tuþie 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 atribuie 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 implica 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

excepþionale (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 tarã în cautarea unei vieþi mai

bune sau urmându-ºi dragostea vieþii. Aproape întot-
deauna aºteptãrile sale sunt înselate, 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 sa se maturizeze foarte

timpuriu ºi nu are acces la educaþie. 

Fiica cea mare devine cea de-a doua mamã a fam-
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iliei. 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

unor probe dificile de cãtre divinitate. Datoritã faptu-

lui cã Iov rãmane fidel valorilor morale ºi îºi
pãstreazã spe-ranþa, 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 Milosovici, marea gimnasta olimpica,
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 matemat-

icã se îmbracã din magazine second hand).
În urma lecturii mai multor scrisori, am remarcat

frecvenþa cu care apare relaþia de sacrificiu dintre

învatator/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 interval scurt este spulberatã. Este nevoie de inter-

venþia « zânei bune » pentru ca ordinea sã fie restabil-

itã.

***

Imaginarul colectiv functioneazã în baza unor

arhetipuri dezvoltate atât prin lectura personalã, cât ºi

prin experienþa individualã ºi de grup acumulatã pe
întreg parcursul vieþii. 

Arhetipurile identificate in aceastã cercetare con-

stituie de fapt modele pre-existente utilizate ca o grila
de interpretare a realitatii. In cadrul emisiunii sunt

folosite modele arhetipale comune intregii societati

cãreia i se adreseazã. Oamenii se regãsesc în
arhetipurile ilustrate în mass media ºi interpreteaza

realitatea vieþii lor utilizând arhetipurile la care sunt

expusi. 
Parafrazând afirmaþia lui Levi Strauss despre

mituri putem spune ca arhetipurile semnificã spiritul

care le elaboreazã, cu ajutorul lumii din care ele înse-
le 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.


