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Mulþumiri jurnaliºtilor

Autoarele mulþumesc jurnaliºtilor care au avut deschiderea de a acorda interviurile în
profunzime pentru timpul acordat ºi pentru ideile generoase pe care le-au împãrtãºit cu
acest prilej. Fãrã contribuþia lor, aceastã carte ar fi fost mai sãracã.
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Cuvânt înainte

Alegerile de orice tip ºi cu predilecþie cele prezidenþiale exercitã o fascinaþie constantã,

deopotrivã în rândul media, al politicienilor, al publicului ºi al cercetãtorilor. Candidaþii

prezidenþiali au fost în permanenþã pe micile ecrane în perioada campaniei din 2009. Aceastã

omniprezenþã a fãcut din ei veritabili telepreºedinþi (chiar ºi aspiranþi), personaje care nu

ar putea exista în afara scenei mediatice. Care sunt însã consecinþele apariþiei acestei noi

specii electorale? Marcheazã ea o nouã erã politicã sau o nouã raportare la lumea politicã?

Noi credem cã da, iar pe parcursul cãrþii vom reveni constant la aceste aspecte, în încer-

carea de a înþelege care ar trebui sã fie orizonturile de aºteptare faþã de media ºi faþã de

politica actuale. 

În cadrul realitãþii socio-politice votul reprezintã o experienþã subiectivã, dominatã de

tensiuni emoþionale, de impulsivitate sau de conformism. Dilemele „publicului în eclipsã“,

de care vorbea John Dewey (1927/1954) la începutul secolului trecut, nu au dispãrut, Marea

Comunitate nu a înlocuit Marea Societate cum profeþea, utopic, autorul, iar publicul a rãmas

capricios ºi imprevizibil, dominat de instincte gregare ºi de impulsuri emoþionale. Votan-

tul echilibrat, informat, echidistant, care aºteaptã finalul campaniei pentru a lua o decizie

raþionalã, rãmâne în continuare o simplã iluzie. 

Fascinaþia pe care o emanã perioadele campaniilor electorale este susþinutã, la nivel

mediatic, de o efervescenþã a ºtirilor de ultimã orã, a ºtirilor „la cald“, a relatãrilor ºi dez-

vãluirilor, care cunosc apogeul în perioada imediat premergãtoare votului. Sunt momentele

cheie în care ºtirile televizate, mai ales luãrile de poziþie ale jurnaliºtilor ºi, nu în ultimul

rând, dezbaterile televizate capãtã o vizibilitate sporitã ºi devin subiectele de discuþie

ale zilei. 

Despre alegerile din România s-a scris ºi se va mai scrie. Lipsesc însã – ºi sperãm ca

aceastã carte sã fie un prim pas în aceastã direcþie – studiile ºtiinþifice care sã se adreseze

deopotrivã publicului larg ºi cercetãtorilor interesaþi de fenomenul electoral. Ceea ce ne-am

propus în aceastã carte este o analizã ºtiinþificã a campaniei electorale prezidenþiale, susþi-

nutã de o metodologie riguros construitã, care sã descifreze cu un ochi avizat pârghiile ºi

mecanismele interne ale maºinãriei infernale a campaniei electorale. 

Nu ne-am propus, însã, sã rãmânem în sfera rigidã a teoriilor comunicãrii de masã, sã

prezentãm rezultatele analizelor noastre unui public elitist ºi interesat exclusiv de rigorile

cercetãrii ºtiinþifice. Cartea se adreseazã, aºadar, unui public mai larg, cãruia îi vom prezenta

într-o modalitate accesibilã ceea ce ne-a ghidat efortul de cercetare ºi dezvoltãrile cele mai

recente din domeniul studiilor media. 
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Abordarea noastrã urmãreºte trei direcþii de investigaþie. Prima este legatã de ºtirile
televizate, cu precãdere ºtirile despre campania electoralã, candidaþi, evenimente ale cam-
paniei etc. Importanþa acestora este una majorã, nu întotdeauna pe deplin conºtientizatã,
cãci nu de puþine ori oamenii confundã realitatea propriu-zisã cu „imaginile din mintea
lor“ (Lippmann, 1922/2009). Oamenii uitã cã media nu relateazã adevãrul, ci o versiune
a lui, nu descriu realitatea, ci o reinterpreteazã, atunci când nu o construiesc pur ºi sim-
plu. ªtirile sunt purtãtoare de informaþie, însã selectarea acestei informaþii din uriaºa can-
titate de informaþie disponibilã poate avea efecte greu de imaginat. Aºadar, o primã parte
a cãrþii este dedicatã ºtirilor de televiziune din timpul campaniei prezidenþiale, urmãrind
posibilele efecte ale acestora – în mãsura în care se pot face asemenea predicþii – asupra
deciziei de vot, asupra agendei politicienilor, agendei publicului sau criteriilor pe care le
folosesc în evaluarea candidaþilor. 

O a doua parte va fi dedicatã dezbaterilor între principalii candidaþi la funcþia supremã
în stat. Vom analiza, aºadar, modul în care confruntarea finalã a punctat câteva repere majore
pentru înþelegerea mizelor politice ºi a contribuit la conturarea imaginii celor doi candi-
daþi, cu câteva zile înaintea votului final. 

În fine, partea a treia va fi un fel de „voce a presei“, o sintezã a punctelor de vedere
ale jurnaliºtilor în legãturã cu momentele cheie ale campaniei, punctele de cotiturã, influ-
enþele hotãrâtoare, cristalizarea deciziilor de vot ºi a strategiilor de campanie; toate aces-
tea vor fi prezentate pornind de la o cercetare bazatã pe interviuri în profunzime cu jurnaliºti
direct interesaþi de campanie ºi implicaþi în dezbaterile din timpul campaniei. 

O întrebare ne-a preocupat pe tot parcursul elaborãrii volumului: „cine mai citeºte o
carte despre alegeri la un an dupã alegeri, la doi, la cinci, la zece?“. Ne-am propus sã rea-
lizãm o investigaþie empiricã a perioadei electorale, o sintezã a marilor interpretãri cu pri-
vire la campaniile prezidenþiale care ne ajutã sã repoziþionãm mai bine anumite gesturi,
reacþii ºi poziþii ale actorilor implicaþi. Întreg demersul nostru urmãreºte sã uºureze înþe-
legerea mai bunã a campaniei prezidenþiale. În acest sens el poate favoriza o meditaþie
utilã asupra a ceea ce s-a întâmplat, atât din partea specialiºtilor, cât ºi a cititorilor obiºnuiþi.
Pânã la urmã ei vor hotãrî dacã lucrarea îºi menþine sau nu actualitatea.

14
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Introducere

Scena mediaticã actualã oferã „un tablou clinic“ al societãþii româneºti deosebit de elocvent:
focalizarea tot mai accentuatã pe aspectele senzaþionaliste ale unei lumi care pare sã nu
mai satisfacã cerinþele crescânde de spectacular; hibridizarea constantã a informaþiei ºi
divertismentului; complicitatea cu puterea politicã; tendinþa unor instituþii media de a-ºi
impune punctele de vedere, de a cerceta sistematic opiniile ostile sau conflictuale – toate
acestea redefinesc universul nostru cotidian. Raporturile dintre sistemul mediatic actual
ºi societatea în care trãim devin tot mai complexe, iar consecinþele greu de prezis. Contex-
tul unei campanii tele-electorale (cum a fost cea din 2009) pare sã aducã la luminã – mai
acut ca oricând – distanþa dintre putere ºi societate, media ºi indivizi. 

Mediatizarea politicii reprezintã un revelator al acestui fenomen: prezentate în manierã
spectacularã sau caricaturalã, informaþiile legate de scena politicã se traduc printr-un bruiaj
al înþelegerii realitãþii; prin urmare ºi reprezentãrile pe care telespectatorii ºi le fac despre
cei care îi guverneazã devin mai confuze. Mediatizarea excesivã, relaþiile de apropiere din-
tre jurnaliºti ºi puterea politicã – toate acestea reprezintã, din punctul de vedere al analiºtilor
media consacraþi (Lecomte, 2004), o îndepãrtare a oamenilor obiºnuiþi în raport cu sfera
politico-mediaticã.

Într-un studiu recent, Ioan Drãgan (2008) preia abordarea ritualicã a comunicãrii pro-
pusã iniþial de John Dewey ºi o extinde asupra informaþiei mediatice, observând astfel cã
telejurnalele româneºti îi integreazã pe telespectatori în roluri dramaturgice, spre exem-
plu de susþinãtori ai unuia sau altuia dintre politicieni: „atât cei care prezintã telejurnalele,
cât ºi cei care le urmãresc se înscriu într-o dramaturgie construitã pe opoziþii între roluri
socio-politice cristalizate în perioada de tranziþie (reformiºti, anticomuniºti, corupþi, oli-
garhi, patrioþi, justiþiari, jurnaliºti-tonomate etc.)“ (Drãgan, 2008: 38). 

Pornind de la asemenea constatãri ºi observând acutizarea fenomenului în perioada
electoralã, putem spune cã privitorii ºtirilor au participat la un ritual comun, unul care a
polarizat punctele de vedere într-o manierã fãrã precedent, fãcându-i pe majoritatea tele-
spectatorilor sã-ºi asume rolul de susþinãtori sau adversari ai celor mai mediatizaþi candi-
daþi. Prin dramatizare ºi personalizare, media ne reunesc în comunitãþi participative, ne
fac sã ne întâlnim (cu alþii ca noi) în mod invizibil (Dayan & Katz, 1996) de fiecare datã
când ne uitãm la ºtiri, pentru a susþine sau, dimpotrivã, pentru a ne radicaliza ca adversari
ai unuia sau altuia dintre candidaþi.

Conflictul este un avatar al societãþii fracturate în care trãim, care genereazã valori
ºi aºteptãri distorsionate din partea cetãþenilor-telespectatori. Evenimentele campaniei
prezidenþiale din 2009, cu toate dezvãluirile, scandalurile, înregistrãrile video sau vizitele
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nocturne la unii dintre cei mai influenþi oameni ai momentului constituie în totalitate
secvenþe dramaturgice ale politicii-spectacol din România. Din acest motiv, ºtirile sunt
relevante nu prin faptul cã aduc ceva nou din surse credibile, ci prin modul în care con-
tribuie la construirea ºi confirmarea unei viziuni asupra lumii, la consolidarea unor op-
þiuni politice, a unor preferinþe faþã de partide, programe, persoane.

Pentru a înþelege mediatizarea sferei politice este nevoie sã decodãm relaþiile dintre
actorii implicaþi. Considerãm cã aceste relaþii pot fi surprinse sub forma unei reþele a inter-
acþiunilor, structurate în jurul a trei poli: jurnaliºtii care acoperã domeniul politic, politi-
cienii ºi electoratul-telespectator. La sfârºitul anului 2009, mizele electorale au declanºat
o adevãratã competiþie între jurnaliºti ºi politicieni pentru a influenþa ºi controla ceea ce
publicul a perceput din evenimentele politice ale campaniei prezidenþiale. 

Aceste mize, percepute diferit de unii jurnaliºti ºi de candidaþi, au fost redefinite me-
diatic, generând un adevãrat efect de aurã (Schudson, 1985/2003), care s-a tradus printr-o
vizibilitate crescutã a gesturilor ºi cuvintelor candidaþilor. Influenþele ºi rezultatele implicãrii
media în campania prezidenþialã sunt greu de cuantificat; considerãm însã cã un prim punct
de pornire constã în decodarea conþinutului mediatic propriu-zis ºi, în paralel, a reprezen-
tãrilor pe care jurnaliºtii le au cu privire la scena politicã ºi a relaþiilor dintre aceasta ºi
instituþiile media. În încercarea de a surprinde multiplele faþete ale mediatizãrii vieþii po-
litice, analiza noastrã a incorporat trei instrumente (complementare) de cercetare: analiza
de conþinut a principalelor ediþii de ºtiri din perioada electoralã (TVR 1, Antena 1, Pro TV,
Realitatea TV ºi Antena 3); analiza semio-discursivã a dezbaterii finale dintre candidaþii
prezidenþiali (transmisiunile Antena 3 ºi Realitatea TV) ºi interviul semi-structurat, în pro-
funzime, care a constat în discuþiile faþã în faþã cu zece dintre cei mai vizibili jurnaliºti sau
realizatori de televiziune ai momentului (toþi acoperind în mod curent domeniul politic).

În analiza ºtirilor legate de campanie, problematica obiectivitãþii s-a conturat ca prim
punct de plecare. Atenþia excesivã acordatã de canalele româneºti elementelor de conflict,
corelatã cu tendinþa de a influenþa modalitãþile în care candidaþii ºi subiectele au fost prezen-
tate pot înlesni concluzia tristã cã, de fapt, publicul pierde controlul asupra procesului demo-
cratic. În raportarea noastrã la societate se nasc numeroase spaþii intermediare, în care media
ar trebui sã intervinã pentru facilitarea înþelegerii mizelor sociale ºi politice. Din pãcate,
de cele mai multe ori informaþia este selectatã mai puþin în funcþie de criteriul interesului
general ºi mai degrabã în funcþie de posibilitatea de a produce rating.

Varietatea relatãrilor mediatice a transformat cele 45 de zile de campanie într-un ade-
vãrat caleidoscop, în interiorul cãruia putem identifica mai multe cadraje ale evenimentelor
politice. Noþiunea de framing (cadraj) redefineºte logicile ºi posibilele consecinþe ale infor-
maþiei politice (atât în cadrul ºtirilor, cât ºi în cadrul dezbaterilor dintre candidaþi). Aceastã
noþiune este o moºtenire a sociologiei interacþioniste (Goffman, 1959/2007), introdusã în
studiile dedicate media de cãtre autori americani precum Shanto Iyengar ºi Donald Kinder
(1987), William Gamson (1995) sau William Gamson ºi Andre Modigliani (1989). 

Pornim de la premisa cã ºtirile ºi informaþia nu au o valoare intrinsecã decât dacã
sunt încadrate într-un context care le conferã coerenþã. Pentru identificarea cadrajelor, con-
þinutul informaþional al ºtirilor este mai puþin important decât comentariul interpretativ care
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le însoþeºte. Acest aspect este cu atât mai important în cazul ºtirilor dedicate campaniei
prezidenþiale, dat fiind cã încadrãrile oferite devin instrumente simbolice care accentueazã
anumite aspecte ale evenimentelor sau candidaþilor despre care se relateazã. 

Referitor la strategiile de cadraj folosite în ºtirile de televiziune pentru a atrage inte-
resul privitorilor, analiza identificã strategii diferite ale canalelor generaliste, în raport cu
cele tematice. Acestea din urmã au investit cel mai mult timp în acoperirea campaniei, faþã
de care au avut ceea ce J.G. Blumler numea „atitudine sacerdotalã“ (Blumler and Gurevitch,
1995: 118), considerând-o evenimentul central al actualitãþii. În acest context, identificãm
douã constante ale mediatizãrii vieþii politice: 1. indiferent de canal, alegerile ºi evenimen-
tele conexe acestora au format o agendã permanentã în intervalul campaniei; 2. aproape
în unanimitate, interesul media s-a focalizat pe cursa prezidenþialã, pe aspectele competiþiei
dintre participanþi: rezultatele sondajelor, prognosticuri, alianþe, declaraþii legate de ceilalþi
candidaþi, certuri/conflicte interne în cadrul partidelor, speculaþii legate de câºtigãtori sau
posibilele alianþe electorale (ceea ce americanii numesc horse race). 

Referitor la dezbaterile televizate, am identificat câteva elemente care ne ajutã sã rein-
terpretãm noþiunea de framing în contextul dezbaterilor de televiziune. Primul se leagã de
elementele spaþiale, cu alte cuvinte cum este spaþiul amenajat? Cele trei posibile variante
de amenajare a decorului (Neveu, 1999: 365) modificã raporturile dintre participanþi: 1) spa-
þiu ca loc al interacþiunii profesionale, în cadrul cãruia, specialiºtii (analiºtii) îi intervie-
veazã pe politicieni; studioul are de multe ori, în astfel de situaþii, un aspect clinic (decor
sobru, numeroase ecrane ºi/sau alte elemente de ordin tehnic); 2) decorul informal, mai
propice conversaþiei (cazul multor emisiuni politice în Franþa, care au un decor asemãnã-
tor unei cafenele, unui spaþiu convivial) (Neveu, 1999: 366) ºi 3) spaþiul de tip forum, cu
participanþii dispuºi în semicerc sau în cadrul unor tribune. 

O a doua dimensiune a cadrajelor se leagã de tipul relaþiilor dintre participanþi. Aces-
tea pot varia, de la un stil judicial (mai mulþi jurnaliºti îi intervieveazã pe participanþi), la o
competiþie între candidaþi sau la o conversaþie prietenoasã, intimã cu jurnaliºtii (în România
nu existã aceastã a treia punere în scenã, în general, cele mai de succes formule fiind cele
inchizitoriale). 

În al treilea rând, cadrajele pot fi reperate analizând identitatea ºi varietatea partici-
panþilor. Este dezbaterea organizatã de un singur jurnalist? Sunt prezenþi diverºi experþi?
Poate interveni publicul? Cum?

Un ultim nivel al cadrajelor se leagã de tipul abordãrii jurnalistice. Cadrajul poate fi
comparat cu un close-up, atunci când se axeazã pe investigarea psihologicã a personali-
tãþii invitaþilor. Dezbaterea poate fi vãzutã dintr-un unghi mai larg dacã incorporeazã mai
multe poziþii politice sau poate deveni chiar „panoramicã“ dacã se referã la mai multe eveni-
mente ale actualitãþii. Combinaþiile dintre aceste elemente alcãtuiesc un repertoriu foarte
vast de cadraje reperabile în cadrul dezbaterilor. 

Noþiunea de framing ne ajutã sã înþelegem deci posibilele influenþe ale organizãrii
dezbaterii finale pentru cursa prezidenþialã din 2009 ca un forum, un decor organizat pen-
tru confruntare, în cadrul cãruia interacþiunile dintre cei doi participanþi au fost ghidate de
o evidentã competiþie. Dincolo de aspectele verbale, competiþia a fost accentuatã de prezenþa
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în numãr mare a suporterilor celor doi candidaþi, aceºtia fiind preponderent portretizaþi
(prin intermediul unghiurilor de filmare, suprinderii reacþiilor ºi mimicilor) sub forma a
douã tabere adverse (precum suporterii unei competiþii sportive), aplaudând sau, dimpotrivã,
penalizând intervenþiile contracandidatului.

Nu în ultimul rând, interviurile realizate cu câþiva dintre cei mai importanþi jurnaliºti
politici ne-au oferit o perspectivã diferitã asupra cadrajelor lumii politice, ajutându-ne sã
înþelegem importanþa realã a simbiozei care s-a creat între politicieni ºi media. Consecinþele
pot fi reperate la nivelul reinterpretãrilor mediatice ale realitãþii politice, reinterpretãri care
sunt singurele la care am avut acces cu toþii, în calitate de (tele)spectatori.

Faptul cã afilierile partizane din media au devenit transparente reprezintã o premierã
în istoria campaniilor prezidenþiale din România, presa devenind – aºa cum au observat
aproape în unanimitate jurnaliºtii intervievaþi – un jucãtor activ în campania prezidenþialã.
Constatarea cã nu a existat un nivel zero al informaþiei legate de campanie nu poate ºoca
în contextul unei logici jurnalistice centrate în mod tradiþional pe reflexivitate ºi analizã;
ceea ce li s-a pãrut atipic multora dintre jurnaliºtii cu care am discutat a fost existenþa unor
presiuni exercitate în campanie din partea unor instituþii media (vom detalia în capitolul
dedicat analizei interviurilor).

Un alt aspect important care îºi pune amprenta pe discursurile jurnalistice este feno-
menul „trustizãrii“, apartenenþa la un trust de presã însemnând, adesea, constrângeri eco-
nomice care se traduc în constrângeri editoriale. Aceste mutaþii organizaþionale ºi profe-
sionale modificã „gramatica publicã“ (Lemieux, 2000: 100), adicã ceea ce ºtiu cetãþenii
în mod curent despre jurnalism ºi regulile care ar trebui respectate pentru a evita dezinfor-
marea, superficialitatea sau senzaþionalismul ºi pentru a respecta deontologia profesionalã. 

Anumiþi autori nuanþeazã însã astfel de reflecþii, considerând cã ideea de obiectivi-
tate trebuie reinterpretatã în cazul rutinelor jurnalistice (Schudson, 2003: 39). În primul
rând pentru cã obiectivitatea în jurnalism încurajeazã menþinerea unui status quo; este deci
foarte conservatoare, încurajându-i pe reporteri ºi jurnaliºti sã se axeze pe ceea ce autorul
american defineºte atât de adecvat ca fiind „management al status-quo-ului“; jurnaliºtii
devin astfel actori proeminenþi în societãþile contemporane, o adevãratã elitã. În al doilea
rând, chestiunea responsabilitãþii devine subiectul unor definiþii multiple în cazul muncii
jurnalistice, ºtirile de pe parcursul unei zile fiind vãzute ca o datorie a jurnaliºtilor, nu ca
acþiuni (discursuri) pentru care ei ar putea fi rãspunzãtori. 

Sintetizând, toate aceste aspecte au generat o desconsiderare pentru consecinþele pro-
ducerii ºtirilor; una dintre cele mai importante fiind scãderea încrederii publicului în
relatãrile mediatice. Considerãm cã decredibilizarea demersurilor jurnalistice este, în primul
rând, un rezultat al modului în care sunt încadrate campaniile prezidenþiale. Continuând
reflecþiile unora dintre cei mai cunoscuþi cercetãtori ai rolului mijloacelor de comunicare
în context electoral, considerãm cã „nicãieri altundeva nu este mai evidentã influenþa ca-
drajelor tematice asupra responsabilitãþii politice decât în timpul campaniilor preziden-
þiale“ (Iyengar, 1987: 142); astfel de cadraje, aºa cum vom arãta în continuare, eludeazã
responsabilitatea politicienilor ºi deturneazã atenþia privitorilor de la adevãratele mize ale
cursei electorale. 
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Pentru a înþelege în manierã obiectivã relaþia complexã dintre comunicarea media-
ticã, jurnaliºti, politicieni ºi cetãþeni, ne propunem sã observãm figurile inedite ale politi-
cului pe care televiziunea le zugrãveºte astãzi, precum ºi interpretãrile jurnaliºtilor legate
de o scenã politicã în continuã redefinire conceptualã. Vom recurge astfel la o dublã grilã
de lecturã: analiza din punctul de vedere al ºtiinþelor politice, dar ºi din perspectiva socio-
logiei comunicãrii. Conjugarea acestor douã perspective sperãm cã va permite atât punerea
în luminã a dispozitivului simbolic al politicii, cât ºi a relaþiilor sale cu sistemul mediatic. 

Vom urma în analizã o progresie în trei etape, fiecare dintre ele vizând sã lãmureascã
una dintre dimensiunile esenþiale ale relaþiilor problematice dintre informaþia mediaticã ºi
politicieni, dintre jurnaliºti ºi cetãþeni sau dintre aceºtia din urmã ºi politicieni. 

Prima etapã cuprinde articularea dintre informaþia mediaticã ºi reprezentãrile lumii
politice, accentuându-i miza în context electoral. A doua surprinde mai în detaliu construcþia
mediaticã a jocului politic, prin intermediul tele-show-ului electoral ºi al duelurilor tele-
vizuale dintre candidaþii la preºedinþie. A treia aduce o schimbare de opticã, surprinzând
reprezentãrile pe care jurnaliºtii le au cu privire la informaþia politicã, la propriul statut ºi
la relaþiile dintre sfera mediaticã ºi cea politicã. 

Introducere
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Partea I: 

ªtirile sau cum se construieºte realitatea

ªtirile nu sunt o oglindã a realitãþii. 
Sunt o reprezentare asupra lumii 

ºi toate reprezentãrile sunt selective. 
(Schudson, 2003: 33)
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CAPITOLUL 1

ªtirile politicii: politica ºtirilor

Problematica influenþei ºtirilor în general, ºi în timpul campaniilor electorale

în special, a exercitat o fascinaþie constantã în rândul cercetãtorilor. Studiile

legate de agendã, mai ales, sunt dedicate cu precãdere ºtirilor de televiziune.

Pentru a înþelege locul ºi rolul ºtirilor în campania electoralã, vom începe cu

circumscrierea domeniului ºtirilor de televiziune, arãtând modul în care aces-

tea construiesc efectul de real, decupeazã practic realitatea ºi oferã o imagine

pe care, în mod cotidian, o acceptãm drept realitatea propriu-zisã. 

1.1. Ce este actualitatea?

Ne mai putem întreba, dupã decenii întregi de la apariþia media, ce sunt ºti-

rile? Cu siguranþã da. Acum mai mult decât oricând, am putea adãuga. Existã

douã motive care legitimeazã aceastã întrebare: pe de o parte nu existã o de-

finiþie unanim acceptatã a ºtirilor ºi, pe de altã parte, existã în ultimii ani un

fenomen de trivializare accentuatã a valorii de ºtire, o spectacularizare ºi o

dramatizare constante, care impun redefiniri conceptuale. 

Într-o definiþie standard, de tip glosar, ºtirile sunt „forma principalã în care

informaþia curentã despre evenimente publice este prezentatã de media de orice

tip“ (McQuail, 2000: 500). O trecere în revistã a diferitelor definiþii date de-a

lungul timpului, realizatã de Barbie Zelizer, scoate în evidenþã caracteristici

mai degrabã pragmatice ale ºtirilor: „ºtirile sunt cele care vând ziarele“; „ºti-

rile sunt ceea ce oamenii vor sã citeascã“ (2008: 36-37). Aceste definiþii sin-

tetice aratã o tendinþã pe care Bourdieu o identifica în aprecierea logicii dupã

care funcþioneazã ºi se dezvoltã câmpul jurnalistic, anume logica punctelor de

audienþã, a cererii ºi a ofertei, o translatare a ecuaþiei economice în context me-

diatic. Acesta este motivul pentru care subiectele omnibuz, fãrã însemnãtate

realã, dar cu prizã la public, se impun tot mai mult: „este o lege binecunoscutã“,
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apreciazã Bourdieu, „cu cât un organ de presã ori un mijloc de exprimare oare-
care îºi propune sã atingã un public mai vast, cu atât el trebuie sã-ºi piardã
asperitãþile, sã elimine tot ceea ce poate sã divizeze, sã excludã […], sã nu
ridice cumva vreo problemã sau sã ridice doar probleme lipsite de conþinut“
(1996/1998: 50).

ªtirile sunt omniprezente în vieþile noastre, cãci jurnalismul nu este altceva
decât „o tentativã permanentã de reducere a distanþei între timpul evenimen-
tului ºi cel al furnizãrii ºtirii“ (Lochard, Boyer, 1998: 35), construind aºadar
„starea actualã a lumii“ (Drãgan, 2008: 28) în care trãim.

Dar ce înseamnã actualitatea? Este ceea ce tocmai s-a întâmplat? Este ceea
ce tocmai au prezentat media cum cã tocmai s-a întâmplat? Sau, aºa cum arãta
Gabriel Tarde, „actualitatea este, în realitate, acel fapt care suscitã un interes
general, chiar dacã este un fapt mai vechi“ (1902/2007: 22)? Un aspect intere-
sant legat de definirea actualitãþii este legat de una dintre funcþiile fundamen-
tale ale presei, aceea de a favoriza relaþiile sociale, prin oferirea subiectelor de
conversaþie cotidianã. Cu alte cuvinte, ceea ce este actual poate fi definit ºi prin
ceea ce devine subiectul (de interes) public al conversaþiilor private. Con-
fruntarea finalã între candidaþii la preºedinþie în turul al doilea – ºi, încã ºi mai
mult, comentarea acesteia imediat dupã încheierea ei – a avut un numãr record
de telespectatori. Sigur cã a existat un interes general crescut pentru o aseme-
nea înfruntare, însã nu puþini au fost cei care nu puteau „rata“ sã fie la curent
cu subiectul foarte fierbinte al zilei imediat urmãtoare ºi unul dintre subiectele
cheie ale campaniei despre care era uºor de intuit cã se va vorbi zile în ºir. 

Se confundã însã ºtirile cu noutatea? Profesorul Ioan Drãgan considerã
cã, adesea, se uitã cã telejurnalele, radiojurnalele sau presa scrisã ºi online
cuprind repetiþii ale „imprevizibilului“ previzibil. De aceea, deseori, diferenþele
între ºtiri, noutãþi, fapte, evenimente se estompeazã la nivelul simþului comun,
datoritã faptului cã oamenii considerã ºtirile drept o „reflectare a realitãþii“
(2008: 20). Încã de la începutul secolului al XX-lea, Walter Lippmann arãta
cã oamenii acþioneazã în funcþie de reprezentãrile pe care le au despre lume,
acele „imagini din mintea noastrã“ (1922/2009) care de multe ori sunt foarte
departe de „realitatea propriu-zisã“. Oamenii acceptã realitatea aºa cum le este
datã (în principal de mass-media), fãrã sã punã sub semnul întrebãrii modul
în care media „decupeazã“ ºi, la limitã, construiesc chiar aceastã realitate. 

Parte a ritualului cotidian, urmãrirea jurnalului de ºtiri oferã gratificaþii
dintre cele mai diverse pentru telespectatori, de la nevoia de informare pânã
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la instituirea unui ritual cotidian, de la nevoia de socializare pânã la nevoia
de spectacol. Jurnalul televizat este considerat „o formã ritualizatã de discurs
în care se actualizeazã contractul mediatic de informare. Acest pact, care func-
þioneazã ca un cadru social de comunicare, se bazeazã în primul rând pe recu-
noaºterea reciprocã a statutului partenerilor […], prin care telespectatorii îi
legitimeazã pe jurnaliºti în rolul de furnizori de informaþie“ (Lazãr, 2008: 40).
Totuºi, a nu se înþelege din acest context larg cu valoare de contract simbolic
cã media vorbesc cu o singurã voce, cã transmit aceleaºi informaþii despre ace-
leaºi evenimente într-un mod similar, ci jurnalele televizate pot da sensuri di-
ferite aceloraºi fapte, construind realitãþi simbolice diferite (von Münchow,
2005: 16). Cine a urmãrit campania electoralã la B1 TV sau la Antena 3 sau
la Realitatea TV a vãzut trei campanii diferite. 

1.2. ªtirile: între calitate ºi senzaþionalism

Tendinþele legate de punctele de vedere diferite prezentate de jurnalele tele-
vizate ºi mai ales de bias-urile care intervin în prezentarea ºtirilor ridicã pro-
blema acutã a calitãþii ºtirilor. Cum se poate însã circumscrie ideea de ºtiri „de
calitate“? Cercetãtorii au gãsit numai modalitãþi indirecte de a defini calitatea
în ºtiri, ceea ce înseamnã o definire a modului în care ºtirile ar trebui scrise
sau prezentate, cu alte cuvinte o definire a atributelor ºtirilor de calitate (Stone,
Grusin, 1984), ale ºtirilor vieþii morale (Slattery, 1994), sau ale jurnalismului
serios (Grabe, Zhou, Barnett, 2001). 

De-a lungul timpului, aceste atribute au fost analizate, cu precãdere în spa-
þiul american (unde senzaþionalismul mediatic ridicã aceleaºi probleme), în di-
ferite articole de specialitate sau cãrþi din domeniul comunicãrii de masã. Astfel,
ºtirile de calitate presupun echilibru, echidistanþã, acurateþe, scriere ºi editare
de calitate, profunzime a relatãrii (Lacy, Fico, 1991), relevanþã, demers jurna-
listic, echilibru, autoritate ºi relevanþã pentru comunitate (Belt, Just, 2008).
În acelaºi timp, calitatea înaltã este judecatã dupã ceea ce audienþa considerã
folositor sau dupã „modul în care ºtirile media servesc dorinþele ºi nevoile uti-
lizatorilor“ (Lacy, Fico, 1991: 48). O datã cu creºterea dezvoltãrii tehnologice,
imediatul a devenit un determinant important al calitãþii (Gladney, Shapiro,
Castaldo, 2007).

Calitatea ºtirilor este legatã inevitabil atât de formã, cât ºi de conþinut. Cea
mai acutã problemã legatã de analiza calitãþii ºtirilor este senzaþionalismul.

ªtirile sau cum se construieºte realitatea
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Cercetarea centratã pe conþinutul ºtirilor are în vedere trei aspecte fundamen-
tale: 1. distincþia între ºtirile de tip hard vs. ºtirile de tip soft (echivalentã cu
distincþia între ºtirile senzaþionale versus ºtirile non-senzaþionale sau serioase);
2. distincþia conþinut-formã în ºtirile senzaþionale ºi 3. problema reamintirii
informaþiilor difuzate în buletinele de ºtiri. 

De-a lungul timpului, distincþia ºtiri hard – ºtiri soft a rãmas o constantã
a cercetãrilor în domeniu. Studiile cantitative centrate pe aceastã distincþie sunt
în plinã expansiune în Statele Unite (Dominick, Wurtzel, Lometti, 1975; Adams,
1978; Ryu, 1982; Hofstetter, Dozier, 1986; Scott, Gobetz, 1992). Mãsurarea
senzaþionalismului (Tannenbaum, Lynch, 1960, 1962) ºi a elementelor de emo-
þionalitate în cadrul ºtirilor (Uribe, Gunter, 2007) reprezintã o altã temã proe-
minentã în cercetarea actualã din SUA. 

În România, cercetãrile legate de ºtiri s-au concentrat în mod fundamen-
tal pe conþinutul acestora. În ceea ce priveºte senzaþionalismul, acesta a fost
investigat din punctul de vedere al tematicii generale (Corbu, 2008), al conþi-
nutului deci, ºi mai puþin al formei. Printre analizele cele mai consistente dedi-
cate audio-vizualului, menþionãm studiile profesorului Ioan Drãgan dedicate
violenþei televizuale (2009) sau analizei pseudo-evenimentelor din peisajul
mediatic actual (Drãgan, 2008). Alte douã autoare care au propus o analizã
mai detaliatã a ºtirilor de televiziune ºi a componentei lor senzaþionaliste sunt
Mirela Lazãr (2009) ºi Daniela Zeca-Buzura (2009), în timp ce profesorul
Mihai Coman a investigat, în mai multe rânduri (2003, 2004, 2009), raportu-
rile dintre jurnaliºti ºi clasa politicã. 

Rezultatele cercetãrilor longitudinale recente din Statele Unite aratã cã
nu existã un trend ascendent sau descendent al ponderii ºtirilor senzaþionale
de-a lungul timpului. În ceea ce priveºte încrederea pe care oamenii o au în
ºtiri, se pare cã telespectatorii recunosc formatul tabloid ºi nu au încredere în
ºtirile prezentate în stil senzaþional (Grabe, Lang, Zhao, 2003), preferându-le
„modul tradiþional, echilibrat, autoritar ºi de investigaþie predat în ºcolile de
jurnalism“ (Belt, Just, 2008). 

Distincþia între teme senzaþionaliste ºi moduri senzaþionaliste de prezen-
tare a ºtirilor, indiferent de tematica lor (Stevens, 1985; Slattery, 1994; Grabe,
Zhou, Barnett, 2001; Uribe, Gunter, 2007), a dus la descoperiri importante le-
gate de calitatea ºtirilor: nu existã diferenþe semnificative între ponderea ele-
mentelor emoþionale în ºtirile senzaþionale, în raport cu ºtirile non-senzaþionale
(Uribe, Gunter, 2007). Trãsãturile senzaþionaliste în ºtiri amplificã surescitarea
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emoþionalã ºi, implicit, plãcerea pe care telespectatorii o regãsesc în a se uita
la ºtiri (Belt, Just, 2008). 

Ce anume îºi amintesc telespectatorii dupã ce urmãresc ºtirile reprezintã
un punct de importanþã majorã în cercetarea legatã de ºtiri, întrucât se pre-
supune cã oamenii urmãresc ºtirile în primul rând pentru a avea o imagine pre-
cisã asupra lumii ºi pentru a folosi informaþiile din ºtiri în luarea deciziilor
ulterioare. De asemenea, existã o mizã mare legatã de funcþia de impunere
a agendei, care poate deveni mai eficientã dacã se centreazã pe elementele
care amplificã reamintirea ºtirilor. Este general acceptat faptul cã elementele
vizuale îmbunãtãþesc în anumite moduri reamintirea ºtirilor TV (Katz, Adoni,
Parness, 1977; Graber, 1990; Brosius, 1993), pãrând sã fie mai eficiente în rân-
dul persoanelor educate, fãrã însã a influenþa în mod esenþial înþelegerea ºtiri-
lor (Brosius, 1993). 

În ceea ce priveºte dimensiunea lingvisticã, în ºtiri, complexitatea lingvis-
ticã pare sã diminueze atât înþelegerea, cât ºi reamintirea; de aceea jurnaliºtii
ar trebui sfãtuiþi sã construiascã „povestea“ ºtirilor într-un mod cât mai sim-
plu, prin folosirea conectorilor, excluderea elementelor nerelevante sau redun-
dante, folosirea substantivelor ºi a verbelor comune (Housel, 1984), precum
ºi repetarea elementelor importante ale povestirii (Perloff, Wartella, Becker,
1982). ªtirile negative afecteazã reamintirea ºtirilor plasate în imediata lor apro-
piere în cadrul buletinului de ºtiri (Mundorf et alii, 1990). Poveºtile tabloide
ºi conþinutul emoþional sporesc atenþia, ceea ce produce schimbãri predictibile
în reamintire. Printre emoþiile primare asociate cu reamintirea, teama are efec-
tul de reamintire cel mai accentuat (Newhagen, 1998).

În ansamblu, se poate afirma cã ºtirile considerate serioase sunt surse de
încredere ºi pentru telespectatori în mai mare mãsurã decât ºtirile senzaþiona-
liste. Totuºi nu se pot ignora douã aspecte importante: ºtirile senzaþionaliste
continuã sã facã rating pentru cã existã o apetenþã a privitorilor pentru astfel
de ºtiri, însã legitimitatea demersurilor jurnalistice provine tot din ºtirile con-
siderate „serioase“. 

1.3. Construcþia evenimentelor mediatice

Televiziunea, ca dispozitiv vizual, poate produce trei tipuri de efecte: un efect
de realitate, „atunci când trebuie sã raporteze direct ceea ce se întâmplã în
lume“, un efect de ficþiune, „când trebuie sã reproducã într-un mod analog un
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eveniment care a avut deja loc (reconstituirile)“ ºi un efect de adevãr, „atunci
când face vizibil ceea ce nu se poate vedea cu ochiul liber“, de pildã hãrþi,
grafice, gros-planuri etc. (Charaudeau, 2005: 91). 

Efectul de adevãr þine de construirea realitãþii, a actualitãþii, pentru a crea
senzaþia de prezentare a lumii „aºa cum este ea“; din acest punct de vedere este
mai important ce „se crede adevãrat“ decât ce „este adevãrat“. Acest efect con-
stã în convingerea audienþei de adevãrul celor prezentate, prin „dovezi“ care
se adreseazã mai ales ochiului. Din acest punct de vedere, televiziunea rãmâne
mediul dominant, care joacã rolul cel mai important în campaniile electorale,
concuratã fiind, în ultimii ani, numai de alternativa oferitã de spaþiul online:
„prin intermediul micului ecran votantul aflã cu adevãrat mizele, dezbaterile,
întrebãrile la ordinea zilei în materie de politicã, mult mai mult decât prin în-
truniri, campanii outdoor, emisiuni radio“ (Rieffel, 2005/2008: 21).

Ce devine ºtire în general ºi ce devine ºtire în campania electoralã? Sunt
ºtirile reflectare sau construcþie a realitãþii? Un concept interesant din acest
punct de vedere este cel lansat de cercetãtorul american Daniel Boorstin (1961)
ºi anume „pseudo-evenimentul“. Aºa cum îl defineºte Boorstin, un pseudo-
eveniment este o întâmplare caracterizatã de câteva caracteristici esenþiale: 

1) Nu este un eveniment spontan, ci se întâmplã pentru cã cineva l-a pla-
nificat sau l-a determinat într-un anume fel. 

2) Este construit (nu întotdeauna în mod exclusiv) pentru scopul imediat
de a fi reprodus sau relatat, de aceea, apariþia sa este aranjatã pentru a fi trans-
misã prin media. Întrebarea „este real?“ este mai puþin importantã decât între-
barea „este o ºtire?“. 

3) Relaþia sa cu realitatea din spatele situaþiei propriu-zise este ambiguã.
Interesul sãu constã de multe ori chiar în aceastã ambiguitate. În ceea ce priveºte
un pseudo-eveniment, întrebarea „ce înseamnã acest lucru?“ capãtã noi dimen-
siuni. Fãrã o anumitã dozã de ambiguitate, un pseudo-eveniment nu poate fi
prea interesant. 

4) De obicei, este intenþionat a fi o profeþie autoîmplinitã, prin intermediul
discursului media (Boorstin, 1961: 11).

Campania electoralã este un moment privilegiat al construirii de pseu-
do-evenimente, mai ales prin raportarea la strategiile de campanie. ªi din
acest motiv, staff-urile de campanie joacã un rol foarte important în reflectarea
mediaticã a candidaþilor pe parcursul campaniei. În ceea ce priveºte strate-
giile, Jacques Gerstlé aratã cã, în campanie, trebuie sã se þinã cont de „efectele

28

Telepreºedinþii

Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:22 PM  Page 28



interacþiunii dintre mesajele strategic proporþionate. […] Strategiile cons-
tau în determinarea unei oferte ºi în comunicarea cât mai desãvârºitã a aces-
teia, astfel încât sã poatã gestiona fluxurile comunicaþionale prin mass media“
(1992/2002: 77). 

Mai mult decât alte categorii de ºtiri, pseudo-evenimentele sunt legate de
efectul de realitate ºi de efectul de adevãr: ele þin de credibilitate, de ceea ce
poate fi perceput ca adevãrat, dar ºi de „o magie a providenþialitãþii“ (Drãgan,
2008: 110). Campania din 2009 a fost dominatã de pseudo-evenimente, mai
ales de tipul „dezvãluirilor“ care, aºa cum vom vedea, au jucat un rol cheie în
cristalizarea opþiunilor de vot. Apariþia unui filmuleþ din 2004, a unor infor-
maþii privind vizita lui Mircea Geoanã la Moscova, episoadele noi legate de
Omar Hayssam, sunt tot atâtea momente plãnuite cu grijã ºi cu scopuri pre-
cise, „aruncate“ în campania electoralã, ºi ale cãror efecte au fost greu de anti-
cipat ºi de controlat. Acestora li se adaugã „evenimentele provocate“ (Lochard,
Boyer, 1998: 39) care sunt dezbaterile politice la televiziune. 

Aºadar, campaniile electorale sunt prilejul ideal pentru construirea eveni-
mentelor mediatice. Dacã ele sunt favorabile unuia sau altuia dintre candidaþi
þine atât de interesele trusturilor de presã, cât ºi de competenþa echipelor de cam-
panie ºi, în ultimã instanþã, a candidaþilor. În cele din urmã, dacã evenimentele
de campanie intrã sau nu pe agenda zilei joacã un rol esenþial în influenþarea
nehotãrâþilor pentru care realitatea este ceea ce vãd la televizor. În plus, selec-
þia operatã de redactorii ºtirilor devine o problemã centralã a mass media, fiind-
cã „omoarã“ zilnic sute de ºtiri concurente, din motive greu de delimitat cu
precizie: „la nivel teoretic, selectivitatea media poate fi pusã în legãturã cu un
alt fenomen care a suscitat îndelung interesul cercetãtorilor, ºi anume partiza-
natul/distorsionarea/predilecþia impuse de orice tip de mediere“ (Bârgãoanu,
2006: 161).
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CAPITOLUL 2

Media în campanie: orientarea atenþiei publice

Ideea cã jurnaliºtii ar putea ºi ar trebui sã fie imparþiali sau, cel puþin, sã lucreze
pentru binele publicului pune în discuþie noþiunile de echidistanþã ºi imparþia-
litate. Aºa cum am arãtat anterior, nu putem ignora existenþa unei legãturi per-
manente între jurnalism ºi lumea politicã. Aceastã legãturã explicã în mare parte
modul în care jurnaliºtii relateazã evenimentele lumii politice.

Nu trebuie, de asemenea, sã uitãm cã politica este adesea purtãtoarea unor
mesaje ambigue, de naturã simbolicã, ºi cã ºtirile reprezintã de multe ori sim-
plificãri ale acestor mesaje, în funcþie de cum îºi reprezintã jurnaliºtii lumea
politicã. Acesta este principalul motiv pentru care ºtirile de televiziune pro-
duc un discurs bazat pe imagine, un limbaj simplist, vag, emoþional, care induce
în eroare ºi neagã misiunea jurnalismului în faþa publicului, aceea de a oferi
informaþii clare despre politicã. Vom porni deci de la postulatul unei inevitabile
„contaminãri“ a ºtirilor, încercând sã explicãm care sunt modurile în care se
intersecteazã lumea politicã cu cea jurnalisticã ºi care sunt consecinþele asupra
informaþiei transmise. 

2.1. Discurs media ºi stabilirea agendei publice

Pentru a înþelege discursurile media ºi posibilele efecte asupra electoratului, con-
siderãm cã problematica agenda-setting reprezintã cel mai adecvat cadru con-
ceptual, în încercarea de a surprinde efectele de fineþe provocate de cadrajele
prezente în ºtirile din perioada campaniei ºi de intensitatea focalizãrii asupra anu-
mitor teme. Definim agenda-setting ca un proces politic în care mass media joacã
un rol crucial în înlesnirea cunoaºterii de cãtre public a problemelor sociale.

În analiza de faþã ne vom concentra atenþia asupra aºa-numitelor efecte
persuasive (Gerstlé, 1992/2002) ale ºtirilor de televiziune ºi, în mod deosebit,
asupra: 1. influenþei lor asupra „stabilirii ordinii de zi“ (agenda-setting) a pro-
blemelor abordate; 2. cadrelor de referinþã oferite de jurnaliºti (interpretãrile
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evenimentelor), prin intermediul cãrora publicul interpreteazã ºtirile (framing)
ºi 3. efectelor pe care aceste interpretãri le au asupra aprecierilor pe care indi-
vizii le fac în privinþa evaluãrii politicienilor (priming). 

Cercetãrile dedicate fenomenelor electorale surprind trei principale efecte
ale mediatizãrii campaniilor: efectul de agenda-setting (impunerea agendei),
efectul de tip framing (cadraj) ºi efectul de tip priming (conturarea unor cri-
terii de evaluare a ofertei candidaþilor). 

Aceste concepte definesc un mod specific prin care ºtirile influenþeazã
mai ales alegerile prezidenþiale, prin mediatizarea campaniei electorale. Im-
pactul media nu constã doar în stabilirea agendei (mediatice ºi publice), efectele
de tip framing ºi priming determinând criteriile dupã care candidaþii prezi-
denþiali sunt apreciaþi de electorat. S-a scos astfel în evidenþã un mod subtil
prin care mediatizarea intensã a unei probleme o transformã în principala mizã
electoralã.

Într-o cercetare deja clasicã, Maxwell McCombs ºi Donald Shaw (1972)
au stabilit – dupã ce au comparat conþinutul mass-media ºi opinia alegãtorilor
privind subiectele care li se pãreau importante în cazul alegerilor prezidenþiale
– cã existã o corelare între importanþa acordatã de media anumitor mize ºi cea
atribuitã de alegãtori aceloraºi subiecte. Sintetizând, cercetãrile clasice dedi-
cate agenda-setting concluzioneazã cã media definesc calendarul ºi ierarhia
evenimentelor despre care vorbesc. Din aceastã perspectivã, alegãtorii depind
de media pentru a repera „punctele fierbinþi“ ale dezbaterii politice.

Rezultatele uneia dintre cele mai cunoscute cercetãri dedicate efectelor
media au fost publicate în 1972, în revista Public Opinion Quarterly. În cadrul
acestei cercetãri, Maxwell McCombs ºi Donald Shaw au analizat capacitatea
ºtirilor de a impune agenda publicã în cadrul alegerilor prezidenþiale din SUA,
din 1968. Acest studiu a generat un val de cercetãri empirice care au demon-
strat importanþa mass media ca transmiþãtor al informaþiilor politice.

Dezvoltând analiza iniþialã, McCombs, Shaw ºi Weaver afirmã, în lucra-
rea Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in
Agenda-Setting Theory (1997), cã cel mai important efect al mass media este
„abilitatea de a ordona ºi organiza lumea pentru noi. Pe scurt, mass media s-ar
putea sã nu aibã prea mult succes în a ne spune ce sã gândim, însã au un suc-
ces incredibil în a ne spune la ce sã ne gândim“ (1997: 66).

Autorii americani precizeazã de asemenea cã tendinþa media de a structura
percepþiile votanþilor despre realitatea politicã reprezintã un bias: „pânã la un
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punct semnificativ, arta politicã într-o democraþie este arta de a determina care
subiecte sunt de interes major pentru public sau pot fi fãcute saliente pentru a
primi suport public“ (1997: 71).

Datoritã ramificaþiilor politice ale agenda-setting ºi ale proeminenþei tele-
viziunii ca sursã credibilã ºi demnã de încredere pentru informarea politicã,
nu este surprinzãtor cã o cantitate însemnatã de cercetãri s-a îndreptat cãtre
sondarea efectelor de agendã ºi ºtirilor de televiziune. 

Aceste cercetãri au avut rezultate variate. Confuziile legate de puterea tele-
viziunii de impunere a agendei se pot datora pur ºi simplu limitãrilor de ordin
metodologic. Cea mai adecvatã strategie este cãutarea efectelor media de-a lun-
gul timpului, pe mãsurã ce acoperirea mediaticã ºi preocupãrile publicului evo-
lueazã. Studiile longitudinale dedicate agenda-setting, deºi puþin numeroase,
relevã faptul cã schimbãrile la nivelul atenþiei acordate de media anumitor su-
biecte produc într-adevãr schimbãri în preocuparea publicului faþã de temele
respective. 

Shanto Iyengar ºi Donald Kinder, unii dintre cei mai cunoscuþi autori ame-
ricani din domeniul studiilor dedicate agenda-setting, analizeazã în lucrarea
News that Matters (1987) cum îºi formeazã oamenii opiniile politice prin inter-
mediul ºtirilor de televiziune. Cercetarea autorilor americani aratã cã televi-
ziunea determinã ceea ce americanii considerã ca fiind probleme importante
prin acordarea unei atenþii mai mari anumitor probleme ºi ignorarea sau acor-
darea unei atenþii reduse altora: „când ºtirile de televiziune se focalizeazã pe
o anumitã problemã, prioritãþile publicului sunt alterate, ºi alterate din nou când
ºtirile de televiziune se orienteazã asupra unor noi subiecte“ (1987: 33).

Pe lângã cercetãrile clasice ale lui Maxwell McCombs ºi Donald Shaw,
cele mai interesante abordãri empirice ale agenda-setting îi aparþin lui Shanto
Iyengar (în prezent directorul Laboratorului de Comunicare Politicã din ca-
drul Universitãþii Stanford), care a vrut sã identifice efectul ºtirilor asupra con-
vingerilor ºi comportamentelor politice. Experimentele coordonate de Shanto
Iyengar au examinat în primul rând efectele pe care ºtirile de televiziune le
au asupra opiniei publice. Concluzia sa generalã – faptul cã ºtirile TV influen-
þeazã în mod semnificativ opinia publicã – a stârnit numeroase controverse în
lumea academicã, în cadrul cãreia natura ºi proporþiile efectelor televiziunii
erau foarte disputate. 

În experimentele întreprinse, Iyengar ºi colegii sãi au adunat mai mulþi
subiecþi într-un laborator care a fost decorat ca o sufragerie normalã, rugându-i
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sã urmãreascã ºtirile de searã. Experimentele au fost conduse folosind una din-
tre urmãtoarele douã metode:

1) În prima metodã, Iyengar ºi Kinder, i-au pus pe subiecþi sã urmãreascã,
fiind aºezaþi în acelaºi loc, o colecþie de ºtiri diferite care nu aparþineau unui
singur interval temporal. Subiecþilor li s-a spus cã ºtirile pe care le urmãreau
constituiau o mostrã din ºtirile momentului respectiv. La sfârºitul programu-
lui, subiecþilor li se cerea sã listeze care subiecte erau cele mai importante ºi
sã evalueze prestanþa preºedintelui Statelor Unite.

2) Cea de-a douã metodã consta în urmãrirea ºtirilor de cãtre subiecþi timp
de trei pânã la patru zile în mod succesiv. La sfârºitul fiecãrei zile, ei trebuiau
sã rãspundã unor întrebãri similare celor adresate subiecþilor care participaserã
la primul experiment. 

Participanþii nu ºtiau însã cã le fuseserã oferite versiuni uºor alterate ale
ºtirilor de searã, conþinând o extra relatare inseratã la mijlocul programului.
Pentru un grup, extra relatarea era legatã de apãrare, pentru un altul, subiectul
era legat de ºomaj. La capãtul uneia sau mai multor zile de vizionãri, subiecþii
trebuiau sã claseze ceea ce considerau cã sunt cele mai importante probleme
ale þãrii. Rezultatele au arãtat cã subiecþii care urmãreau mai multe relatãri
legate de securitate situau aceastã problemã în fruntea clasamentului, în timp
ce subiecþii care au urmãrit mai multe relatãri despre ºomaj considerau eco-
nomia ca fiind cea mai importantã problemã a þãrii. Aceste clasamente s-au
menþinut chiar ºi o sãptãmânã mai târziu când subiecþii au fost intervievaþi a
doua oarã. 

Iyengar ºi Kinder au concluzionat cã aceasta este o dovadã puternicã a
stabilirii agendei (efectului de agendã), în cadrul cãreia ºtirile s-ar putea sã
nu impunã oamenilor ce sã gândeascã, însã le impun în mod sigur la ce sã se
gândeascã. Cercetãtorii au gãsit ºi dovezi a ceea ce ei au numit priming. De
exemplu, subiectele din cadrul ºtirilor care au accentuat responsabilitatea pre-
ºedintelui pentru o anumitã problemã i-au determinat pe privitori sã acorde o
mai mare importanþã gestionãrii problemei respective de cãtre preºedinte atunci
când au fost rugaþi sã evalueze competenþele preºedintelui. Când anumite ºtiri
„primeazã“, ele influenþeazã criteriile în funcþie de care oamenii fac raþiona-
mente politice.

Într-un alt studiu dedicat efectelor ºtirilor (Behr, Iyengar, 1985: 47-50),
autorii au relevat pentru prima oarã trei aspecte importante ale procesului
agenda-setting: în primul rând, au fost identificate dovezi consistente ale unui
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efect unidirecþional al impunerii agendei. ªtirile influenþeazã preocupãrile pu-
blicului, însã nu se întâmplã ºi invers. O a doua descoperire importantã a cer-
cetãrii celor doi autori americani a fost aceea cã preºedintele contribuie în mod
semnificativ la formarea agendei politice a publicului. Efectul consta nu doar
într-o influenþã directã (nemediatã de jurnaliºti) asupra publicului, ci, dat fiind
cã intervenþiile prezidenþiale erau poziþionate în mod proeminent în cadrul ºti-
rilor, acestea impuneau ºi tematicile abordate.

În altã ordine de idei, cercetarea a demonstrat cã agenda publicã este ex-
trem de volatilã. Efectul de agenda-setting detectat a persistat timp de douã
luni, problemele survenind ºi intrând în declin într-o succesiune rapidã ca
puncte centrale ale atenþiei ºi îngrijorãrii publice (Behr, Iyengar, 1985: 53).
Urmând calea deschisã de Lippmann (1922/2009), cercetãtorii au demonstrat
cã schimbãrile din agenda publicã sunt determinate de schimbãri în agenda
media. Conform ipotezei agenda-setting, gradul de atenþie pe care media o
acordã unor anumite subiecte determinã gradul de preocupare publicã pentru
respectivele subiecte.

Sintetizând, aspectul cel mai important se leagã de faptul cã, pentru prima
oarã, cercetãrile indicau un public cu memorie limitatã a evenimentelor din tre-
cut ºi a subiectelor ºtirilor, un public deci ale cãrui preocupãri politice erau cu
atât mai mult dependente de relatãrile ºtirilor. 

Faptul cã agenda media determinã prioritãþile politice ale cetãþenilor prezintã
ample ramificaþii politice. Atrãgând atenþia publicã asupra anumitor subiecte, me-
dia pot de asemenea altera criteriile pe care cetãþenii le folosesc pentru a-ºi evalua
liderii. Studiile experimentale coroboreazã aceste argumente: indivizii expuºi la
mai multe ºtiri legate de un anumit subiect acordã o mai mare importanþã aces-
tui subiect atunci când îl evalueazã pe candidatul la preºedinþie ºi când îl voteazã
(Iyengar, Kinder, 1987; Iyengar, 1996; Rogers, Dearing, 1994). 

Pe de altã parte, votul poate exprima, prin reflecþia asupra unei informaþii
recente, o preferinþã personalã asupra temelor din agenda electoralã. Influenþa
filtrelor, predispoziþiilor ºi atitudinilor latente în expunerea ºi receptarea in-
formaþiei poate deforma opþiunile de vot, pornind de la procesarea unor infor-
maþii de ultimã orã (un candidat este discreditat de informaþii recente despre
afaceri de corupþie sau alte probleme legate de moralitate). În acest proces,
media, orientând atenþia spre anumite subiecte (teme), le instituie drept cri-
terii de evaluare a protagoniºtilor acþiunii politice ºi a rezultatelor, performan-
þelor acestora.
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2.2. Testãri empirice ale agendei-setting

Datoritã ramificaþiilor politice ale agenda-setting ºi ale proeminenþei televi-
ziunii ca sursã credibilã ºi demnã de încredere pentru informarea politicã, nu
este surprinzãtor cã o cantitate însemnatã de cercetãri s-a îndreptat cãtre son-
darea efectelor agenda-setting ale ºtirilor de televiziune. 

Aceste cercetãri au avut rezultate variate. Anumiþi autori susþin cã ºtirile
de televiziune nu au niciun impact asupra percepþiilor audienþei legate de su-
biectele tratate (Iyengar, Behr, 1985); alþii sugereazã cã efectele televiziunii
asupra atenþiei acordate de public anumitor subiecte sunt limitate la o categorie
de persoane mai puþin educate ºi informate (McCombs, 1992). 

Confuziile legate de puterea televiziunii de impunere a agendei se pot
datora pur ºi simplu limitãrilor de ordin metodologic. Cea mai adecvatã strate-
gie este cãutarea efectelor media de-a lungul timpului, pe mãsurã ce acoperirea
mediaticã ºi preocupãrile publicului evolueazã. Multe dintre cercetãri nu sunt
însã vulnerabile doar din punct de vedere metodologic, ci suferã ºi din pri-
cina limitãrilor conceptuale. Cercetãtorii ignorã efectele experienþei directe
asupra credinþelor politice ale indivizilor; este evident cã cetãþenii sunt depen-
denþi de media în privinþa informaþiei instituþionale, însã ºi experienþa perso-
nalã reprezintã o sursã credibilã de informaþie. 

Anumite subiecte capãtã o însemnãtate personalã pentru mulþi dintre noi
(ex. ºomajul în cazul celor care au fost recent disponibilizaþi etc.). Prin urmare,
explicaþiile date interesului pentru anumite subiecte tratate de media trebuie
sã includã ºi experienþa directã, ignorarea ei putând duce la aprecieri exage-
rate ale efectelor media. 

Prezentarea circumstanþelor ºi evenimentelor poate de asemenea afecta,
în mod indirect, preocupãrile politice ale audienþei, determinând zonele cãtre
care se îndreptã atenþia media. Spre exemplu, creºterea ºomajului determinã
acordarea unei atenþii mai mari acestui subiect din partea media ºi suscitã în-
grijorarea publicului legatã de ºomaj. În acest caz, agenda-setting presupune
alertarea de cãtre media asupra realitãþilor curente.

Unele rezultate empirice au sugerat cã televiziunea oferã o reflectare parþialã
a stãrii naþiunii, existând o adevãratã rupturã între lumea realã ºi relatãrile ºti-
rilor (Behr, Iyengar, 1985: 47-50). În douã dintre cele trei cazuri analizate de
cercetãtorii americani (energie, inflaþie ºi ºomaj), aceºtia au identificat dovezi
incontestabile cã ºtirile de televiziune seteazã agenda publicã. ªomajul a fost
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singurul caz deviant; în aceastã situaþie publicul explica ºomajul prin condiþiile
economice. Acest subiect a avut o mai slabã acoperire, insuficientã pentru a
susþine formarea percepþiilor audienþei legate de importanþa subiectului. 

Necorelarea dintre interesul privitorilor ºi nivelul slab de acoperire media-
ticã a fost explicatã de cercetãtori prin existenþa unor surse de informare alter-
native. Date fiind mai ales consecinþele de ordin personal ale ºomajului, este
probabil ca indivizii sã caute informaþii legate de ºomaj în cadrul propriilor comu-
nitãþi sau la nivel interpersonal. 

2.3. Efectul de tip framing

Una dintre cele mai recente abordãri ale ºtirilor care se bazeazã pe limbaj este
analiza efectului de cadraj (framing). Termenul traduce un mod de a înþelege
organizarea sistematicã ºi adesea predeterminatã a ºtirilor în tipologii care fa-
ciliteazã selecþia, focalizarea ºi prezentarea dupã anumite modele.

Numite de Todd Gitlin un mod de a „organiza lumea atât pentru jurnaliºtii
care fac relatãri despre ea, cât ºi, într-un grad destul de important, pentru noi,
cei care ne bazãm pe relatãrile lor“ (1980: 7), cadrajele examineazã filtrele
care fac ca ºtirile sã aibã sens atât pentru jurnaliºti, cât ºi pentru public. Cer-
cetãrile dedicate framing-ului pleacã de la un postulat comun, acela al lipsei
de neutralitate a ºtirilor de televiziune, ºi se situeazã în continuarea studiilor
dedicate agenda-setting.

Definite ca „o idee sau un fir narativ central, organizator care conferã sens“
(Gamson, Modigliani, 1987: 143), cadrajele au început sã fie interpretate ca
o activitate culturalã ºi cognitivã. O mare parte din cercetarea de acest tip se
concentreazã pe identificarea cadrajelor folosite în cadrul ºtirilor ºi pe abili-
tatea jurnaliºtilor de a schimba tipurile de aprecieri pe care oamenii le folo-
sesc atunci când îºi formeazã propriile opinii (priming).

O mare parte din literatura recentã dedicatã cadrajelor pune accentul pe infor-
maþia politicã din cadrul televiziunii (Iyengar, 1996) sau pe compararea diferi-
telor tipuri de evenimente de presã (Gerstlé, 1992/ 2002). Maxwell McCombs,
Donald Shaw ºi David Weaver (1997) afirmã cã, prin intermediul cadrajelor, se
stabileºte o agendã de nivelul al doilea (second level agenda), constând în le-
gãturile dintre caracteristicile proeminente ale materialelor jurnalistice ºi modul
în care acestea sunt interpretate de cãtre public. Alþii autori (Scheufele, 2000;
Scheufele, Tewksbury, 2007) considerã cã un astfel de cadru interpretativ nu
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incorporeazã complexitatea problematicii cadrajelor, literatura de specialitate
rãmânând în continuare fragmentatã.

ªtirile ºi informaþia nu au o valoare intrinsecã decât dacã sunt încadrate
într-un context care îi împrumutã coerenþã. ªtirile pot fi înþelese ca naraþiuni
care încorporeazã informaþii ºi elemente factuale, dar au ºi un mesaj implicit.
Pentru identificarea unei tipologii a cadrajelor1, conþinutul informaþional al ºtiri-
lor este mai puþin important decât comentariul interpretativ care le însoþeºte.
Acest aspect, valabil în cazul jurnalismului, în general, este cu atât mai evident
în cazul ºtirilor de televiziune care conþin metafore, fraze-cheie ºi alte instru-
mente simbolice care accentueazã anumite aspecte ale evenimentului relatat. 

Cadrajele reprezintã efortul jurnaliºtilor de a reda un anumit subiect într-o
modalitate clarã ºi directã. Cadrajele ºtirilor sunt adesea rezultate din miturile
ºi poveºtile împãrtãºite în cadrul unei anumite culturi ºi rezoneazã cu teme
sociale sau politice faþã de care jurnaliºtii au un interes aparte.

Teoria „cadrelor“ propusã de Erving Goffman a inspirat modelul „cadra-
jului“, dezvoltat ca o completare atenuantã a teoriei clasice a efectului de agenda.
Apare astfel necesarã distincþia între efectul de agendã (fixarea selectivã a atenþiei
publice) ºi efectul de cadraj. Cadrul serveºte la organizarea experienþei operând
o stratificare a realitãþii. Sintetizând, conceptul de cadru „se referã la modul în
care jurnalistul construieºte un eveniment din punct de vedere tematic ºi con-
ceptual (jurnalistul selecteazã anumite personaje, scene, pune în evidenþã anu-
mite imagini, insistã asupra unor enunþuri etc.); faptele relatate sunt interpretate
într-un anumit fel – dobândesc o meta-semnificaþie“ (Beciu, 2009: 73).

Una dintre cele mai cunoscute definiþii oferite cadrajului îi aparþine lui Robert
Entman, profesor de comunicare ºi ºtiinþe politice la Northwestern University.
Acesta considerã teoria cadrelor o paradigmã „fracturatã“, pe care încearcã sã
o clarifice. Coroborând multiple studii, cercetãri ºi definiþii, Robert Entman con-
chide cã un cadraj se referã la „selecþia ºi vizibilizarea anumitor aspecte ale unei
realitãþi, cu scopul de a propune o anumitã definiþie a problemei prezentate, o
interpretare cauzalã, o evaluare moralã ºi/sau formularea unor recomandãri legate
de aspectele prezentate“ (Entman, 1993: 52). Cel mai important aspect se leagã
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de faptul cã, de obicei, cadrajele folosite oferã un diagnostic, o evaluare sau o
prescripþie a unei anumite situaþii (Entman, 1993: 52).

În concluzie, referindu-ne strict la cadrajele folosite în ºtiri, putem spune
cã acestea definesc probleme, le diagnosticheazã cauzele, oferã evaluãri morale
ale actorilor prezenþi în cadrul lor ºi sugereazã posibile soluþii/remedii. Robert
Entman atrage însã atenþia asupra importanþei folosirii cadrajelor în ºtirile
politice. Conceptul, în accepþiunea pe care acesta i-o oferã, are importante im-
plicaþii pentru comunicarea politicã. Cadrajele „atrag atenþia asupra anumitor
aspecte ale realitãþii, menþinându-le în obscuritate pe altele, ceea ce produce
reacþii diferite la nivelul audienþelor“ (1993: 55).

2.4. Efectul de tip priming

Dupã cum am precizat deja, cercetãrile legate de agenda s-au îndreptat în ulti-
mele douã decenii cãtre douã tipuri de efecte: framing ºi priming. Efectul de prim-
ing a fost descoperit ºi cercetat prin metode experimentale de Shanto Iyengar,
în special în lucrarea din 1987 scrisã împreunã cu Donald Kinder, News That
Matters, dar ºi în diferite articole ºi studii (Iyengar, Peters, Kinder, 1982; Behr,
Iyengar, 1985, Iyengar, 1998; Iyengar, Norpoth, Hahn, 2004 etc.). Efectul a
fost cercetat ulterior ºi probat/dezvoltat ºi de alþi cercetãtori (Schleuder, White,
Cameron, 1993; Mendelsohn, 1996; Scheufele, 2000; Jenkins, 2002; Brewer,
Graf, Willnat, 2003; Scheufele, Tewksbury, 2007; Dillman Carpentier, 2009 etc.). 

Aºa cum a fost definit de Iyengar ºi Kinder, priming-ul se manifestã ca un
efect imediat al stabilirii agendei de prioritãþi: „atrãgând atenþia asupra unor su-
biecte ºi ignorând altele, ºtirile de televiziune influenþeazã standardele dupã care
sunt judecaþi guvernele, preºedinþii, politicile ºi candidaþii la preºedinþie. Prim-
ing-ul se referã la schimbãrile survenite în standardele pe care le folosesc oamenii
în evaluãrile legate de politicã“ (1987: 63).

Acest efect devine deci extrem de relevant în context electoral, mai ales în
contextul alegerilor prezidenþiale, când „atenþia este foarte selectivã, oamenii
observând numai trãsãturi particulare care au consecinþe speciale. Din cauza aces-
tei limitãri fundamentale, impresia pe care ne-o formãm despre preºedinþi tinde
sã fie organizatã în jurul câtorva teme centrale. Cu privire la aceste impresii,
asemenea teme pot include partidul politic pe care îl reprezintã, politicienii pe
care îi favorizeazã sau cãrora li se opune, performanþele ca preºedinte – reali-
zãrile ºi eºecurile despre care aminteºte, tipul de persoanã care pare sã fie, mai
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ales cu privire la competenþã ºi integritatea sa, rasa, religia, clasa ºi grupurile
etnice pe care le favorizeazã sau cãrora li se opune ºi valorile generale pe care
pare sã le îmbrãþiºeze“ (Iyengar, Kinder, 1987: 64).

În contextul alegerilor din România anului 2009, credem cã un accent deo-
sebit s-a pus în evaluarea candidatului Mircea Geoanã pe partidul cãruia îi apar-
þine (atât ca apreciere negativã, cât ºi pozitivã), în timp ce, în cazul lui Traian
Bãsescu, evaluarea s-a legat – în mod legitim – de realizãrile ºi eºecurile sale
(cu un accent pe cele mai mediatizate pe timpul campaniei electorale) ºi pe va-
lorile generale pe care le îmbrãþiºeazã, în cazul candidatului Crin Antonescu. 

Atunci când se vorbeºte de priming, existã în general o referire la „rãdã-
cina“ conceptului, care este de gãsit în psihologie, în modelele de reþele ale
memoriei semantice. Pe scurt, sintetizând teoriile din psihologie referitoare la
acest subiect, Francesca Dillman Carpentier (2009: 302) aratã cã teoria reþelelor
de memorie se bazeazã pe ideea cã informaþia este stocatã în concepte care
sunt legate unele de altele încât creeazã reþele de concepte. Aceste reþele pot
fi imaginate sub forma unor legãturi multiple prin noduri, care evidenþiazã
diverse asociaþii între concepte care, în funcþie de forþa acestor asociaþii, duc
la categorizarea ºi interpretarea informaþiei noi ºi la diferite moduri de regãsire
ºi readucere la suprafaþã a informaþiei vechi. Un complex întreg de condiþii
legate de aceste legãturi concurã la formarea unor asemenea noduri proemi-
nente în memorie, care, prin activare, produc efectul de priming.

Translatarea conceptului în zona studiilor din comunicare de masã pãstreazã
o dimensiune fundamentalã relevatã de cercetãrile psihologice, anume faptul cã,
atunci când fac judecãþi sau iau decizii, oamenii iau rar în considerare toate infor-
maþiile pe care le-ar avea la dispoziþie în memorie legate de un anumit subiect.
Efortul de procesare a unei cantitãþi uriaºe de informaþii este mult prea mare ºi
de aceea oamenii aleg de obicei subseturi de informaþii aflate „la îndemânã“ pen-
tru a face judecãþi (Krosnick, Brannon, 1993: 963). De exemplu, atunci când au
încercat sã evalueze mandatul preºedintelui Traian Bãsescu, în timpul campaniei
electorale, oamenii au luat în consideraþiei temele proeminente ale agendei sta-
bilite de campania electoralã: lupta cu mogulii, coalizarea presei împotriva pre-
ºedintelui, dreptul la liberã exprimare etc. Cu alte cuvinte, oamenii nu au ales
din memorie fapte (bune sau rele) legate de alte dimensiuni – raþional probabil
mult mai relevante –, cum ar fi realizãrile economice, integrarea europeanã, ni-
velul de trai, ºomajul sau politica externã, ci acele criterii fãcute proeminente
de media în proximitatea alegerilor. 
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Existã douã direcþii fundamentale de investigare a efectului priming:
pe de o parte o încercare de poziþionare teoreticã faþã de cadrul conceptual al
agenda-setting ºi, pe de altã parte, direcþia majorã de cercetare empiricã legatã
de posibilitãþile de „folosire“ ale acestui efect în strategiile electorale. 

Din punct de vedere teoretic, încercãrile majore de poziþionare în contex-
tul teoriei agenda-setting i se datoreazã, în primul rând, cercetãtorului Dietram
Scheufele (2000). Acesta aratã cã existã o înrudire esenþialã între efectul prim-
ing ºi teoria agendãrii, însã cele douã diferã fundamental de celãlalt efect, cãruia
i s-a acordat o atenþie cel puþin la fel de mare, efectul framing. Existã o întreagã
dezbatere teoreticã legatã de natura celor douã efecte. Scheufele aratã cã existã
o diferenþã de naturã între efectul de agendã ºi priming, pe de o parte, ºi efectul
framing, de cealaltã parte. El argumenteazã cã agenda ºi priming-ul se bazeazã
pe importanþa atribuitã de telespectatori (salience) problemelor prezentate în
media, în timp ce framing-ul se axeazã pe atribuirea (attribution) diverselor pro-
bleme surprinse de media unor factori individuali sau sociali. 

Asocierea efectului de priming efectului de agendã, uneori perceput drept
o consecinþã a acestuia, justificã unitatea de naturã a celor douã, bazatã pe douã
argumente fundamentale: 1) ambele efecte se bazeazã pe modele legate de impor-
tanþa memoriei în procesarea informaþiei ºi 2) existã o susþinere empiricã tot mai
puternicã a ideii cã priming-ul este o extensie temporalã a efectului de agendã
(Scheufele, Tewksbury, 2007: 11): „pentru ca efectul de priming sã aparã, este
nevoie mai întâi sã aparã efectul de agendã, priming-ul urmând uneori“ (Miller,
Krosnick, 2000: 311).

Pornind de la definiþia standard oferitã (ºi unanim acceptatã) de Iyengar
ºi Kinder (1987), efectul priming s-a îmbogãþit conceptual prin încercãrile de
completare a definiþiei ºi de nuanþare a cauzelor, implicaþiilor ºi consecinþelor
acestuia. Astfel, el se referã la schimbãrile în ponderea criteriilor pe care indi-
vizii le folosesc atunci când fac evaluãri politice sau când iau decizii pornind
de la regãsirea acestor criterii în ºtirile de televiziune (Iyengar, 1998). Pentru
cã, atunci când se aflã în faþa unei decizii, oamenii nu iau în consideraþie toate
elementele pe care le cunosc în legãturã cu acel subiect, examinându-le cu aten-
þie ºi acordându-le ponderea cuvenitã, ci mai degrabã folosesc scurtãturi oferite
de informaþiile cele mai accesibile în momentul luãrii deciziei (Krosnick,
Kinder, 1990: 499).

Exemplul cel mai relevant este cel al campaniilor electorale, moment în care
alegãtorii nu analizeazã raþional toate informaþiile pe care le au în legãturã cu
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un candidat, ci mai degrabã sunt influenþaþi de subiectele proeminente în media
(cu precãdere în ºtiri) ca puncte de reper în alegerile lor: „mesajele comuni-
cate prin ºi de cãtre media pe parcursul unei campanii electorale influenþeazã
semnificativ care atitudini ºi informaþii au mai multe ºanse sã fie regãsite, acce-
sate în memorie ºi incorporate în judecãþile alegãtorilor ºi, în ultimã instanþã,
în alegerea candidaþilor“ (Jacobs, Shapiro, 1994: 528).

În plus, existã o nuanþare care ia în consideraþie relaþiile interpersonale:
într-o cercetare empiricã din 1996, Matthew Mendelsohn aratã cã votul este
influenþat atât de acoperirea mediaticã a evenimentelor, cât ºi de pattern-uri de
comunicare interpersonalã. Rezultatele cercetãrii aratã cã cele douã influenþe
pot merge în direcþii diferite, media având mai degrabã o influenþã legatã de
judecarea caracterului liderului, în timp ce comunicarea interpersonalã lega-
tã de temele politice se poate concentra în special pe probleme de campanie
(Mendelsohn, 1996: 121).

Cercetãtorul canadian Richard Jenkins (2002) sintetizeazã legãtura dintre
efectul de priming ºi literatura de specialitate legatã de învãþare prin ideea raþio-
nalitãþii bazate pe un nivel scãzut de informare. Cum votanþii sunt adesea foarte
puþin informaþi ºi nu doresc sã se informeze mai mult în legãturã cu problemele
campaniei ºi ale candidaþilor, ei îºi bazeazã alegerile pe informaþia care este cea
mai la îndemânã pe parcursul (scurt) al campaniei, cu precãdere cea sintetizatã
în ºtiri. Drept urmare, subiectele „saliente“ (percepute ca fiind importante) în
media au ºanse mari sã devinã criteriile de judecatã în alegerea de vot. În pro-
blemele neproeminente în media, votanþii ar trebui sã investeascã efort ºi timp
pentru a înþelege cum se poziþioneazã partidele ºi candidaþii, lucru care se întâm-
plã extrem de rar (Jenkins, 2002: 391). Sintetizând, efectul de priming se referã
deci la modul în care oamenii îºi aleg criteriile dupã care judecã (evalueazã) can-
didaþii la preºedinþie, pornind de la ºtirile transmise prin media. 
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CAPITOLUL 3

Agendã pentru Cotroceni

Reflectarea campaniei electorale în media oferã o evaluare globalã a modului
în care media au „jucat“ în cursa electoralã, oferind indicii de interpretare a
posibilelor influenþe pe care spectacolul mediatic de aproape o lunã ºi jumã-
tate l-a avut asupra electoratului, cu precãdere asupra unui segment format din
votanþii nehotãrâþi sau mai puþin interesaþi de campaniile politice, în general,
cu siguranþã asupra celor fãrã opinii cristalizate pânã spre sfârºitul campaniei. 

În România anului 2009, principalele canale media, cele cotate cu influ-
enþa cea mai mare asupra receptorilor, au fost cinci canale de televiziune, douã
tematice (Realitatea TV ºi Antena 3) ºi trei generaliste (canalul public, TVR 1,
respectiv canalele private Pro TV ºi Antena 1). Contextul teoretic de la care ple-
cãm, prezentat în capitolul anterior, este reprezentat de teoriile agenda-setting,
framing ºi priming, fiecare dintre acestea jucând un rol bine definit în orienta-
rea opiniilor. 

În cele ce urmeazã vom prezenta o analizã detaliatã a principalelor jurnale
de ºtiri transmise de cele cinci canale de-a lungul întregii campanii electorale.
Principalele direcþii de analizã se vor concentra pe trei direcþii: o dimensiune a
vizibilitãþii candidaþilor, o a doua centratã pe stabilirea agendei publice, cu un
accent legat de ºtirile politice, ºi în fine analiza posibilelor efecte de tip priming
ºi framing în ºtiri. 

3.1. Metodologia cercetãrii

Metoda utilizatã în analiza ºtirilor a fost analiza de conþinut, prin intermediul cãreia
am încercat sã identificãm ponderea ºi modalitãþile de tratare ale informaþiilor
dedicate campaniei, precum ºi caracteristicile mediatizãrii candidaþilor preziden-
þiali. O dimensiune semnificativã a analizei s-a legat de identificarea tipurilor de
cadraje (frames) operate în cadrul ºtirilor politice ºi de punerea în evidenþã a unor
criterii oferite în cadrul ºtirilor de evaluare a candidaþilor prezidenþiali (priming). 
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Am utilizat ca unitate de analizã ºi unitate de înregistrare ºtirea, diferitele

procedee identificate în cadrul acestora fiind mãsurate prin utilizarea unor indi-

catori cantitativi (unitãþi de numãrare): durata de apariþie (minute ºi secunde)

a diferitelor tipuri de informaþii sau candidaþi, frecvenþa apariþiei, locul în ca-

drul jurnalului ºi ierarhizarea operatã de redactorii ºtirilor (ºtiri de tip head-

line sau promo). 

Corpusul analizei a constat în principalele ediþii de ºtiri ale primelor trei

canale generaliste din România din punctul de vedere al audienþei – Pro TV,

Antena 1 (ora 19:00) ºi TVR 1 (ora 20:00) – ºi ale primelor douã canale de ºtiri

– Realitatea TV ºi Antena 3 (ora 21:00) –, pe întreaga duratã a campaniei electo-

rale (23 octombrie – 6 decembrie). Au fost excluse din analizã zilele celor douã

scrutine (22 noiembrie ºi 6 decembrie), precum ºi trei zile în care canalele de ºtiri

au difuzat dezbateri în intervalul orar dedicat principalelor ediþii informative. 

A fost analizat un corpus total de 3758 de ºtiri, cu o duratã totalã de 109

ore ºi 46 de minute, dintre care 21 de ore ºi 27 de minute au fost alocate exclu-

siv ºtirilor politice, reprezentând 19,54% din timpul total al ºtirilor. 

Întrebãrile de cercetare care au ghidat analiza sunt urmãtoarele: 

I1. Care a fost importanþa acordatã de media (canalele TV analizate) cam-

paniei electorale în raport cu alte subiecte ale momentului? 

I2. Care au fost diferenþele între canalele generaliste ºi canalele tematice

din punctul de vedere al stabilirii agendei, pentru temele legate de campanie?

I3. Care au fost diferenþele de vizibilitate în media între primii trei candi-

daþi (cotaþi cu ºansele cele mai mari) în campania electoralã?

I4. Care au fost cadrajele dominante în campania electoralã?

I5. Care au fost diferenþele de acoperire mediaticã a dimensiunilor legate

de competenþa ºi integritatea candidaþilor între cei trei? 

Primele douã întrebãri acoperã problematica agendei publice ºi locul subiec-

telor legate de campanie printre celelalte subiecte dezbãtute în campania electo-

ralã. A treia întrebare dã seama despre dimensiunea vizibilitãþii, urmând o logicã

a importanþei mediatizãrii fiecãrui candidat în campania electoralã, mediatizare

care construieºte, indirect, o ierarhie a importanþei acordate de media (ºi, posi-

bil, percepute de electorat) fiecãruia în parte. Ultimele douã întrebãri pun în dis-

cuþie premisele mediatice ale unor efecte de tip priming ºi framing, care dau seamã

de criteriile dupã care electoratul ar putea judeca fiecare candidat în parte, în ideea

alegerii celui care satisface cel mai bine aceste criterii. 
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3.2. Stabilirea agendei publice

Pentru a putea obþine o ierarhizare a importanþei pe care media a acordat-o temelor
de interes public în perioada analizatã, ºtirile din jurnale au fost încadrate în mai
multe domenii tematice, care structureazã în mod curent actualitatea. Am deli-
mitat astfel: informaþia politicã, socialã, economicã, externã, faptul divers ºi in-
formaþia practicã (de tipul anunþurilor legate de vreme sau anunþuri legate de
spectacole, manifestãri culturale etc.). Am inclus, de asemenea, în tipologia in-
formaþiei, promo-urile, dedicate anunþãrii propriilor programe în timpul jurnalelor
de ºtiri ºi categoria „altele“, pentru toate acele informaþii – puþine, de altfel – care
nu s-au regãsit în categoriile prestabilite. În Figura 1 se poate observa ponderea
informaþiilor în perioada electoralã a anului 2009: 

Figura 1: Durata totalã a ºtirilor

Ponderea impresionantã a faptului divers (27%) este prima care iese în evi-

denþã. Traducând mai simplu aceastã pondere, canalele româneºti au dedicat

aproximativ 30 de ore din cele mai urmãrite ediþii de ºtiri informaþiilor senza-

þionaliste, mondenitãþilor, accidentelor sau catastrofelor. Dincolo de campania elec-

toralã care s-a desfãºurat în intervalul analizat, putem vorbi despre o prezentã

constantã a faptului divers în ierarhia agendei canalelor de televiziune româneºti.

Informaþia socialã ocupã cea de-a doua poziþie, cu o pondere de 22%, fiind urmatã,

la o diferenþã micã, de informaþia politicã (în cadrul cãreia campania electoralã

ocupã – aºa cum vom detalia în continuare – un loc important). 
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Informaþia externã ocupã locul patru în telejurnalele româneºti, celelalte
patru tipuri de informaþii având ponderi foarte apropiate. În acest context,
remarcãm slaba reprezentare a subiectelor legate de economie (6%), lucru aflat
în contradicþie cu o realitate tot mai afectatã de criza economicã. 

Iatã care a fost distribuþia tipurilor de informaþii în cadrul canalelor ana-
lizate (în funcþie de durata lor totalã ºi de frecvenþa apariþiei în jurnale): 

Figura 2: Durata totalã a ºtirilor, pe canale.

Figura 3: Frecvenþa ºtirilor, pe canale.

Diferenþele nu sunt foarte mari între ierarhizarea informaþiei în funcþie de
durata însumatã a apariþiilor versus frecvenþa apariþiilor în jurnale (numãrul de
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ºtiri), singura diferenþã importantã legându-se de informaþia politicã, la fel de
frecventã în telejurnalele Antena 3 (41,90%) ºi Realitatea TV (41,92%), însã
cu o duratã totalã mai mare în cazul celui de-al doilea canal – 55,24%, faþã de
46,60%. Acest lucru înseamnã cã modalitãþile de tratare a informaþiei politice
au fost diferite în cadrul celor douã canale de ºtiri, cel puþin din punctul de vedere
al redactãrii – Realitatea TV a avut ºtiri ceva mai ample, în timp ce ºtirile politice
ale canalului concurent, Antena 3, au fost mai scurte, fiind tratate deci mai suc-
cint, fãrã a face obiectul unor analize sau problematizãri detaliate.

Din punctul de vedere al clasamentului informaþiei pe canale, ierarhia se
modificã, informaþia politicã devansând informaþia socialã (la o diferenþã, to-
tuºi, foarte micã) ºi poziþionându-se pe locul al doilea dupã faptul divers. Existã,
de asemenea, un decalaj evident între ponderea informaþiei politice în cadrul
canalelor de ºtiri versus canalele generaliste. Campania electoralã a fost subiec-
tul-vedetã al celor douã canale tematice, ambele alocându-i prima poziþie (la
mare distanþã de restul clasamentului) în cadrul ediþiilor de ºtiri. Din totalul
ºtirilor politice, 381 de subiecte, reprezentând 61,55% din totalul ºtirilor poli-
tice, au fost legate de campania electoralã.

Figura 4: Ponderea ºtirilor legate de campanie din totalul ºtirilor politice.

Dincolo de duratã ºi frecvenþã, locul ºtirilor în cadrul jurnalului este un
indicator al importanþei acordate evenimentelor zilei: cele selectate pentru a
apãrea în prima parte a ºtirilor sunt, în mod evident, considerate ca fiind cele
mai importante sau interesante pentru privitori. Locul în jurnal constituie deci
un important criteriu de vizibilitate, criteriu conform cãruia putem identifica
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importanþa acordatã de canalele de televiziune informaþiei politice, cea care
ne intereseazã în mod deosebit în cadrul acestei analize.

În lucrarea de referinþã News That Matters, Iyengar ºi Kinder aratã impor-
tanþa majorã a ºtirilor plasate în prima parte a jurnalelor (lead stories), acestea
fiind cele cu potenþialul cel mai mare de a fixa agenda publicului: „Rezultatele
sunt clare: am gãsit efecte foarte puternice asupra opiniei publice datorate ºti-
rilor din prima parte a jurnalelor, independent de efectele datorate celorlalte
ºtiri […] odatã ce acestea sunt luate în calcul, este greu sã mai gãseºti alte efecte
datorate ºtirilor care apar în alte pãrþi“ (1987: 45).

Graficul de mai jos indicã prioritizarea subiectelor politice prin plasarea
lor în prima parte a jurnalelor sau în altã parte, în cadrul celor cinci canale
analizate. 

Figura 5: Locul ºtirilor politice în jurnal.

Subiectele politice au fost, în marea lor majoritate, plasate în partea de în-
ceput a telejurnalelor. Excepþiile sunt Pro TV ºi Antena 1 care au formate ase-
mãnãtoare ºi care, de regulã, plaseazã informaþiile senzaþionaliste în deschiderea
ºtirilor. Se remarcã în mod special televiziunea publicã, TVR 1, care plaseazã
75,76% din subiectele politice în prima parte a jurnalelor. TVR 1 este canalul
care urmeazã în cea mai mare mãsurã o logicã a acoperirii mediatice a institu-
þiilor statului ºi a vieþii politice în general. 

Dincolo de locul în cadrul jurnalului ºi de modalitãþile de tratare (eveni-
mentele cele mai importante sunt analizate, împreunã cu diverºi experþi, uneori
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chiar prezenþi în studio), anunþarea anumitor evenimente încã din deschiderea
telejurnalelor (ºtirile de tip headline) sau înainte de pauzele publicitare, spre a
fi mai târziu reluate (ºtirile de tip promo), constituie criterii importante de vizi-
bilitate. Evenimentele selectate de redactorii ºtirilor pentru a deschide jurnalul
sau pentru a menþine interesul privitorilor pe durata pauzei reprezintã cea mai
fidelã ilustrare a logicii dupã care se conduc realizatorii ºtirilor. Din aceastã
selecþie transpar criteriile operate în „disecarea“ actualitãþii ºi ierarhia pe care
redactorii o opereazã în interiorul acestei actualitãþi.

Din totalul celor 3758 de ºtiri analizate, 13,57% au fost de tip headline
(reprezentând un total de 510 ºtiri), iar 9,39% au fost de tip promo (353 de ºtiri).
Aceastã „zecime“ a ºtirilor reprezintã chintesenþa jurnalelor, echivalentul carac-
terelor italice la nivelul unui text scris, care îºi extrag forþa tocmai din raritatea
folosirii. Aceste evenimente, susceptibile sã facã cel mai mare rating, sunt ade-
sea subiectul unor tehnici de montaj speciale, care contribuie la rându-le la vizi-
bilitatea evenimentelor selectate (spre exemplu, ilustraþiile grafice sau alegerea
unei coloane sonore sugestive). 

Figura 6: ªtiri de tip headline, pe canale.

În ceea ce priveºte ºtirile de tip headline, ele reflectã, deci, o decizie edito-

rialã care dã dominanta fiecãrui canal în parte. Dupã cum aratã ºi graficele (Figura

6), canalele tematice, specializate în flux continuu de ºtiri, acordã o importanþã

mult mai mare dimensiunii politice, acordând o prioritate vizibilã acestor tipuri

de ºtiri. În schimb, pentru canalele generaliste, ºtirile politice sunt puþin prezente

în „titlurile zilei“. 
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ªtirile de tip promo, ºtiri „cârlig“ care capteazã atenþia receptorilor ºi le
creeazã un orizont de aºteptare, pun accent, prin natura lor de promovare, pe
anumite tematici, oferindu-le vizibilitate ºi un anume tip de importanþã.

Figura 7: ªtiri de tip promo, pe canale.

ªtirile de tip promo sunt o particularitate a canalelor generaliste, ele fiind

practic absente în cadrul canalelor tematice. Dintre canalele generaliste, numai

canalul TVR 1 „prinde“ într-o asemenea formulã ºtirile cu temã politicã, însã

într-o proporþie destul de scãzutã (12,50%). În ansamblu, pentru toate cele trei

canale, ºtirile de tip promo acoperã trei mari domenii tematice: social, fapt divers

ºi informaþie externã. 

3.3. Vizibilitatea candidaþilor în campania electoralã

Unul dintre aspectele cheie ale mediatizãrii candidaþilor într-o campanie elec-

toralã este legat de gradul lor de vizibilitate, în logica unei contabilitãþi a apari-

þiilor mediatice ca formã de aducere în prim-plan a protagoniºtilor „poveºtii

electorale“.

În continuare vom detalia timpii de antenã alocaþi candidaþilor, atât per total,

cât ºi în cadrul fiecãrui canal; diferenþele mari sunt dificil de explicat fãrã a deveni

speculativi, astfel încât o sã ne limitãm la observarea lucrurilor care au reieºit

cu evidenþã din analizã.
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Figura 8: Timpii de antenã alocaþi candidaþilor, în total.

O primã observaþie se leagã de slaba prezenþã a majoritãþii candidaþilor
în cadrul ºtirilor, din cei 12 candidaþi, doar primii trei au fost mediatizaþi re-
lativ constant pe durata campaniei, astfel încât cei excluºi au fost lipsiþi de o
importantã platformã de comunicare cu electoratul. Motivele însã se leagã de
o logicã specificã media, aceea de a selecta doar acele aspecte care prezintã
interes pentru privitori, astfel încât focalizarea pe cursa prezidenþialã ºi pe can-
didaþii cu ºanse reale (ceea ce americanii numesc horserace) este fireascã din
perspectiva logicii televizuale.

Cercetãri americane recente (Iyengar, Norpath, Hahn, 2004) au arãtat cã
acoperirea mediaticã a campaniilor politice se concentreazã mai ales pe aceastã
„cursã“ care urmãreºte ºansele fiecãrui candidat ºi modul în care ele se mo-
dificã de-a lungul campaniei. Aceastã dominantã, precum ºi prezentarea con-
stantã a rezultatelor diferitelor sondaje în perioada electoralã fac din media
adevãrate barometre ale evoluþiei cursei electorale. O explicaþie pentru acest
tip de preferinþã (ºi poziþionare) a media, ca un fel de reflector care lasã în
umbrã unele aspecte, privilegiind „cursa“ în sine, are o explicaþie de naturã
economicã, ce þine seama de logica pieþei media: cursa atrage cititorii ºi tele-
spectatorii, face audienþã. 

O a doua observaþie se leagã de omniprezenþa candidatului Traian Bãsescu,
acesta beneficiind de un adevãrat monopol mediatic pe perioada campaniei,
ceea ce (chiar dacã majoritatea relatãrilor care i-au fost alocate au fost nega-
tive), este posibil sã fi avut un efect asupra rezultatelor finale. 
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Figura 9: Timpii de antenã alocaþi candidaþilor, pe canale.

Traian Bãsescu a fost cel mai mediatizat candidat în cadrul tuturor celor cinci

canale analizate, însumând mai mulþi timpi de antenã decât toþi ceilalþi candidaþi

la un loc (52%). O altã observaþie interesantã se leagã de focalizarea Antena 1 pe

candidatul Traian Bãsescu; dacã în cazul celorlalte canale, este vorba de o prezenþã

ce cumuleazã aproximativ 50% din timpul dedicat candidaþilor, Antena 1 i-a alo-

cat un timp de antenã absolut impresionant – 84,02%. Aceastã vizibilitate sporitã,

fie ea în registru negativ, i-a oferit candidatului-preºedinte o rampã de impunere

în prim-plan, având un efect mai degrabã pervers, opus intenþiei nedeclarate dar

vãdite a canalului de a promova o imagine negativã a lui Traian Bãsescu. 

În acest context, ni se pare interesant sã-l amintim pe cercetãtorul ameri-

can John Zaller, care a oferit un model al interacþiunii tri-direcþionale dintre can-

didaþi, jurnaliºti ºi alegãtori (John Zaller, 1998). Autorul se axeazã în primul rând

pe motivaþiile jurnaliºtilor, iar ipoteza este urmãtoarea: cu cât un candidat pre-

zidenþial (împreunã cu staff-ul de campanie) încearcã sã-ºi controleze apariþiile

în media, cu atât mai mult jurnaliºtii vor rezista acestor presiuni, relatând în

schimb alte aspecte decât cele dorite de candidaþi. Zaller numeºte acest proces

„logica substituþiei“ – când jurnaliºtii oferã o anumitã imagine a candidaþilor,

iar candidaþii încearcã sã controleze aceastã imagine, atunci jurnaliºtii o vor sub-

stitui cu una construitã de ei înºiºi. Pe de altã parte, consumatorii de ºtiri vor

expunere directã la faptele ºi discursurile candidaþilor, nu doar interpretãri jur-

nalistice ale acestora. 
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Pentru a-ºi testa ipoteza, Zaller a codat douã seturi de date care au mãsurat,
pe de o parte negativitatea (definitã ca numãr al comentariilor negative în cadrul
ºtirilor) ºi, pe de altã parte, ceea ce a numit „managementul ºtirilor“ în cazul
fiecãrui candidat (dacã sunt preocupaþi sau nu de cum este relatatã o ºtire).
Aceastã a doua metodã este inovativã ºi ar putea fi preluatã ºi în alte cercetãri
dedicate alegerilor. Studiul lui Zaller a identificat o corelaþie între negativi-
tatea mediaticã ºi un nivel ridicat al managementului ºtirilor din partea can-
didaþilor. Mergând mai departe, autorul considerã cã existã o relaþie cauzalã,
nu doar corelativã, între încercãrile candidaþilor de a controla conþinutul ºti-
rilor ºi tratamentul mediatic pe care aceºtia îl genereazã (modalitatea în care
sunt portretizaþi în cadrul ºtirilor). 

Avansãm ipoteza – din pãcate, fãrã posibilitatea de a o testa – cã în cam-
pania din 2009, conþinutul editorial a fost impus de cãtre conducerea trusturilor
mediatice ºi nu a fost produsul unei logici jurnalistice proprii redactorilor care
au acoperit campania. În interiorul acestui proces a intervenit însã un efect per-
vers, de genul celui al substituþiei identificat de Zaller: chiar dacã relatãrile
au fost negative, ceea ce a contat a fost omniprezenþa mediaticã, gradul pro-
priu-zis de prezenþã a candidaþilor în cadrul ºtirilor ºi mai puþin contextul ne-
gativ al acestor prezenþe. 

În plus, se poate observa cã inclusiv canalul public nu a acordat timpi de
antenã comparabili în ºtiri tuturor candidaþilor, ceea ce ar fi fost practic menirea
lui instituþionalã, timpii acordaþi celor nouã candidaþi din eºalonul al doilea
reprezentând numai 12,96% din timpii totali de antenã acordaþi tuturor celor
doisprezece. 

Dincolo de ponderile totale, ni se pare util sã identificãm evoluþia me-
diatizãrii principalilor trei candidaþi, pentru a identifica momentele de vizibi-
litate maximã ºi pentru a le corela, pe cât posibil, cu evenimentele de campanie.
În felul acesta vom obþine o ierarhie a importanþei evenimentelor ºi o grilã de
înþelegere a principiilor de selecþie operate de ºtiri. Graficele urmãtoare sur-
prind aceste evoluþii în cadrul ºtirilor din intervalul campaniei electorale.

În cadrul ºtirilor canalului public, Traian Bãsescu a fost destul de puþin pre-
zent, spre deosebire de celelalte canale. O altã diferenþã în raport cu celelalte
canale se leagã de existenþa unui vârf mediatic al celorlalþi doi candidaþi: Crin
Antonescu ºi Mircea Geoanã, situat în data de 24 noiembrie, imediat dupã primul
tur al alegerilor. Coaliþia dintre cei doi candidaþi a ocupat un loc important pe
agenda TVR, niciunul dintre celelalte canale neacordându-i aceeaºi vizibilitate.
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Figura 10: Mediatizarea candidaþilor – TVR.

Figura 11: Mediatizarea candidaþilor – Antena 1.

În cazul Antena 1, identificãm o concentrare în ultima parte a campaniei, în
privinþa mediatizãrii candidatului Traian Bãsescu (poziþionat la mare distanþã, din
punctul de vedere al apariþiilor în ºtiri, faþã de ceilalþi contracandidaþi). Sfârºitul
lui noiembrie ºi începutul lui decembrie au însemnat o prezenþã cvasi-constantã
a candidatului Traian Bãsescu în ªtirile Antena 1, iar subiectul filmuleþului (lansat
pe 26 noiembrie), în care Traian Bãsescu apãrea lovind un copil, a prilejuit vaste
relatãri, analize ºi/sau speculaþii în interiorul Observatorului Antena 1.
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Figura 12: Mediatizarea candidaþilor – Pro TV.

Canalul Pro TV se remarcã printr-o mai slabã mediatizare a candidaþilor
prezidenþiali ºi, în general, printr-un dezinteres legat de informaþia politicã. Doar
dacã aceasta poate fi relatatã dintr-un unghi senzaþionalist – cazul înregistrãrii
mitingului electoral, în cadrul cãruia Traian Bãsescu apãrea lovind un copil –,
este selectatã pentru apariþia în cadrul ºtirilor. 

Figura 13: Mediatizarea candidaþilor – Realitatea TV.

Mediatizarea candidaþilor prezidenþiali a cunoscut cele mai mari fluctuaþii
în cadrul canalului Realitatea TV. Se remarcã, din multitudinea relatãrilor me-
diatice, un vârf al vizibilitãþii lui Mircea Geoanã, pe 6 noiembrie, ºi o intensi-
ficare a relatãrilor legate de Traian Bãsescu pe data de 18 noiembrie. Aceste douã
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momente nu se regãsesc acoperite atât de intens în cadrul celorlalte canale (cu
excepþia Antena 3, care a marcat ºi ea un vârf al prezenþei candidaþilor Micea
Geoanã ºi Traian Bãsescu în primele zile ale lui noiembrie).

Figura 14: Mediatizarea candidaþilor – Antena 3.

Antena 3 a înregistrat un punct culminant al prezenþei celor doi principali
contracandidaþi pe data de 6 noiembrie (perioada în care a fost anunþat guvernul
Negoiþã) ºi douã alte momente cheie (nu la fel de intense, însã) pentru candidatul
Bãsescu, pe 27 noiembrie ºi 4 decembrie. Ziua de 27 este cea imediat urmãtoare
apariþiei filmuleþului în care Traian Bãsescu apare lovind un copil, ceea ce „a þinut
agenda media“ cu ample explicaþii, relatãri, intervenþii, interpretãri timp de mai
multe zile. Ziua de 27 este, fãrã îndoialã, vârful mediatic al acestui „eveniment“.
În aceeaºi logicã, ziua imediat urmãtoare dezbaterii finale, 4 decembrie, a sus-
citat ample discuþii legate de prestaþiile celor doi candidaþi, centrate în jurul „episo-
dului Vântu“.

Sumarizate în câteva momente-cheie, alegerile prezidenþiale din 2009 ar
putea fi reduse, pentru mulþi telespectatori, la douã principale episoade: fil-
muleþul în care Traian Bãsescu apãrea lovind un copil (prioritizarea acestui
episod reiese cu evidenþã din analiza ºtirilor) ºi momentul dezbaterii finale,
în cadrul cãruia Mircea Geoanã a recunoscut cã l-a vizitat pe omul de afaceri
Sorin Ovidiu Vântu, în seara precedentã. Aceste douã momente culminante
pot servi ca punct de plecare în analiza poziþiei pe care o ocupã politica în
cadrul televiziunii. Ele incorporeazã noile logici ale jurnaliºtilor de televi-
ziune, care pot fi reduse într-o singurã sintagmã: „rating cu orice preþ“. 
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Figura 15: Mediatizarea candidaþilor – toate canalele.

Dincolo de un specific local, aceastã situaþie ne permite dezvoltarea unor

explicaþii legate de o posibilã crizã a mediatizãrii vieþii politice. Din ansam-

blul evenimentelor politice, sunt selectate aspectele insolite, imaginile ºocante,

declaraþiile conflictuale, pe scurt – tot ce contribuie la conturarea unui puzzle

mediatic, cât mai fragmentat ºi mai viu colorat.

În continuare, vom surprinde câteva gradaþii importante în procesul me-

diatizãrii candidaþilor. Intervenþiile directe în cadrul jurnalului beneficiazã de o

libertate mai mare; chiar dacã, prin montaj, declaraþiile directe pot fi trunchiate,

ele au o putere mai mare de a seta un cadru tematic, de a oferi definiþia sau expli-

caþia dorite de un candidat, fãrã medierea discursului jurnalistic. Plecând de la

aceastã observaþie, am considerat cã este util sã distingem între ponderea decla-

raþiilor directe ale candidaþilor, respectiv relatãrile legate de candidaþi, cu scopul

de a vedea în ce mãsurã li s-a permis candidaþilor adresarea directã în cadrul

ºtirilor ºi în ce mãsurã temele, aspectele considerate importante de aceºtia au

fost trecute prin filtru jurnalistic, privitorilor oferindu-li-se o grilã de lecturã pre-

stabilitã de redactorii ºtirilor. În graficele de mai jos sunt datele obþinute.

Observãm, în primul rând, existenþa unor diferenþe semnificative între

canalele generaliste ºi cele de ºtiri, ultimele incluzându-i în mult mai mare

mãsurã pe candidaþi cu declaraþii directe în cadrul ºtirilor. Antena 1, TVR 1

ºi Pro TV au privilegiat, în general, relatãrile legate de campanie ºi candidaþi,

existând totuºi diferenþe semnificative în privinþa fiecãruia dintre candidaþi.

O primã remarcã se leagã de slaba intervenþie directã a candidatului Traian

Bãsescu în cadrul Observatorului Antena 1 (doar 11,11%, faþã de ponderea
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relatãrilor de 88,89%) ºi chiar ºi în cadrul canalului Antena 3, care a permis
un acces direct în mult mai mare mãsurã celorlalþi candidaþi. 

Figura 16: Timpii de antenã – declaraþii vs. relatãri (Traian Bãsescu).

Figura 17: Timpii de antenã – declaraþii vs. relatãri (Mircea Geoanã).
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Figura 18: Timpii de antenã – declaraþii vs. relatãri (Crin Antonescu).

Dincolo de partizanatele politice, genul acesta de informaþii ne permit dis-
tingerea modalitãþii în care canalele îºi construiesc ºtirile; cele douã canale te-
matice, având constrângeri mult mai mari legate de rapiditatea redactãrii ºtirilor,
opteazã frecvent pentru declaraþiile directe ale actorilor sau martorilor din cadrul
evenimentelor prezentate. Pe de altã parte, se poate concluziona cã existã o mai
mare preocupare pentru prezentarea evenimentelor „la cald“ din partea cana-
lelor tematice, mimând transmiterea în direct (prin declaraþii), pentru a crea sen-
zaþia de autenticitate.

3.4. Premise mediatice pentru efecte de cadraj

Reluând pe scurt problematica teoreticã a cadrajelor (frames), acestea sunt defi-
nite drept moduri de prezentare a informaþiei mediatice care pot influenþa sau
orienta percepþia receptorilor cu privire la evenimentele prezentate în media.
În mod special efectele de tip framing pot apãrea în cadrul ºtirilor. 

Existã douã modalitãþi de cercetare a cadrajelor în cadrul ºtirilor, una de tip
inductiv, alta de tip deductiv. În primul caz, analiza ºtirilor constã în identificarea
cadrajelor dominante care apar în ºtiri, în cel de al doilea se porneºte de la cadraje
pre-configurate, operaþionalizate într-o grilã de indicatori care sã „acopere“ tipu-
rile de cadraje identificate. Am optat în analizã pentru al doilea tip de abordare,
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incluzând în cadrul analizei de conþinut variabile care pot „verifica“ intensitatea
(sau nivelul) prezenþei diferitelor cadraje în cadrul ºtirilor de televiziune. 

Literatura de specialitate, în principal de sorginte americanã1, identificã
cinci tipuri de cadraje prezente în ºtiri în general: conflict, dimensiune umanã,
consecinþe economice, moralitate ºi responsabilitate. Fiecare dintre aceste ca-
draje a fost identificat în diverse studii, nu neapãrat în mod simultan. 

Cadrajul conflictului poate fi întâlnit în general în campaniile electorale care,
prin natura lor, au o dimensiune conflictualã. Cercetãtorii americani (Capella,
Jamieson apud Semetko, Valkenburg, 2000, 95) au observat cã dimensiunea
conflictualã a cadrajelor prezentate în ºtiri poate induce un tip de cinism public
ºi un climat de neîncredere în liderii politici. Cadrajul interesului uman se referã
la acele elemente care aduc un plus de emoþionalitate, de dramatism în ºtiri,
accentuând latura umanã a oricãrui eveniment. Asemenea cadraje sunt con-
struite pentru creºterea audienþei ºi sunt specifice cu precãdere ºtirilor de tip
social, fapt divers etc. Cadrajul consecinþelor economice presupune prezentarea
ºtirilor în termenii consecinþelor economice ale evenimentelor prezentate asupra
unui individ, grup, instituþie, regiune, þarã (Semetko, Valkenburg, 2000: 96).
Cadrajul moralitãþi plaseazã evenimentul prezentat în ºtire într-o perspectivã
religioasã sau moralizantã, iar cadrajul responsabilitãþii accentueazã nevoia
oamenilor de a înþelege care sunt agenþii responsabili pentru diversele situaþii
de naturã socialã, în special. În acest context, cel mai adesea se foloseºte dis-
tincþia propusã de Shanto Iyengar (1991) între cadrajele episodice (ºtirile care
acoperã un subiect în manierã punctualã, individualizatã, mai degrabã decât
într-un context larg, istoric social etc.) ºi cadrajele tematice (care iau în calcul
perspectivele largi, socio-economice pentru explicarea fenomenelor). Aceas-
tã distincþie influenþeazã percepþia publicului cu privire la explicaþiile date pro-
blemelor sociale (Semetko, Valkenburg, 2000: 96).

Ceea ce ne-am propus în aceastã carte a fost identificarea cadrajelor do-
minante în ºtiri pe parcursul campaniei prezidenþiale din 2009, cu scopul de
a înþelege practicile jurnalistice, prin intermediul cadrajelor folosite ºi ale posi-
bilei lor influenþe asupra alegãtorilor. 

Am ales patru dintre cele cinci cadraje clasice, cel legat de dimensiunea
umanã fiind în general specific ºtirilor de tip fapt divers, deci prea puþin rele-
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vant pentru dimensiunea politicã. Deºi inclus iniþial în grilã, în urma instruirii
codificatorilor în faza de pretestare, a fost eliminat pentru cã ridica probleme
serioase de acord în codare pentru ºtirile de tip politic. Pentru fiecare dintre cele
patru cadraje rãmase, am construit, pornind de la o schemã propusã de autoarele
Holli Semetko ºi Patti Valkenburg, un minimum de trei întrebãri. Întrucât aceastã
cercetare este una exploratorie, existând ºanse considerabile ca unele întrebãri
sã nu se grupeze adecvat, am adãugat întrebãri suplimentare (în plus faþã de cele
trei standard), pentru a ne asigura cã vom putea pãstra un minimum de trei co-
respondente fiecãrui tip de cadraj. 

Codarea cadrajelor s-a fãcut exclusiv pentru ºtirile politice. Un total de
619 ºtiri politice au fost codate ºi analizate din aceastã perspectivã. Fiecare
întrebare a fost codatã binar, cu „da“ sau „nu“, „da“ reprezentând prezenþa ca-
drajului în ºtire, iar „nu“ – absenþa lui. Avantajul folosirii unui asemenea tip
de codare binarã constã în faptul cã fidelitatea codificatorilor este relativ mare.
Testarea fidelitãþii codificatorilor s-a realizat cu ajutorul formulei simple pro-
puse de Holsti (apud Wimmer, Dominick, 2000: 151), Fidelitatea = 2M / (N1
+ M2), unde M reprezintã numãrul de decizii de codare asupra cãrora doi codi-
ficatori se pun de acord, în timp ce N1, respectiv N2 reprezintã numãrul decizii-
lor de codare ale primului, respectiv celui de-al doilea codificator. Un numãr
de zece codificatori (studenþi în anul III la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii
Publice) au fost instruiþi pentru codarea corpusului de ºtiri. Numãrul mare de
codificatori a fost preferat ºi pentru cã o codare de tip binar, în general, oferã
o fidelitate mai mare, ceea ce reduce posibilitatea erorii umane. Fidelitatea co-
dificatorilor s-a situat între 0,76 ºi 0,93. 

În analiza rezultatelor codãrii am folosit analiza factorialã a componen-
telor principale, cu o rotaþie de tip varimax, aplicatã celor 17 întrebãri din grilã,
corespunzãtoare celor patru cadraje analizate. În urma evaluãrii rezultatelor,
a fost exclus ºi cadrajul responsabilitãþii, pentru care întrebãrile alese (dupã
grila autoarelor Semetko, Valkenburg) nu se grupau omogen în factori, asociin-
du-se mai degrabã altor itemi corespunzãtori altor tipuri de cadraje. Reevalua-
rea întrebãrilor din cele trei cadraje rãmase a dus la pãstrarea a nouã întrebãri,
câte trei pentru fiecare cadraj în parte, pentru care o analizã factorialã pe com-
ponente principale cu rotaþie de tip varimax a fost realizatã. 

Itemii corespunzãtori celor trei cadraje urmãrite s-au grupat în trei fac-
tori care explicã 58,58% din dispersia (variance) itemilor corespunzãtori cadra-
jelor. Soluþia factorialã este prezentatã în Tabelul 1.
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Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization. a Rotation converged in 5 iterations.

Tabelul 1: Soluþia factorialã cu rotaþie de tip varimax pentru cei nouã itemi corespun-
zãtori cadrajelor.

Toþi factorii au avut o încãrcare (loading) de peste 0,50, limita generalã
folositã de cercetãtori pentru pãstrarea itemilor în structura factorialã. Deºi co-
darea binarã ar fi fost predispusã la reducerea puterii corelaþiilor, a rezultat o
structurã clarã ºi puternicã a celor trei factori. 

Am folosit coeficienþii Cronbach’s alpha pentru a mãsura consistenþa
internã a valorilor celor trei scale. Valorile Alpha au fost: 0,67 pentru cadra-
jul conflictului, 0,65 pentru cadrajul consecinþelor economice ºi 0,52 pentru
cadrajul moralitãþii, valori rezonabile pentru asumarea intercorelãrii între itemi
care sã permitã construirea unor variabile compozite. Prin urmare am construit
scale multi-item prin calcularea mediei itemilor corespunzãtori fiecãrui fac-
tor (ºi, deci, cadraj) în parte. Valoarea fiecãrei asemenea variabile compozite
obþinute este cuprinsã între 0 (cadrajul nu este prezent) ºi 1 (cadrajul este pre-
zent). În Tabelul 2 sunt prezentate mediile pentru fiecare scalã în parte, pe ca-
nale ºi în total, pentru ºtirile politice.
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Rotated Component Matrix(a) Component

1 2 3

ªtirea reflecta existenta unor neînþelegeri între partide, indivizi,
grupuri (de interese)

.838 .067 -.040

ªtirea reflecta existenta unor reproºuri fãcute de partide, indivizi,
grupuri (de interese) – unii altora

.807 .061 .116

ªtirea reflecta existenta unor neînþelegeri între candidaþii la
preºedinþie

.632 -.131 .228

Se menþioneazã în ºtire pierderi sau câºtiguri financiare -.015 .837 -.010

Exista referiri în ºtire legate de consecinþele economice ale
acþiunilor actorilor implicaþi

.123 .738 -.073

Se menþioneazã în ºtire costuri sau cheltuieli implicate -.101 .713 .032

ªtirea oferã coduri de conduitã socialã/sfaturi/indicii legate de un
anumit mod de comportament

-.074 -.156 .784

ªtirea conþine un mesaj moralizator legat de unul dintre candidaþii
la preºedinþie

.329 -.048 .685

ªtirea este moralizatoare sau face referire la moralitate,
Dumnezeu sau alte elemente religioase

.099 .124 .626
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Tabelul 2: Media scalelor celor trei tipuri de cadraje, pe canale.

Se poate observa din tabel ca tipul de cadraj dominant pe toate cele cinci
canalele analizate a fost cel al conflictului, scorurile înregistrate fiind mai mari
pentru fiecare canal în parte decât cele ale celorlalte douã tipuri de cadraje
cumulate. Dominant – la mare distanþã faþã de celelalte – a fost pe canalele
Antena 1 ºi Realitatea TV. O situaþie ceva mai echilibratã se înregistreazã pen-
tru Pro TV, unde cadrajul economic are un scor foarte apropiat de cel al con-
flictului. Cadrajul moralitãþii este bine reprezentat pe canalul Antena 1, în timp
ce cadrajele consecinþelor economice ºi moralitãþii înregistreazã scoruri foarte
mici. Situaþia pare atipicã în contextul unei campanii desfãºurate în plinã crizã
economicã. Desigur, cadrajul conflictului este specific campaniilor electorale,
în general, însã situaþia economicã fãcea previzibilã o reprezentare consistentã
a cadrajului consecinþelor economice. 

Dincolo de constantele campaniei, o evoluþie a gradului de prezenþã în
ºtiri a celor trei tipuri de cadraje (pe zile, de-a lungul campaniei) permite iden-
tificarea momentelor cheie care au punctat în direcþia unuia sau a altuia din-
tre cadraje. Pentru a evidenþia acest lucru, am calculat pentru fiecare zi în parte,
pentru fiecare tip de cadraj, un scor reprezentând suma valorilor variabilei com-
pozite reprezentând scala care mãsoarã cadrajul în sine. 

ªtirile sau cum se construieºte realitatea
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Canalul TV
Frame
conflict 

Frame
economic 

Frame
moralitate 

TVR N (nr. de ºtiri) 99 99 99

Media 0.21 0.09 0.13

Antena 1 N (nr. de ºtiri) 56 56 56

Media 0.35 0.11 0.24

ProTV N (nr. de ºtiri) 60 60 60

Media 0.24 0.23 0.16

Realitatea TV N (nr. de ºtiri) 210 210 210

Media 0.36 0.15 0.15

Antena 3 N (nr. de ºtiri) 194 194 194

Media 0.23 0.08 0.17

Total N (nr. de ºtiri) 619 619 619

Media 0.28 0.12 0.16
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Figura 19: Evoluþia cadrajelor în ºtirile politice, pe zile.

Se poate observa uºor o dominaþie a cadrajului conflictului pe tot par-
cursul campaniei. În plus, pe parcursul perioadei cuprinse între primul tur de
scrutin ºi cel de al doilea se poate remarca o evoluþie clarã spre vizibilitate
sporitã a frame-ului moralitãþii, cu un vârf absolut în ziua de 27 noiembrie,
ziua apariþiei în presã a filmuleþului în care Traian Bãsescu apare lovind un
copil. De asemenea, un alt vârf al acestui cadraj poate fi identificat în data de
4 decembrie, ziua imediat urmãtoare dezbaterii finale în care s-a discutat despre
mult-mediatizatul „episod Vântu“, vizita nocturnã pe care candidatul Mircea
Geoanã i-a fãcut-o, în seara precedentã dezbaterii, omului de afaceri Sorin
Ovidiu Vântu. În aceeaºi zi se înregistreazã ºi un vârf al conflictului, în acelaºi
context al dezbaterii finale, simbolic denumitã pe toate posturile TV „con-
fruntarea finalã“ sau „marea confruntare“. 

În ceea ce priveºte frame-ul responsabilitãþii, chiar dacã datele colec-
tate nu ne-au permis construirea unei scale valide de mãsurare, datele prezintã
câteva aspecte interesante, mai ales în legãturã cu cei trei candidaþi la preºe-
dinþie. Ideea cã responsabilitatea pentru anumite situaþii, fenomene, aspecte
legate de viaþa politicã revine unuia dintre candidaþi a fost prezentã în 228 din
cele 619 ºtiri politice. În 67% dintre cazuri responsabilitatea îi este atribuitã
lui Traian Bãsescu, în 18% lui Mircea Geoanã, numai în 5% lui Crin Antonescu,
iar în restul de 10% dintre cazuri altui candidat sau mai multora. 

În analiza comparativã a canalelor, notã discordantã face canalul Antena 1,
în care, în aproape 90% din cazuri, responsabilitatea pentru anumite acþiuni sau
declaraþii politice este atribuitã candidatului Traian Bãsescu. Aceste rezultate

64

Telepreºedinþii

Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:23 PM  Page 64



pun în discuþie problema echidistanþei sau a partizanatelor anumitor canale TV,
în mod special al canalului Antena 1. 

Figura 20: Atribuirea responsabilitãþii candidaþilor la preºedinþie.

Figura 21: Atribuirea responsabilitãþii candidaþilor (pe canale).

ªtirile sau cum se construieºte realitatea
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3.5. Cadraje episodice versus tematice

Cercetãtorii americani au fost pionerii cercetãrilor dedicate efectelor de cadraj
ale ºtirilor asupra opþiunilor politice. Prin intermediul unei serii de experimente
de laborator (a cãror relatare reprezintã elementul central al cãrþii lor din 1987),
cercetãtorii americani Shanto Iyengar ºi Donald Kinder relevã faptul cã înca-
drarea subiectelor de cãtre ºtirile de televiziune modeleazã modalitatea în care
publicul înþelege cauzele ºi soluþiile principalelor probleme politice. 

ªtirile de televiziune sunt în mod rutinier raportate în forma unor eveni-
mente specifice sau cazuri particulare. Iyengar ºi Kinder numesc acest proces
cadrajul „episodic“ al ºtirilor, reversul fiind cadrajului „tematic“, care plaseazã
chestiunile politice ºi evenimentele într-un context mai general: „cadrajul epi-
sodic aduce în prim-plan evenimente concrete care ilustreazã anumite subiecte,
în timp ce cadrajul tematic prezintã dovezi individuale sau colective“ (Iyengar
& Kinder, 1987: 14).

Folosind un design experimental original, cercetãtorii americani au desco-
perit cã subiecþii cãrora le-au fost prezentate relatãri episodice considerau mai
degrabã indivizii ca fiind responsabili pentru producerea evenimentelor, iar
subiecþii cãrora le-au fost prezentate relatãri tematice considerau în proporþie
mai mare societatea ca fiind responsabilã pentru evenimentele produse. Într-una
dintre cele mai clare demonstraþii ale acestui fenomen, subiecþii care au urmãrit
ºtiri legate de sãrãcie în care apãreau persoane fãrã adãpost sau ºomeri (cadraj

episodic) explicau sãrãcia mai degrabã prin trãsãturi individuale (precum slaba
educaþie), spre deosebire de cei care au urmãrit ºtiri legate de indicatorii ridi-
caþi ai nivelului de ºomaj sau sãrãcie la nivel naþional (cadraj tematic). Aceºtia
din urmã au atribuit într-o mai mare proporþie cauzele sãrãciei politicilor guver-
namentale ºi altor factori care depãºeau sfera individualã. 

Teza lui Iyengar ºi Kinder legatã de faptul cã media, prin intermediul cadra-
jelor episodice ale ºtirilor, deturneazã tragerea la rãspundere a aleºilor ºi propagã
status quo-ul constituie firul roºu al cercetãrii noastre. Analiza cadrajelor ope-
rate de ºtiri oferã o metodã importantã de înþelegere a importanþei limbajului
jurnalistic ºi a consecinþelor acestuia asupra înþelegerii pe care cititorii/privi-
torii o au în legãturã cu informaþia prezentatã. Oferind un cadru prestabilit de
categorii la care recurg redactorii atunci când elaboreazã ºtirile, lucrãrile despre
cadraje ajutã la evidenþierea faptului cã activitatea jurnalisticã este, în mod sis-
tematic, un construct cu finalitãþi persuasive.
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În analiza realizatã am preluat tipologia propusã de autorii americani ºi
am încercat sã identificãm care este ponderea cadrajelor episodice ºi tematice
în ºtirile politice din telejurnalele româneºti, încercând sã vedem în ce mãsurã
putem stabili diverse corelaþii între aceastã stare de fapt ºi o anumitã înþelegere
curentã a lumii politice. Menþionãm cã tipologia axatã pe cele douã categorii
conceptuale (episodic versus tematic) se suprapune parþial tipologiei celor cinci
cadraje anterior folosite, ideea (atribuirii) responsabilitãþii fiind o direcþie im-
portantã în cercetãrile dedicate cadrajelor.

Iatã, în continuare, ponderea celor douã macro-cadraje în ºtirile analizate:

Figura 22: Cadraje episodice vs. tematice în ºtirile politice.

Predominanþa cadrajelor tematice este evidentã în cadrul ºtirilor politice,

indicând o prezentare a unor contexte generale ale actelor ºi gesturilor relatate.

Astfel de prezentãri tematice fie nu fac referire la chestiunea responsabilitãþii,

fie o atribuie unui sistem, unui context social, în general, unui actor colectiv.

Acesta este motivul pentru care cadrajele tematice ale politicii eludeazã ideea

responsabilitãþii, neplasând-o într-un context concret, care ar permite privito-

rilor s-o atribuie unui actor politic individual.

În felul acesta, scena politicã româneascã rãmâne populatã de numeroºi actori

ale cãror fapte ºi declaraþii nu îi fac rãspunzãtori în ochii privitorilor. Asumarea

consecinþelor acþiunilor politice rãmâne un capitol constant ignorat, atât de media,

cât ºi de cetãþeni, ceea ce constituie o diferenþã majorã în raport cu culturile socio-

politice occidentale, în cadrul cãrora trãsãtura denumitã accountability, adicã atri-

buirea responsabilitãþii, este esenþialã în evaluarea oamenilor politici.
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Figura 23: Prezenþa candidaþilor în cadraje episodice sau tematice.

Ponderile sunt similare în cazul celor trei principali candidaþi, cu o uºoarã
diferenþã (în favoarea cadrajelor episodice) pentru Mircea Geoanã. Temele de
facturã ideologicã, legate de economie sau doctrinã politicã, abordate de Crin
Antonescu explicã predominanþa cadrajelor tematice în cazul candidatului PNL,
în timp ce background-ul social-democrat al lui Mircea Geoanã se preta mult
mai bine unor cadraje episodice, care – în majoritatea cazurilor – au fãcut trimi-
tere la persoane notorii din cadrul partidului sau la susþinãtori individuali.

Figura 24: Tipuri de cadraje în cadrul canalelor TV.

Douã remarce se impun referitor la ponderea cadrajelor pe canale: 1. dife-
renþele sunt semnificative între canalul public ºi Pro TV în raport cu celelalte
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canale; 2. canalele de ºtiri au menþinut un echilibru relativ între episodic ºi
tematic în relatãrile dedicate politicii.

Prima constatare se leagã de statutul diferit al canalelor TVR ºi Pro TV
în peisajul audio-vizual românesc, explicaþiile ºi consecinþele la nivelul spa-
þiului public fiind însã de facturã diferitã.

TVR, prin natura sa puternic instituþionalã (finanþatã din bani publici, con-
dusã de persoane cu funcþii politice), a fost adesea caracterizat ca fiind o „voce“
partizanã, un organ propagandistic, mai ales în context electoral. Predominanþa
cadrajelor tematice în campania din 2009 poate fi interpretatã, în contextul unor
critici tot mai vocale, ca o intenþie de neutralitate ºi echidistanþã, care însã a
dus la absenþa problematizãrii unor aspecte importante ale campaniei. 

Pro TV, lider de audienþã de mai bine de zece ani, cu cele mai urmãrite
ºtiri (deºi în mediul urban canalele de ºtiri încep sã înregistreze cele mai mari
rating-uri), a impus un format de succes (care a ºi fost copiat de majoritatea
canalelor generaliste autohtone), pe care l-am putea sintetiza prin „tabloidizare
controlatã“. ªtirile ProTV au constrângerea de a livra informaþie accesibilã,
de a apela la un „cel mai mic numitor comun“ în privinþa explicaþiilor pro-
puse, astfel încât acestea sã fie înþelese de toþi privitorii. Acesta este motivul
pentru care ºtirile Pro TV încep întotdeauna prin informaþii senzaþionale, lãsând
ºtirile de tip hard (politicã, social) cãtre mijlocul jurnalului. 

Dincolo de diferenþele menþionate, axarea pe cadrajele tematice, adicã pe
portretizãri generaliste, descriptive a reprezentat o practicã folositã în mod
curent (de toate instanþele media) în campanie. Aceastã manierã de a face jur-
nalism a dus la consecinþe contradictorii în privinþa înþelegerii scenei politice:
deºi a existat o tipologie foarte bine individualizatã a scenei politice (corupþi,
demagogi, justiþiari etc.), aceste categorii au fost prezentate mai degrabã ge-
neric, fãrã a se menþiona vinovaþi individuali sau responsabili nominali pen-
tru aspectele deficitare ale politicii româneºti.

Încã de la începutul secolului, când etica obiectivitãþii a început sã domine
reportajele, jurnaliºtii au folosit cadraje episodice pentru a dramatiza o anu-
mitã poveste. Este de reþinut însã faptul cã preponderenþa cadrajelor episodice
în ºtirile de televiziune genereazã o prezentare distorsionatã a evenimentelor,
acest lucru împiedicând publicul sã „acumuleze dovezi în direcþia unei con-
secinþe logice“ (Iyengar, Kinder, 1987: 143). 

Conform argumentaþiei celor doi cercetãtori, scãderea încrederii publi-
cului în relatãrile mediatice este un rezultat al modului în care sunt încadrate
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campaniile electorale: „Nicãieri altundeva nu este mai evidentã influenþa cadra-
jelor tematice asupra responsabilitãþii politice decât în timpul campaniilor prezi-
denþiale, […] ceea ce garanteazã cã relatarea subiectelor ºi propunerile politice
ale candidaþilor urmeazã sã primeascã atenþia minimalã“ (Iyengar, Kinder,
1987: 142). Astfel de explicaþii ne ajutã sã înþelegem mai bine un anumit speci-
fic al scenei politico-mediatice locale, care, prin valorizarea excesivã a aspecte-
lor conflictuale – reprezentând noi episoade dintr-un mai vast serial mediatic –
denatureazã înþelegerea mizelor politice de cãtre telespectatori.

3.6. Premise mediatice pentru efecte de tip priming

Cea mai evidentã formã de influenþã a ºtirilor de televiziune se referã la: 1. ca-
drajele operate în cadrul ºtirilor ºi 2. la ceea ce (în literatura de specialitate)
poartã numele de priming (termen tradus uneori prin „amorsaj“). Nu este vorba
numai de mãsurarea impactului media asupra comportamentelor, ci ºi de sur-
prinderea efectelor lor cognitive, a influenþei asupra percepþiilor ºi reprezen-
tãrilor alegãtorilor.

Cadrajul unui eveniment sau probleme politice înseamnã selectarea anu-
mitor aspecte ale evenimentului sau problemei ºi redarea dimensiunilor sale
mai evidente. Alegând sã trateze o problemã dintr-un anumit unghi (spre exem-
plu cel al rivalitãþilor personale dintre candidaþi, dintre candidaþi ºi anumite
persoane influente etc.), jurnaliºtii ne pot orienta reprezentãrile despre prota-
goniºtii ºtirilor.

Reprezentarea mediaticã a anumitor evenimente ºi vizibilitatea publicã
pe care acestea o dobândesc influenþeazã criteriile folosite pentru evaluarea
anumitor situaþii sau mize, informaþia declanºeazã atunci judecata pe care o
vom aplica acestor evenimente. Acesta este motivul pentru care identificarea
unor criterii explicite de evaluare a candidaþilor în cadrul ºtirilor devine foarte
importantã. În cadrul analizei noastre am pre-definit douã principale criterii
de evaluare: competenþa ºi integritatea, încercând sã vedem în ce mãsurã sunt
prezente în cadrul ºtirilor ºi care sunt diferenþele dintre candidaþi în privinþa
evaluãrilor pe care media li le acordã. 

În analizã, am codat atât menþiunile pozitive, cât ºi pe cele negative, legate
de competenþa ºi integritatea principalilor candidaþi. Literatura de specialitate aratã
cã, în ceea ce priveºte candidaþii la preºedinþie, efectul de tip priming se constru-
ieºte pe aceste douã dimensiuni. Pornind de la asumpþia cã „oamenii cautã în

70

Telepreºedinþii

Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:23 PM  Page 70



lideri aceleaºi calitãþi pe care le cautã la prieteni“ (Lane apud Iyengar, Kinder,
1987: 73), Iyengar ºi Kinder realizeazã o analizã structuralã a trãsãturilor identi-
ficate spontan de alegãtori în diversele cercetãri care investigau aspectele ce joacã
un rol important în decizia de vot. Rezultatele analizei aratã cã existã douã dimen-
siuni care practic sintetizeazã aceste aspecte, ele putând fi reunite sub douã con-
cepte umbrelã: competenþa ºi integritatea. 

Graficele de mai jos sumarizeazã datele obþinute.

Figura 25: Menþiuni legate de competenþa candidaþilor în cadrul ºtirilor.

Figura 26: Menþiuni legate de integritatea candidaþilor în cadrul ºtirilor.
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Tabelele 3 ºi 4 sintetizeazã situaþia menþionãrilor referitoare la compe-
tenþa ºi integritatea candidaþilor, pe canale, în cifre absolute.

Tabelul 3: Referirile la integritatea candidaþilor, pe canale.

Tabelul 4: Referirile la competenþa candidaþilor, pe canale.
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Integritatea candidaþilor menþionatã în ºtiri 
Traian

Bãsescu
Mircea

Geoanã
Crin

Antonescu

TVR 1 Da, apreciativ 2 2 2

Da, depreciativ 2 2 2

Total prezenþe în ºtiri 27 12 9

Antena 1 Da, apreciativ 0 0 0

Da, depreciativ 28 4 2

Total prezenþe în ºtiri 37 15 12

Pro TV Da, apreciativ 2 1 1

Da, depreciativ 5 0 0

Total prezenþe în ºtiri 30 18 16

Realitatea TV Da, apreciativ 2 2 3

Da, depreciativ 26 5 1

Total prezenþe în ºtiri 70 46 29

Antena 3 Da, apreciativ 2 4 6

Da, depreciativ 16 0 0

Total prezenþe în ºtiri 51 47 25

Competenþa candidaþilor menþionatã în ºtiri
Traian

Bãsescu
Mircea

Geoanã
Crin

Antonescu

TVR Da, apreciativ 10 7 2

Da, depreciativ 2 0 2

Total prezenþe în ºtiri 27 12 9

Antena 1 Da, apreciativ 1 0 0

Da, depreciativ 21 2 2

Total prezenþe în ºtiri 37 15 12

Pro TV Da, apreciativ 0 0 1

Da, depreciativ 0 0 0

Total prezenþe în ºtiri 30 18 16

Realitatea TV Da, apreciativ 2 3 3

Da, depreciativ 17 3 1

Total prezenþe în ºtiri 70 46 29

Antena 3 Da, apreciativ 4 9 6

Da, depreciativ 7 0 0

Total prezenþe în ºtiri 51 47 25

Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:24 PM  Page 72



În ansamblu, se poate observa o prezenþã foarte redusã a referirilor la com-
petenþa ºi integritatea celor trei candidaþi, pe toate cele cinci canale analizate.
Dincolo de vizibilitatea mult mai bunã a candidatului Traian Bãsescu, se poa-
te remarca ºi o „predispoziþie“ a canalelor media de a prezenta într-o luminã
negativã aspecte legate de integritatea candidatului, cu precãdere pe canalele
Antena 1, Realitatea TV ºi Antena 3. Antena 1 ºi Realitatea TV insistã ºi pe
dimensiunea negativã a competenþei lui Traian Bãsescu. Canalul Pro TV se
diferenþiazã de celelalte, practic referirile atât la competenþa cât ºi la integri-
tatea candidaþilor fiind cvasi-absente. 

În ansamblu, atât competenþa, cât ºi integritatea au fost relativ slab men-
þionate în cadrul ºtirilor. Dacã ºtirile au oferit anumite criterii de evaluare, aces-
tea nu au fãcut trimitere la aspecte legate de calificarea candidaþilor pentru
poziþia pentru care concurau, ci, mai degrabã, la polemicitatea sau la alte as-
pecte legate de personalitãþile candidaþilor. În ansamblu, referirile pozitive la
competenþã au fost cele mai numeroase pentru candidatul PSD, Mircea Geoanã,
în timp ce candidatul Crin Antonescu a fost portretizat în ºtiri ca fiind mai inte-
gru decât contracandidaþii sãi. O altã constantã se leagã de referirile deprecia-
tive referitoare la competenþa sau integritatea candidatul Traian Bãsescu, spre
exemplu menþionarea integritãþii sale într-un context negativ a avut o pondere
de 35,81%, faþã de doar 3,72% referinþe pozitive. Aceste portretizãri ale can-
didaþilor oferite în cadrul ºtirilor se pare cã au un efect profund asupra evaluã-
rilor pe care telespectatorii le fac în legãturã cu activitatea candidaþilor ºi a
partidelor politice, putând, pe termen mai lung, sã ne afecteze evaluãrile despre
lumea politicã (Iyengar, Kinder, 1987, Iyengar, 1991).

De ce se întâmplã însã un astfel de lucru? Explicaþiile cercetãtorilor se leagã
de momentele în care oamenii iau decizii complexe, precum evaluarea candi-
daþilor la preºedinþie; în momentele respective, nu cãutãm în memorie toate
informaþiile pe care le posedãm, ci tindem sã ne bazãm pe scurtãturi (short-
cuts), efectuând alegeri euristice. În plus, alte douã elemente care conteazã în
evaluarea performanþelor televizuale ale candidaþilor sunt, fãrã îndoialã, noto-
rietatea ºi polemicitatea, ultimul dintre atribute având – aºa cum s-a vãzut în
cadrul ultimelor douã scrutine electorale – o influenþã considerabilã asupra
convingerilor ºi comportamentelor politice ale electoratului român.

Dacã ºtirile ar fi accentuat responsabilitatea candidaþilor pentru o anumitã
problemã (spre exemplu ºomaj sau inflaþie), se presupune cã aceste relatãri i-ar
fi determinat pe privitori sã acorde o mai mare importanþã soluþiilor propuse
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de candidaþi pentru problemele respective. Criteriile oferite în schimb în cadrul
ºtirilor – criterii în funcþie de care cercetãrile empirice au dovedit cã oamenii
fac raþionamente politice – au gravitat în jurul polemicitãþii ºi spiritului com-
petitiv al candidaþilor. O explicaþie alternativã pe care o propunem se leagã
de irelevanþa criteriilor „competenþã“ ºi „integritate“ pentru electoratul român.
Astfel de criterii nefiind discutate, puse într-un context tematic, au avut un rol
nesemnificativ în evaluarea candidaþilor la preºedinþie. În schimb, dat fiind cã
încadrãrile curente s-au legat de competiþie, de posibili învingãtori ºi perdanþi,
privitorii i-au evaluat pe candidaþi din punctul de vedere al capacitãþii lor de
a face faþã acestei curse electorale.

3.7. Pachete tematice în media

În 1989, cercetãtorii americani William Gamson ºi Andre Modigliani au impus
un concept cheie în studierea cadrelor în media, pe care l-au numit „pachete
interpretative“ sau „pachete media“. Ei au arãtat cã orice temã din agenda media
ajutã la construirea înþelesului social prin intermediul modalitãþilor în care este
prezentatã. Existã diferite oferte de interpretare pe care canalele mediatice le
oferã pentru un subiect anume, mai ales legat de politici de orice tip, care concu-
reazã pentru impunerea înþelesului social al evenimentelor. Discursul media,
aratã autorii, „este parte din procesul prin care indivizii construiesc înþelesul,
iar opinia publicã este parte a procesului prin care jurnaliºtii ºi alþi agenþi cultu-
rali dezvoltã ºi cristalizeazã înþelesul în discursul public“ (Gamson, Modigliani,
1989: 2). În acest context, discursul media este vãzut ca un set de pachete inter-
pretative care dau înþeles unei teme. În centrul structurii acestor pachete te-
matice se aflã cadrajul, sau ideea care exprimã poziþia sau poziþiile pe care
jurnaliºtii le iau în legãturã cu tema respectivã. 

Dincolo de dimensiunea interpretativã, propunem un concept similar, în
logicã de tip cantitativ, pachete tematice, care aratã practic nu neapãrat cadra-
jul în care o temã este promovatã în media, ci insistenþa, vizibilitatea, ºansele
sale de auzire. Credem cã de gradul de vizibilitate al temelor depinde în primul
rând stabilirea agendei ºi, nu în ultimul rând, construirea criteriilor de jude-
care a candidaþilor pe anumite paliere. 

În campania din 2009, pachetele tematice cele mai vizibile sunt legate de
cele douã guverne interimare (Croitoru ºi Negoiþã), aspecte administrative le-
gate de vot, confruntãrile finale ºi fraudarea alegerilor. De asemenea, urmãrirea
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evoluþiei candidatului Traian Bãsescu se remarcã printr-o vizibilitate mult mai
bunã decât ceilalþi candidaþi. 

Figura 27: Pachetele tematice prezente în ºtiri pe parcursul campaniei electorale.

Este important de remarcat vizibilitatea foarte puternicã a problemelor
legate de cele douã guverne interimare pe parcursul turului întâi de scrutin,
cu surprinderea audierilor, a declaraþiilor, a reacþiilor opoziþiei etc., mai ales
în contextul în care opþiunea lui Traian Bãsescu dupã încheierea alegerilor a
fost revenirea la guvernul Boc. A fost aceasta o tacticã de campanie, o formã
de diversiune, o demonstraþie de forþã a preºedintelui în exerciþiu? 

Urmãrind evoluþia temelor de-a lungul celor douã tururi de scrutin (Figura
27), se poate observa o constanþã a dimensiunii conflictuale (pachetele „con-
flict candidaþi“ ºi „conflictul Traian Bãsescu – presã“) ºi a aspectelor legate
de fraudã (a alegerilor, frauda moralã a referendumului, a sondajelor), ceea
ce explicã predominanta cadrajului conflictual de-a lungul campaniei. 

O zonã interesantã este oferitã de cele patru subiecte de tip senzaþionalist,
respectiv vizita lui Mircea Geoanã la Moscova, episodul Timiºoara, „serialul“
Omar Hayssam ºi filmuleþul în care Traian Bãsescu apare lovind un copil. Toate
cele patru subiecte au fost discutate în campania electoralã în zona dimensi-
unii umane a celor doi candidaþi implicaþi, douã câte douã punându-i pe pro-
tagoniºti într-o luminã foarte proastã. În plus, „episodul Vântu“ a avut acoperire
scurtã, de o zi. Prin forþa lucrurilor, el s-a desfãºurat cu trei zile înainte de ziua
alegerilor, seara, ultima zi de dinaintea alegerilor fiind ziua în care relatarea
oricãrei informaþii electorale este interzisã prin lege. Drept urmare, episodul a
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apãrut sub umbrela pachetului „confruntãri finale“. Se remarcã o proeminenþã

vãdit mai accentuatã a momentelor care îl puneau într-o luminã proastã pe can-

didatul Traian Bãsescu, cu un „vârf“ clar legat de filmuleþul în care acesta apare

lovind un copil. 

3.8. Interpretarea rezultatelor

ªtirile din perioada campaniei electorale difuzate de principalele canale de tele-

viziune din România au reflectat o campanie dominatã de conflicte ºi eveni-

mente senzaþionale, precum ºi o preocupare substanþialã pentru subiectele de

campanie, cu precãdere în cazul canalelor tematice. Astfel, Realitatea TV ºi

Antena 3 au dedicat aproape jumãtate din spaþiul de emisie al ºtirilor din prime

time subiectelor politice, dintre care mai mult de jumãtate au fost legate de

campanie. Nu acelaºi lucru s-a întâmplat în cadrul canalelor generaliste, aces-

tea prioritizând subiectele sociale ºi faptele diverse. 

În ceea ce priveºte stabilirea unei agende mediatice legate de campania

prezidenþialã, s-au observat atât diferenþe, cât ºi constante de-a lungul cam-

paniei. Candidatul cel mai vizibil, pe toate canalele, a fost de departe Traian

Bãsescu, urmat de cei doi principali contracandidaþi: Mircea Geoanã ºi Crin

Antonescu, ai cãror timpi de antenã însumaþi, însã, nu au egalat timpul oferit

candidatului-preºedinte. Antena 1 s-a diferenþiat clar de toate celelalte, acordând

spaþii foarte extinse candidatului Traian Bãsescu, peste 80% din timpul alo-

cat tuturor candidaþilor. 

Chiar dacã referirile la acesta au fost preponderent negative, o asemenea

vizibilitate exacerbatã se pare cã a avut un efect de tip bumerang, amplificând

o solidarizare a oamenilor în favoarea unui candidat care apãrea în constant

conflict cu media ºi cu diverse grupuri de interese, lucru care, în imaginarul

colectiv, l-a transformat într-un justiþiar. Corelând aceastã vizibilitate preg-

nantã cu pachetele tematice dominante, între care s-au evidenþiat conflictul

lui Traian Bãsescu cu presa (sau celebra temã a „mogulilor“, termen simbol

pe care Traian Bãsescu l-a „aruncat“ în campanie) ºi cu ceilalþi candidaþi, la

care s-a adãugat o vizibilizare exacerbatã a filmuleþului în care acesta apare

lovind un copil (18 ºtiri într-o singurã zi pe aceastã temã), rezultatul a fost un

partizanat al electoratului împotriva unei „campanii de denigrare“ concertatã

din mai multe direcþii. 
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Într-o logicã similarã, o temã foarte vizibilã a acestei campanii a fost tema
fraudei electorale: fraudã legatã de alegeri, de referendum, de sondaje; prezum-
þia de vinovãþie a planat asupra tuturor actorilor ºi acþiunilor de pe scena politicã. 

Din perspectiva cadrajelor sau a acelor modalitãþi în care canalele de tele-
viziune au construit ºtirile politice în aceastã campanie, s-a remarcat ca domi-
nant un cadraj al conflictului, cu alte cuvinte o construcþie bazatã pe toate tipurile
de înfruntãri posibile. Din acest punct de vedere, este limpede cã o explicaþie
pertinentã þine de logica rating-ului, invariabil corelat cu subiectele de tip con-
troversã, conflict, în spiritul celebrului dicton din presa americanã: if it bleeds,
it leads. 

Alte douã cadraje specifice tematicii politice, cel al consecinþelor econo-
mice ºi cel al moralitãþii au fost prezente, dar în mãsurã mult mai micã faþã
de cel al conflictului, deºi, cel puþin pentru cadrajul consecinþelor economice,
contextul socio-economic mondial ar fi indicat o probabilitate mare de re-
curenþã. De altfel, ca pachet tematic, pachetul economic a fost unul dintre cele
mai slab reprezentate în perioada electoralã, tema economicã rãmânând marele
absent al campaniei prezidenþiale din 2009. În plus, cadrajul responsabilitãþii,
mai greu de cuantificat, a arãtat, cel puþin în ceea ce priveºte responsabilizarea
candidaþilor, un accent deosebit pe atribuirile negative acordate candidatului
Traian Bãsescu.

Încercând sã înþelegem logicile jurnalistice care funcþioneazã în timpul
campaniilor, considerãm cã un alt motiv al predominanþei cadrajului conflic-
tului dintre candidaþi se leagã ºi de o rutinã profesionalã: este mai uºor sã rea-
lizezi o ºtire legatã de aspecte conflictuale în raport cu un material amplu care
ar necesita aprofundarea tematicilor tratate de candidaþi. Relatarea temelor de
campanie necesitã mai mult timp de documentare ºi presupune, uneori, înþe-
legerea unor aspecte tehnice. Aºa cum observa Lippmann (1922/2009), fap-
tele sunt mai uºor de relatat decât cauzele ºi consecinþele lor. Vãzând lucrurile
din aceastã perspectivã, înþelegem de ce acele aspecte ale campaniei care nu
pot fi relatate din punctul de vedere al competiþiei prezidenþiale sau al show-
ului electoral primesc atât de puþinã atenþie din partea media. 

Dincolo de mãsurarea prezenþei acestor cadraje, eforturile noastre s-au în-
dreptat spre construirea unor scale de mãsurare pertinente a tipurilor predo-
minante de cadraje. Acest lucru a fost realizat pentru trei tipuri de cadraj: al
conflictului, al consecinþelor economice ºi al moralitãþii, propunând un instru-
ment de mãsurã specific ºi valid pentru spaþiul mediatic românesc. 
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În privinþa temelor propriu-zise ale campaniei, relatãrile media au fost, în
general, focalizate asupra faptelor candidaþilor, ºanselor lor de câºtig, rezultatelor
sondajelor ºi mai puþin asupra temelor economice sau sociale sau a soluþiilor pe
care candidaþii le propun referitor la acestea. Din acest punct de vedere, situaþia
din media americane, care poziþioneazã campania într-un cadraj competitiv, aºa
numitul gameframe (cadrajul jocului) (McKinney, Carlin, 2004), care caracte-
rizeazã alegerile într-o manierã mai adecvatã relatãrilor unei competiþii sportive
(horserace), se aplicã ºi în România.

Acest cadraj predominant al alegerilor derivã în parte din normele ºi tra-
diþia relatãrilor politice. Jurnaliºtii considerã ca având valoare de ºtire (news-
worthiness) acele evenimente care au un impact mare asupra privitorilor; din
aceastã categorie fac parte rãzboaiele, vremea ºi evenimentele sportive. Dat
fiind cã alegerile sunt o cursã, nu este surprinzãtor cã reporterii folosesc un
cadraj al competiþiei (ºi implicit al conflictului) pentru a relata evenimentele
din campanie sau cã îi privilegiazã pe primii plasaþi în aceastã cursã.

Sintetizând, putem spune cã, în selecþia ºi interpretarea evenimentelor
legate de campania prezidenþialã, jurnaliºtii au fost, în mod evident, interesaþi
mai mult de competiþia dintre candidaþi. ªtirile legate de campanie s-au foca-
lizat în consecinþã asupra aspectelor legate de cursa prezidenþialã: cine este
cel mai probabil învingãtor, care sunt perdanþii, cine este mai înzestrat pen-
tru aceastã competiþie. Toate declaraþiile ºi acþiunile candidaþilor au fost vãzute
de cãtre media din aceastã perspectivã. Concluzia este previzibilã, dacã nu chiar
tautologicã: candidaþii cu cele mai multe ºanse de a învinge sunt mult mai me-
diatizaþi, la fel ºi aspectele controversate legate de candidaþii sau de persoa-
nele din anturajul lor.

Dacã am încerca sã identificãm niºte criterii de judecare a candidaþilor,
pornind de la teoria efectelor de tip priming (adicã acele elemente din ºtiri care
faciliteazã impunerea unor criterii de tipul competenþei sau integritãþii can-
didaþilor), campania din 2009 a fost din nou ieºitã din tipare. Nici mãcar pre-
misele pentru apariþia unor asemenea tipuri de efecte, de oferire a unor criterii
raþionale de evaluare a candidaþilor nu au fost întrunite, media din România
funcþionând dupã logici alternative teoriilor din ºtiinþele politice care clameazã
necesitatea oferirii informaþiilor obiective ca bazã pentru alegerile raþionale
ale votanþilor.
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Dezbaterile electorale sau 
cum se construieºte un preºedinte
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CAPITOLUL 1

Puterea media: mituri ºi realitãþi

Confruntãrile electorale actuale transformã codurile simbolice care ghideazã

raporturile dintre oamenii politici ºi alegãtori, aºa cum le formulase democra-

þia reprezentativã clasicã. Discursurile oamenilor politici trebuie sã respecte

în prezent imperativul captãrii unor audienþe de masã, lucru care se traduce

în punerea în scenã a unor spectacole mediatice, care au în centru nu atât o

retoricã a mobilizãrii, cât una a seducþiei electoratului.

Dezbaterile finale dintre candidaþii prezidenþiali, transmise în direct de prin-

cipalele canale de televiziune, au devenit deja o practicã privilegiatã a comu-

nicãrii politice. Dacã ne referim la spaþiul autohton, putem remarca faptul cã

ultimele douã campanii electorale, prin intermediul dezbaterilor finale pe care

le-au prilejuit (ne referim la dezbaterea Nãstase-Bãsescu din 2004 ºi dezbaterea

Geoanã-Bãsescu din 2009), pot fi vãzute ca o inovaþie în comunicarea de cam-

panie din România. Scopul lucrãrii de faþã este de a vedea cum îi ajutã aceste

dezbateri pe candidaþi sã se poziþioneze, atât unul în raport cu celãlalt, cât ºi în

raport cu cei care îi privesc.

1.1. Influenþe media asupra scenei politice

Modul în care jurnalismul afecteazã procesul democratic a atras atenþia mai mul-

tor cercetãtori, care au fost interesaþi, spre exemplu, de impactul media asupra

criteriilor de evaluare a oamenilor politici (Iyengar, Kinder, 1987; Iyengar, 1996),

de pregnanþa socialã a ºtirilor (Schudson, 1995/2003, 2003), de efectele ºtiri-

lor politice (Zelizer, 2004/2007), de impactul lor asupra lumii politice (Graber,

1984) sau de efectele rãspândirii infotainment-ului ca gen mediatic privilegiat

(Bourdieu, 1996/1998), pentru a ne limita la doar câteva dintre multiplele abor-

dãri ale raporturilor instituite între jurnaliºti ºi oameni politici sau între aceºtia

ºi societate, în ansamblu. 
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Alþi autori au argumentat cã media contemporane au „rãpit“ campaniile

electorale atât de la politicieni, cât ºi de la public (Norris, Carroll, 1997), con-

chizând cã zona în care se formeazã în prezent ºtirile se aflã undeva la mijloc,

între interesele politicienilor ºi ale publicului.

Studiile dedicate mediatizãrii vieþii politice acordã o atenþie sporitã infor-

maþiei mediatice ca mod de construire a realitãþii politice, mai ales pentru con-

struirea agendei politice, adicã a „ansamblului de mize ºi probleme percepute

ca un apel la dezbatere publicã“ (Gerstlé, 1992/2002: 51). 

Focalizarea mediaticã asupra unor mize determinate reprezintã un factor

de selecþie ºi de recunoaºtere de cãtre public a mizelor prioritare ale momentu-

lui. Media contribuie nu doar la formarea agendei politice, ci ºi la generarea

unor noi practici de campanie: personalizarea, dramatizarea ºi fragmentarea

informaþiei politice (Gerstlé, 1992/2002: 51); toate acestea au devenit obiecte

de studiu pentru cercetãtorii comunicãrii politice.

Supuºi presiunii directului, politicienii trebuie sã reacþioneze la solicitã-

rile jurnaliºtilor, adaptându-ºi discursul la normele mediatice. Lumea politicã

nu se reduce însã la informaþii stricto sensu. Cum informaþia se scenarizeazã,

se dramatizeazã, se transformã în spectacol, ficþiunea transmite simboluri, va-

lori, modele de comportament, scheme de percepþie care influenþeazã modul

de percepere a realitãþii politice.

Dincolo de simplificarea excesivã a informaþiei oferite, a lipsei de distan-

þare, a superficialitãþii ºi dramatismului intervenþiilor, Rémy Rieffel (2005/2008:

29) aratã cã cel mai mare pericol se leagã de crearea unei inegalitãþi între legi-

timitatea electivã ºi legitimitatea mediaticã. Numãrul politicienilor invitaþi sã

se exprime în faþa camerelor de luat vederi se reduce la câteva zeci, în timp

ce ceilalþi, care rãmân în umbrã, sunt cvasi-ignoraþi de publicul larg.

Având în vedere instabilitatea electoratului din România, nu este greºit

sã afirmãm cã politicienii cei mai mediatizaþi au profitat de o asemenea evoluþie

care are, fãrã îndoialã, o incidenþã asupra motivelor votului. Importanþa varia-

bilelor numite „clasice“ (caracteristicile socio-demografice ale alegãtorului,

afilierile partizane, credinþele religioase etc.) este astãzi limitatã de variabile

numite „comunicaþionale“ (perceperea mizelor campaniei, a personalitãþii can-

didaþilor, imaginii partidelor etc.).

Actorii politici nu mai pot ignora faptul cã puterea mediaticã reprezintã

o realitate la care trebuie sã se adapteze. Strategiile lor integreazã din ce în ce
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mai mult schema „mediacraticã“ (Gerstlé, 1992/2002: 53). Editorialiºtii sau

moderatorii cei mai vizibili devin auxiliari în jocul politic, la care încep sã par-

ticipe prin proximitatea puterii sau chiar dobândind o notorietate pe care o con-

vertesc în poziþie politicã. Consecinþele sunt similare celor detectate de autorul

Jacques Gerstlé în Franþa anilor ’90: „cetãþenii îºi pãstreazã în general încre-

derea în media, considerându-le surse de informare credibile, dar regretã exce-

sele mediatizãrii vieþii politice ºi, mai ales, consecinþele lor asupra rolului sporit

al banilor în politicã“ (Gerstlé, 1992/2002: 53).

Rolul crescut al media modeleazã un nou spaþiu public marcat de com-

petiþie pentru a influenþa ºi controla ceea ce publicul percepe din evenimentele

ºi mizele politice. Aceastã competiþie se caracterizeazã prin atenþia crescutã

a actorilor politici faþã de strategiile mediatice (Traian Bãsescu a vorbit în per-

manenþã în campanie despre „mogulii“ din media, despre partizanatele afiºate

ºi despre aºa-numiþii „jurnaliºti-tonomate“) ºi de intensificarea concurenþei din-

tre politicieni ºi jurnaliºti în interpretarea mizelor politice.

Campania electoralã, moment decisiv în care se relevã mai pregnant trãsã-

turile distincte ale comunicãrii politice, ilustreazã importanþa realã a acestor

procese ºi a efectelor interacþiunii dintre jurnaliºti ºi politicieni, participanþi

majori la construirea realitãþii politice, aºa cum ni se prezintã nouã, telespec-

tatorilor.

Desigur, aºa cum a arãtat studiul deja clasic realizat de Lazarsfeld ºi echipa

sa de la Columbia Bureau of Applied Social Research (Lazarsfed, Berelson,

Gaudet, 1944/2004), comunicarea de campanie mai degrabã accentueazã con-

vingerile preexistente ale electoratului, dar au ºi capacitatea de a provoca de-

plasãri ale intenþiilor de vot. Doi autori americani, Kurt ºi Gladys Lang (1983),

au testat aceastã ipotezã într-o cercetare realizatã în 1960, pornind de la im-

pactul dezbaterilor televizate asupra susþinãtorilor celor doi candidaþi de atunci

(Richard Nixon ºi John Kennedy), precum ºi a persoanelor care nu se hotãrâserã

încã. Studiul a demonstrat o clarã mobilizare a celor nehotãrâþi în favoarea lui

Kennedy, perceput ca un candidat mai dinamic ºi mai convingãtor. 

Pornind de aici, putem avansa ideea cã acelaºi fenomen s-a produs în cazul

dezbaterii finale dintre Mircea Geoanã ºi Traian Bãsescu; rãmânând într-o zonã

a confruntãrii electorale, a replicilor vãzute ca un duel între cei doi candidaþi,

Traian Bãsescu reuºind sã-ºi declaseze adversarul ºi sã menþinã imaginea unui

lider autoritar.

Dezbaterile electorale sau cum se construieºte un preºedinte
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De fiecare datã când o campanie electoralã decisivã se joacã la limitã – cum
a fost cazul alegerilor prezidenþiale din 2009 –, când diferenþa dintre cei doi
candidaþi este micã, o bunã prestaþie mediaticã poate sã rãstoarne rezultatul
alegerilor ºi sã reuºeascã sã-i convingã pe cei care ezitã. Din acest punct de
vedere, „deºi este eronat sã afirmãm cã televiziunea face alegerile, nu este în
schimb greºit sã spunem cã, uneori, le influenþeazã“ (Rieffel, 2005/2008: 33). 

1.2. Noua configuraþie a jocului politic

Comunicarea oamenilor politici care vor sã ajungã la putere constã în im-
punerea unor simboluri, imagini, discursuri, care sunt interpretate diferit de
candidaþi, jurnaliºti ºi alegãtori. Aceºti trei protagoniºti se înscriu într-o confrun-
tare pentru definirea situaþiei, fiecare aspirând sã o impunã pe cea proprie.
Aceastã confruntare este simbolicã, bazându-se pe mobilizarea unor argumente,
poveºti, emoþii, imagini care vor fi decodate diferit de alegãtori.

În campania electoralã din 2009, candidaþii au generat acþiuni, gesturi,
discursuri, luãri de poziþie care, prin acumulare, au contribuit la construirea
identitãþii lor politice. Notorietatea lor, precum ºi popularitatea, credibilitatea,
trãsãturile imaginii personale s-au (re)definit în mod progresiv pe parcursul
campaniei, iar media au avut un rol foarte important în acest proces.

În analiza jocului politic actual, cercetãtorul francez Rémy Rieffel – autor
a numeroase cãrþi dedicate jurnalismului ºi legãturilor sale de conivenþã cu
lumea politicã – considerã cã se instituie un nou raport de forþe: „jurnaliºtii
apar în poziþie dominantã faþã de oamenii politici (…). Politicienii sunt din
ce în ce mai supuºi presiunii evenimentelor ºi mass-media, fiind obligaþi sã
rãspundã solicitãrilor jurnaliºtilor, sã fie prezenþi pe platourile televiziunilor,
sã-ºi construiascã imaginea þinând cont de rezultatele sondajelor, strategia lor
electoralã este tributarã logicii mediatice“ (Rieffel, 2005/ 2008: 19). 

Continuând observaþiile autorului francez, putem remarca prezenþa zilnicã
a candidaþilor prezidenþiali în perioada campaniei în cadrul principalelor canale
de televiziune. Meseria acestora s-a profesionalizat ºi cuprinde o dimensiune
„tehnicã“ a competenþei politice. Spre deosebire însã de situaþia din Franþa,
descrisã cu acurateþe de Rieffel, jurnaliºtii din România nu au ieºit de sub tutela
puterii, a partidelor sau a patronatelor. Considerãm însã cã ºi în România, elita
domeniului (editorialiºtii, redactorii ºtirilor, ºefii de redacþii etc.) ºi-a dezvoltat
o anumitã formã de expertizã criticã, putând sã interpreteze cu discernãmânt
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jocul politic1, chiar dacã mass media absorb adesea politica ºi ajung la poli-

tica-spectacol. Principala consecinþã a acestei prea mari apropieri între sfera
media ºi cea politicã este pierderea credibilitãþii jurnaliºtilor.

Retorica obiectivitãþii bazatã pe separarea comentariului de fapte lipseºte
din ºtirile româneºti, în principal fiindcã presiunea de a face audienþã ºi deci
de a miza pe spectaculos, pe emoþional reprezintã o puternicã formã de con-
strângere. Se creeazã astfel un fel de hibridare a genurilor (în literatura de spe-
cialitate se vorbeºte de ani întregi despre un nou gen mediatic – infotainment-ul)
care provoacã o crizã a investigaþiei critice în avantajul unei logici comerciale.

1.3. Mizele electorale ale dezbaterilor

Subiectul dezbaterilor electorale a suscitat multã atenþie din partea cercetãto-
rilor americani, mai ales fiindcã dezbaterile reprezintã punctul culminant al
campaniilor americane, momentul în care prestaþia mediaticã a candidaþilor
devine cea mai importantã. Una dintre justificãrile curente pentru studiul dez-
baterilor este aceea cã ele beneficiazã de o largã audienþã, mai mare decât a
oricãrui alt eveniment de campanie; în plus, dezbaterile genereazã cel mai mare
interes din partea publicului ºi constituie o resursã importantã pentru discuþiile
interpersonale pe perioada campaniei. Autorii americani McKinney ºi Carlin
susþin cã dezbaterile reprezintã un moment cheie în logica electoralã, oferin-
du-le votanþilor cel mai direct acces la temele importante de pe agenda candi-
daþilor (2004: 204). 

Dezbaterile reprezintã, în primul rând, un instrument democratic, fiind sus-
ceptibile sã producã un electorat mai informat ºi mai interesat de realitãþile
lumii politice. Dincolo de aceste aspecte, care þin de teoria democraticã nor-
mativã, cercetãtorii au propus anumite cadre conceptuale particulare pentru
analiza dezbaterilor politice; în continuare le vom aminti pe cele mai impor-
tante dintre acestea: a) teoriile efectelor media (agenda setting, utilizãri ºi re-
compense) ºi b) teoriile dezbaterii ºi argumentãrii. 

Analiºtii dezbaterilor au adoptat în mod frecvent cadrul conceptual al
teoriei agenda-setting (ex. Shaw, McCombs, 1977) pentru a testa dacã subiec-
tele abordate în timpul dezbaterilor influenþeazã importanþa pe care privitorii
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o acordã acestor subiecte. Rezultatele studiilor pe care le-a inspirat însã aceastã
teorie au fost adesea contradictorii, confirmând sau, dimpotrivã, infirmând im-
punerea unui efect de agendã dinspre dezbateri spre subiectele de interes ale
cetãþenilor (McKinney, Carlin, 2004: 206). 

O parte consistentã a studiilor dedicate dezbaterilor a pornit de la o altã
teorie, cea a utilizãrilor ºi recompenselor, analizând în ce scopuri folosesc tele-
spectatorii dezbaterile ºi cum pot fi ele evaluate în funcþie de utilitatea per-
ceputã de votanþi. Acest cadru teoretic a fost în special mobilizat dupã apariþia
în 1973 a cãrþii autorilor americani Katz, Gurevitch ºi Haas, dedicatã efectelor
media. Printre cele mai pregnante motivaþii identificate de cercetãtorii ameri-
cani în rândul privitorilor se numãrã dorinþa de a afla mai multe în legãturã
cu poziþia candidaþilor faþã de anumite subiecte ºi de a face o corelaþie între
aceste poziþii ºi decizia de vot finalã.

Fiindcã dezbaterile sunt compuse dintr-o serie de argumente, e firesc ca
teoria argumentãrii ºi a dezbaterii sã-i ghideze pe cercetãtorii din domeniu.
Abordãri variate, de genul confruntãrii dintre candidaþi (Carlin, Morris, Smith,
2001) sau al strategiilor de atac ºi apãrare întrebuinþate de candidaþi (Benoit,
Wells, 1996), au fost aplicate în cadrul analizei calitative a dezbaterilor. Deºi
anumiþi cercetãtori ºi jurnaliºti susþin cã dezbaterile prezidenþiale se abat de
la un model ideal al dezbaterilor, considerãm cã acest aspect este mai puþin
important ºi cã existã dovezi consistente cã publicul beneficiazã în multiple
feluri de pe urma dezbaterilor dintre candidaþii prezidenþiali. 

Este evident cã efectele dezbaterilor trebuie nuanþate în funcþie de tipolo-
gia privitorilor, fiindcã influenþele sunt diferite asupra acelora care nu au nicio
preferinþã electoralã, faþã de privitorii partizani, ale cãror preferinþe de vot ºi
atitudini preexistente dezbaterilor vor fi cel mai probabil întãrite. Schimbãrile
induse la nivel comportamental ºi atitudinal de urmãrirea dezbaterilor vor
merge, în mod previzibil, în zona consolidãrii unei poziþii iniþiale, telespecta-
torii luând din emisiunile electorale doar ce le trebuie pentru a-ºi întãri opþi-
unile personale deja hotãrâte (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 1944/2004). Existã
însã ºi efecte latente ale unei astfel de expuneri, efecte care pe termen lung
afecteazã evaluarea candidaþilor, integrându-i de multe ori într-o grilã constrân-
gãtoare de genul învingãtor versus perdant. 

Autorii americani William Benoit, Mitchell McKinney ºi Lance Holbert
(2001) au dezvoltat o teorie asupra discursurilor de campanie care scoate în
evidenþã trei funcþii ale intervenþiilor: candidaþii îºi accentueazã meritele, îºi
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atacã oponentul sau se apãrã când sunt atacaþi. Mai mult decât atât, fiecare
intervenþie aduce în scenã aspecte legate de personajul politic sau acþiunile
sale politice. Subiectele care întrã în aceastã ultimã categorie iau forma unor
realizãri trecute, planuri viitoare sau obiective generale. Subiectele care se leagã
de personalitatea candidaþilor vizeazã în principal calitãþi proprii, idealuri, abi-
litãþi de conducere etc.

Din analizele pe care William Benoit ºi colaboratorii sãi le-au dedicat
schimbului de replici din timpul confruntãrii, reþinem faptul cã în Statele Unite
dezbaterile electorale se axeazã pe subiecte legate de campanie ºi mai puþin
pe atributele candidaþilor; candidaþii la preºedinþia americanã îºi proclamã
obiectivele ºi planurile, fiind mai puþin interesaþi de atacarea contracandidaþilor.

Întreaga experienþã a unei dezbateri între candidaþi este însã o experienþã
mediatã, ceea ce înseamnã cã suportul tehnic (televiziunea în cazul de faþã)
îºi pune o amprentã asupra modului în care privitorii lectureazã imaginile ºi
discursurile prezentate. Încã de la începutul analizei dezbaterilor televizate,
importanþa elementelor de impact vizual a fost accentuatã, cu exemplul deja
legendar al cazului confruntãrii dintre John Kennedy ºi Richard Nixon, situa-
þie în care privitorii de televiziune l-au considerat pe primul ca fiind „învin-
gãtorul“ dezbaterii, în timp ce ascultãtorii de radio l-au considerat pe Nixon
superior sau cel puþin la fel de bun ca oponentul sãu. 

Dezbaterile electorale sau cum se construieºte un preºedinte
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CAPITOLUL 2

Cui îi e fricã de dezbateri?

Orice tentativã de analizã a impactului pe care confruntarea finalã dintre cei
doi candidaþi la preºedinþie l-a avut în alegerile din 2009 trebuie sã plece de
la premisa cã un astfel de impact este imposibil de mãsurat cu precizie. O even-
tualã influenþã în direcþia dislocãrii unui anumit procentaj din electorat – aºa
cum s-a afirmat în numeroase rânduri de cãtre voci mai mult sau mai puþin
avizate – considerãm cã este imposibil de cuantificat. De altfel, este dificil sã
ne imaginãm dezbaterile televizate ca dei ex machina, având puterea de a anula
orice opinii ºi credinþe anterioare. 

Adevãrul, confirmat empiric de numeroºi cercetãtori, începând cu repre-
zentanþii ªcolii de la Columbia, este cã o campanie poate deplasa în foarte micã
mãsurã alegãtorii, mai ales dacã aceºtia au orientãri anterioare bine conturate.
Un astfel de efect direct limitat traduce imposibilitatea de a influenþa mai mult
de câteva procente din corpul electoral; în anumite contexte, însã, aºa cum a
fost cursa foarte strânsã din campania din 2009, astfel de procente se pot dovedi
semnificative.

Decizia electoralã decisivã nu s-a luat în seara dezbaterii, ci s-a construit,
în mod evident, în timp, hrãnindu-se din amintirile ºi anticipãrile alegãtori-
lor, din predictibilitatea comportamentelor ºi reacþiilor celor doi candidaþi.
Efectele combinate ale expunerii ºi percepþiei selective par sã fi funcþionat în
campania din 2009 la fel de bine ca în anul electoral 1944, atunci când Paul
Lazarsfeld ºi colegii sãi au descoperit cã destinatarii mesajelor electorale le
selectau pe acelea care erau în consonanþã cu propriile orientãri ºi le respingeau
pe cele aflate în disonanþã cu sistemul lor atitudinal.

Nu trebuie sã uitãm cã dezbaterile electorale constituie o manifestare em-
blematicã de punere în scenã a politicii, un gen major în programele televiziu-
nilor româneºti. Aºa cum observa un cunoscut analist francez al comunicãrii
televizuale, Patrick Lecomte, „politica nu devine un spectacol de masã decât
atunci când riturile sale electorale primeazã în actualitate“ (Lecomte, 2004: 56).
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La un astfel de spectacol au fost martori aproximativ 4,9 milioane de români în
seara zilei de 3 decembrie, momentul confruntãrii finale dintre Mircea Geoanã
ºi Traian Bãsescu. 

Actualele show-uri politico-mediatice nu sunt însã o noutate absolutã, pu-
nerea în scenã a relaþiilor de putere a fost inerentã reglãrii sociale de-a lungul
timpului ºi a impus un spaþiu scenic de reprezentare a acestor relaþii; repre-
zentãri în care putem cu uºurinþã identifica forme incipiente ale actualelor ce-
remonii televizuale. Abordãrile antropologice ale televiziunii (Dayan, Katz,
1992/1996 Coman, 2009) gãsesc o zonã de apropiere între ceremoniile de tipul
trezirii Regelui la Versailles sau ritualurilor cu flãcãri ale regimului nazist la
Nurenberg ºi ceremoniile puterii politice actuale care orchestreazã un spec-
tacol similar, scopul fiindu-le comun: acela de a convinge.

Dezbaterile trebuie vãzute, însã, în primul rând ca evenimente mediatice
(media events). Dincolo de atenþia cercetãtorilor, confruntãrile candidaþilor sus-
citã ºi foarte multã atenþie din partea media. Aceastã atenþie se îndreaptã, însã,
de regulã, într-o singurã direcþie, cea a competiþiei dintre candidaþi, a zonelor
de conflict ºi controversã, în defavoarea dezbaterii subiectelor de interes ge-
neral. Astfel, în anumite situaþii, interpretãrile jurnaliºtilor legate de dezbateri
pot avea un impact mai mare asupra alegãtorilor decât dezbaterile propriu-zise.

Este cazul dezbaterii difuzate de canalul Realitatea TV dupã confruntarea
finalã dintre Mircea Geoanã ºi Traian Bãsescu. Aceastã dezbatere a avut o audi-
enþã impresionantã (7,2 puncte de rating), mult peste media emisiunilor de gen.

Tabelul 5: Audienþele canalelor TV în perioada difuzãrii dezbaterii finale (fãcute publice
de GfK România ºi preluate de pe www.paginademedia.ro, accesat la data de 12.10.2010).
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Realitatea TV 842.000 (7,2 rating)

TVR 1 756.000 (6,5)

Antena 3 730.000 (6,3)

Pro TV 607.000 (5,2)

Antena 1 374.000 (3,2)

B1 TV 365.000 (3,1)

Acasã 310.000 (2,7)

Kanal D 154.000 (1,3)

Naþional TV 131.000 (1,1)

Prima 118.000 (1)
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Din acest punct de vedere, dezbaterea din studioul Realitatea TV a func-
þionat ca un „verdict“ mediatic în legãturã cu performanþa candidaþilor din tim-
pul confruntãrii; verdict cu atât mai eficient cu cât a fost oferit de jurnaliºti
cunoscuþi ºi apreciaþi de privitori. 

Revenind la cifrele de audienþã, dezbaterea dintre cei doi candidaþi la
preºedinþie a reunit un numãr impresionant de privitori – 4,9 milioane, din care
2,9 milioane au fost din mediul urban. Doar momentul anunþãrii rezultatelor
exit-poll-urilor a reuºit sã suscite atenþia unui numãr mai mare de privitori –
5,6 milioane de telespectatori urmãrind anunþarea rezultatelor pe data de 6
decembrie 2009. Nu întâmplãtor, în intervalul prime time, cele mai mari au-
dienþe le-au avut canalele care au difuzat dezbaterea – Realitatea TV, TVR 1
ºi Antena 3:

Tabelul 6: Audienþele canalelor TV în intervalul prime time, în ziua difuzãrii dezbaterii
finale (fãcute publice de GfK România ºi preluate de pe www.paginademedia.ro, acce-
sat la data de 12.10.2010).

Aºa cum aminteam anterior, majoritatea studiilor dedicate dezbaterilor
electorale îºi au rãdãcinile în paradigma efectelor media, investigând zona influ-
enþelor exercitate de dezbateri la nivelul electoratului. Cum o astfel de abor-
dare (testabilã doar prin design experimental) nu ne este accesibilã în momentul
de faþã, ne vom orienta atenþia asupra unei analize calitative a conþinutului
confruntãrii electorale din turul al II-lea (Geoanã – Bãsescu), investigând retori-
cile verbale ºi retoricile vizuale care au fost parte integrantã a acestui eveni-
ment mediatic.
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Realitatea TV 1,48 milioane telespectatori (7,3 rating)

TVR 1 1,31 milioane (6,5)

Antena 3 1,07 milioane (5,3)

Pro TV 1,05 milioane (5,2)

Antena 1 759.000 (3,7)

B1 TV 460.000 (2,3)

Acasã 448.000 (2,2)

Kanal D 361.000 (1,8)

Naþional TV 303.000 (1,5)

Prima 254.000 (1,2)
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2.1. Metodologia cercetãrii

Ritualul mediatic în care are loc dezbaterea dintre liderii politici, faþã în faþã
ºi în direct, se traduce printr-un veritabil „duel televizual“ (Lecomte, 2004: 69),
adicã un spectacol emblematic al politicii mediatizate ºi un câmp privilegiat
de exploatare a noilor mecanisme de comunicare politicã. 

Un astfel de duel retoric a fost conceput ºi perceput în campania electoralã
din 2009 ca o luptã între candidaþi, luptã din care nu a contat decât învingãtorul.
În turul al doilea, când miza a devenit cu atât mai importantã, regulile ºi rezul-
tatul duelului au fost mai dependente de interacþiunea conflictualã dintre cei
doi candidaþi ºi mai puþin de temele ºi strategiile argumentative puse în scenã. 

În linia analizelor autorului francez Patrick Lecomte, considerãm cã lo-
gica ºi dinamica unor astfel de confruntãri electorale implicã înþelegerea meca-
nismelor unui dublu flux de comunicare: pe de o parte între cei doi candidaþi,
pe de altã parte între aceºtia ºi telespectatori. În situaþia de faþã, acest dublu
flux se dezvoltã sub douã registre: 1) cel al confruntãrii discursurilor ºi inter-
acþiunilor directe Geoanã – Bãsescu; 2) cel al mesajelor transmise publicului
ºi efectelor latente ale jocului de roluri asumat de cei doi participanþi. Le vom
analiza pe amândouã, accentuând atât confruntarea explicitã a tematicilor, cât
ºi bãtãlia adresãrii ascunse, ambele derulate concomitent în seara zilei de 3
decembrie 2009. 

Întrebãrile de cercetare care ne ghideazã pe parcursul acestui demers sunt
urmãtoarele: 

I1. Au existat diferenþe între cei doi candidaþi din punctul de vedere al te-
maticilor abordate, construirii argumentelor, pattern-urilor de interacþiune sau
stilului adresãrii?

I2. Au existat diferenþe în privinþa retoricilor vizuale (unghiuri de filmare,
planuri, cadre, etc.) ale celor douã canale analizate? ªi, dacã da, care au fost
consecinþele lor?

I3. În ce fel au contribuit elementele discursive ºi cele vizuale la înþelegerea
sau, dimpotrivã, la ocultarea mizelor confruntãrii dintre cei doi candidaþi? 

2.2. Confruntarea explicitã

Aºa cum am accentuat anterior, formatul dezbaterilor dintre candidaþii prezi-
denþiali este un factor important în reprezentarea finalã pe care telespectatorii
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ºi-o fac în legãturã cu performanþa acestora. „Marea confruntare“ (aºa cum a
fost numitã de canalul Realitatea TV) dintre Mircea Geoanã ºi Traian Bãsescu
a avut un format foarte constrângãtor, gândit de Institutul pentru Politici
Publice, care a organizat aceastã confruntare finalã, desfãºuratã la Palatul Parla-
mentului. Motivaþia alegerii locului poate fi uºor înþeleasã ºi merge în direcþia
unui cadru oficial, instituþional, neutru din punct de vedere politic. 

Acest cadru de tip amfiteatru sau arenã a avut însã o amprentã asupra
desfãºurãrii întâlnirii dintre cei doi „combatanþi“, în sensul cã a impus o anu-
mitã punere în scenã în cadrul sãlii de dezbatere, atât a susþinãtorilor (care,
datã fiind amploarea spaþiului, au putut fi prezenþi în numãr mare), cât ºi a
celor doi candidaþi care au fost dispuºi – deºi decorul ar fi permis ºi o altã
amplasare – la micã distanþã, unul faþã de celãlalt, cu privirea cãtre modera-
torul Robert Turcescu.

Figura 29: Captura 1, dezbaterea finalã, Realitatea TV.
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Figura 30: Captura 2, dezbaterea finalã, Realitatea TV.

Întreaga organizare a emisiunii, atât prin structurarea decorului, cât ºi prin

împãrþirea strictã a timpului în jurul unor tematici pre-selectate, traduce intenþia

de a suscita un discurs de controversã din partea participanþilor. Acest tip de

discurs constã în a face sã se confrunte douã sau mai multe puncte de vedere

asupra chestiunilor supuse dezbaterii, astfel încât cei care asistã la aceastã con-

fruntare sã-ºi poatã construi propriul adevãr prin intermediul unui act de deli-

berare (Charaudeau, Ghiglione, 1997/2005: 85).

Regulile confruntãrii au fost precizate de moderator încã de la început,

iar cei doi participanþi ºi-au exprimat acordul de a le respecta. Cei doi „com-

batanþi“ au avut o atitudine reactivã constantã, fiind gata sã dea replici, lup-

tând pentru a lua cuvântul ºi pentru a-l pãstra. Moderatorul, Robert Turcescu,

a fost omniprezent de-a lungul celor trei ore de dezbatere, implicându-se ºi

distribuind iniþiativele verbale, asupra cãrora a avut un control cvasi-exclu-

siv. Organizarea spaþiului interlocutiv a fost astfel foarte controlatã ºi orches-

tratã de un moderator care a jucat rolul de dirijor de-a lungul confruntãrii.
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Structura gânditã a urmãrit o împãrþire strictã a luãrilor de cuvânt ºi a te-
maticilor acestora. Cei doi candidaþi au început printr-un discurs de 5 minute
legat de proiectul personal pentru funcþia de preºedinte ºi au continuat prin
susþinerea a ceea ce moderatorul a numit „monologuri“ (neîncurajând deci
schimbul de replici sau de argumente), pornind de la cinci teme precise: politicã
externã, securitate naþionalã, economie/crizã economicã, justiþie ºi luptã îm-
potriva corupþiei. În cronologia dezbaterii au urmat adresarea reciprocã a unei
întrebãri (punctul culminant al întâlnirii), tragerea la sorþi a unor întrebãri adre-
sate de jurnaliºti care nu au fost prezenþi pe platoul emisiunii, jurãmântul pe
Biblie legat de o întrebare adresatã fiecãruia dintre cei doi participanþi de mo-
deratorul Robert Turcescu, dezbaterea încheindu-se – aºa cum a început – cu
susþinerea unor discursuri finale de câte cinci minute.

Structura aceasta a construit un „spaþiu argumentativ blocat“ (Charaudeau,
Ghiglione, 1997/2005: 189), nemaifiind loc pentru dezvoltarea unui raþiona-
ment ºi pentru discutarea argumentelor. În ciuda acestei împãrþiri constrângã-
toare, care a restrâns, deci, posibilitatea de a dezvolta un anumit tip de pledoarie,
fiecare candidat a încercat sã-ºi impunã temele ºi argumentele prioritare. Ierar-
hia comparatã a tematicilor abordate de cei doi candidaþi, atât în discursurile
de deschidere, cât ºi în cele de încheiere, indicã o poziþionare diferitã a celor
doi candidaþi. 

Mircea Geoanã a abordat cu predilecþie tema unei viziuni pentru România,
un proiect viabil care, din punctul de vedere al candidatului PSD, impunea:
1) implementarea unor mãsuri economice imediate, adresate categoriilor celor
mai afectate de crizã – sãraci, oameni cu credite, cu salarii mici, bãtrâni ºi tineri
(„Prea multã lume se zbate în sãrãcie, prea mulþi copii de la þarã nu ajung la
facultate, prea multe familii nu ajung dintr-o leafã sau douã sã-ºi asigure re-
sursele necesare sau sã aibã un acoperiº deasupra capului, prea mulþi dintre
bãtrânii noºtri se zbat în sãrãcie, în uitare, în lipsã de asistenþã socialã ºi de
respect, pentru cã mãcar atât putem face pentru cei care sunt pãrinþii ºi bunicii
noºtri“; „Am avut ocazia sã reconfirm afecþiunea ºi respectul pentru bãtrâni.
Voi încerca sã dau o ºansã tinerilor din aceastã þarã.“) ºi 2) reconcilierea cla-
sei politice româneºti („Am demonstrat cã pot sã-i unesc pe români“; „Am
reuºit sã demonstrez cã pot sã adun în jurul meu o echipã, cã pot aduce oameni
care sã mã susþinã de la PNL, PNG, PNÞCD ºi UDMR“).

Candidatul PD-L a început printr-un atac la adresa Alianþei reprezentate
de Mircea Geoanã, marºând apoi pe douã macro-teme: 1) referendumul ºi
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reformarea statului ºi a clasei politice („Le propun românilor sã trecem ime-
diat la aplicarea deciziei de reformare a poporului suveran“; „În mandatul ur-
mãtor, obiectivul meu este ca România sã se modernizeze, fie cã vorbim de
modernizarea statului sau a clasei politice“; „Am convingerea cã împreunã,
preºedinte ºi popor, vom reuºi sã modernizãm statul român“); 2) lupta împotriva
mogulilor care au acaparat resursele statului („Voi rãmâne un duºman faþã de
aceia ca Vântu, Voiculescu, Patriciu, care cred cã, subordonându-ºi oameni
politici, pot sã-ºi continue accesul nelimitat cãtre resursele statului, resurse care
sunt de fapt ale cetãþenilor români“).

Strategiile argumentative ale celor doi contracandidaþi scot la ivealã cli-
vajul major din jurul axei politice tradiþionale stânga-dreapta, pusã în evidenþã
prin predilecþia temelor abordate de protagoniºtii dezbaterii. Argumentarea lui
Mircea Geoanã este mai mult socialã, chiar ºi atunci când vorbeºte despre crizã
economicã, în timp ce Traian Bãsescu se plaseazã în registrul clasic de dreapta
al reformãrii statului ºi clasei politice. 

2.3. Confruntarea implicitã

Dacã tematicile abordate ºi strategiile construite în jurul acestora au consti-
tuit registrul manifest al dezbaterii dintre cei doi, mecanismele interacþiunilor
dintre protagoniºti ºi modalitatea de a se raporta unul la celãlalt în contextul
unei transparenþe totale (impuse de formatul unei emisiuni transmise în direct)
a reprezentat miza realã a confruntãrii.

Încã de la început, cei doi participanþi au avut tendinþa de a exacerba re-
laþiile de contradicþie, de opoziþie ºi dezacord, în timp ce moderatorul a in-
tervenit – adesea didactic –, moralizând, judecând sau chiar evaluând – toate
acestea printr-o identificare constantã cu telespectatorii: „Aºteptãm din partea
dumneavoastrã un dialog viu, nu monoton, o dezbatere serioasã, nu plictisi-
toare, o confruntare de idei ºi opinii, dar nu de atacuri la persoanã. Credem
cu tãrie cã un viitor ºef de stat poate ºi trebuie sã fie un reper de civilitate, un
bun orator, dar ºi o persoanã capabilã sã asculte cu atenþie chiar ºi un adversar“.
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Figura 31: Captura 3, dezbaterea finalã, Realitatea TV.

De-a lungul dezbaterii, s-a conturat o scenã a conflictului, pe care Robert
Turcescu a încercat adesea sã o controleze, fãcând apel la o regulã implicitã
a dezbaterii care cere ca schimburile de opinii contrare sã se facã ascultân-
du-l pe celãlalt într-un mod civilizat. Majoritatea intervenþiilor s-au legat de
alocarea cuvântului („Vã rog sã le vorbiþi românilor despre criza economicã,
dacã se poate sã ºi dialogaþi ar fi perfect, dacã nu…“) ºi de gestiunea discuþiei
(„Vã rog, liniºte în salã“; „Vã rog sã fiþi mai conciºi“, „Vã invit la un exerci-
þiu de concizie“).

Un alt plan important a fost cel al adresãrii directe. Încã din primele minute
ale dezbaterii, cei doi adversari s-au privit, deºi dispunerea în studio – în spa-
tele unor pupitre transparente, cu faþa cãtre moderator – permitea evitarea unei
astfel de adresãri directe. De-a lungul emisiunii, atât Mircea Geoanã, cât ºi
Traian Bãsescu au fost prezenþi pe ecran, printr-o tehnicã graficã cunoscutã
sub numele de imagine tip carte deschisã, permiþând urmãrirea simultanã a
reacþiilor celor doi interlocutori. 
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Figura 32: Captura 4, dezbaterea finalã, Realitatea TV.

Aceastã practicã mediaticã impune o nouã expresivitate a feþei candidaþilor,
constrânºi de planul apropiat al sociabilitãþii televizuale tipice: sentimente, surâ-
suri sau grimase afiºate pe ecran.

Pe mãsurã ce dezbaterea a avansat, schimbul de replici a cunoscut ºi el
un crescendo, atribuirea cuvântului de cãtre moderator fiind tot mai des aban-
donatã, în favoarea unei adresãri directe. Punctul culminant al acestei adresãri
a fost întrebarea lui Traian Bãsescu legatã de vizita nocturnã la Sorin Ovidiu
Vântu: „Azi noapte v-a plãcut întâlnirea cu domnul Vântu?“ Replica de la ora
20:35 – „da, am avut asearã o întâlnire cu domnul Vântu“ – ºi cele 18 secunde
de ezitare ale lui Mircea Geoanã au marcat – la nivel simbolic – înfrângerea
acestuia ºi deznodãmântul dialogului dintre cei doi, cu o orã ºi jumãtate înainte
de finalul emisiunii. Nici mãcar întrebarea legatã de realizãrile din cei cinci
ani de mandat, care i-ar fi putut permite, în alt context, lui Mircea Geoanã sã
reechilibreze discrepanþele jocului adresãrii nu a mai contat în ansamblul con-
fruntãrii. 

Un alt moment intens al dezbaterii, evident secundar în ierarhia dramatis-
mului, a avut loc la ora 21:52, cãtre finalul emisiunii, ºi a constat în jurãmintele
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cu mâna pe Biblie ale celor doi candidaþi, jurãminte legate de douã chestiuni
devenite leit-motiv pe parcursul desfãºurãrii campaniei. În cele douã minute
acordate acestui moment-surprizã, pus în scenã de realizatori, Mircea Geoanã
a jurat cã nu a oferit ºi nu va oferi niciun avantaj material unor grupuri de inte-
rese, la insistenþele moderatorului, i-a numit pe „Vântu, Patriciu ºi Voiculescu“,
iar Traian Bãsescu a jurat cã nu a lovit copilul „nici în plex cu pumnul, nici
în faþã cu pumnul“.

Aceste momente-cheie, care au fost îndelung comentate de jurnaliºtii
prezenþi în studioul Realitatea TV la finalul confruntãrii, au demonstrat „rolul
crucial pe care îl joacã armele simbolice externe confruntãrii argumentative
propriu-zise (…) care asigurã puterea persuasivã în faþa publicului-arbitru“
(Lecomte, 2004: 75) ºi au servit ca un verdict, legitimat de pretinsa obiectivi-
tate a imaginilor difuzate, în evaluarea prestaþiei celor doi candidaþi.

În încheiere, accentuãm faptul cã aceastã confruntare finalã, dincolo de
toate aspectele formale, s-a prezentat telespectatorilor ca un loc unde fiecare
dintre cei doi candidaþi s-a mãsurat verbal cu celãlalt, încercând sã obþinã
un avantaj. Raporturile conflictuale au fost evidente, la fel ca ºi antagonismul
punctelor de vedere susþinute. De-a lungul confruntãrii, impunerea unui stil
alert, imperativa concizie a rãspunsurilor, ambele corelate la nivelul retoricii
vizuale prin alegerea unghiurilor de filmare, suprapunerea cadrelor, folosirea
alternatã a gros-plan-urilor ºi plonjeurilor – toate acestea au impus o unicã
lecturã a confruntãrii, una care a urmãrit nu schimbul argumentelor, ci exclu-
siv încadrarea celor doi participanþi într-o schemã a poziþiilor simbolice, con-
struitã în jurul binomului învingãtor-învins. 

Dupã cum aratã McKinney, Carlin (2004: 222), majoritatea cercetãtorilor
sunt de acord cã formatul dezbaterilor influenþeazã modul în care privitorii
înþeleg subiectele discutate. Se pare cã dezbaterile libere, de tipul dialogului
între candidaþi, creeazã o dinamicã a comunicãrii ce permite telespectatorilor
sã se concentreze asupra soluþiilor propuse pentru anumite tematici ºi mai pu-
þin asupra performanþei candidaþilor ºi aprecierilor legate de imaginea aces-
tora. În timp ce dezbaterile de tip arenã, cum a fost cea dintre Mircea Geoanã
ºi Traian Bãsescu, încurajeazã mai degrabã evaluarea imaginii candidaþilor, a
modulului în care s-au prezentat în cadrul confruntãrii ºi asigurã o mai slabã
înþelegere a subiectelor discutate (McKinney, Carlin, 2004: 222). 

Faptul cã intrãm în a doua decadã a campaniilor electorale televizate (deºi
doar ultimele trei campanii au inclus formate memorabile de dezbatere între
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candidaþi) ar trebui sã marcheze o mai bunã înþelegere a practicilor electorale
autohtone ºi a modului în care acestea influenþeazã raportarea cetãþenilor la
lumea politicã. În mod evident, elemente precum formatul dezbaterilor ºi locul
lor în grila de programe, numãrul candidaþilor invitaþi sau selecþia tipului de
întrebãri – toate acestea modificã înþelegerea pe care privitorii o au asupra mi-
zelor dezbaterii ºi performanþei participanþilor.

2.4. Douã canale TV, aceeaºi dezbatere?

Deºi (aºa cum am arãtat anterior) nu existã un consens asupra efectelor pe care
dezbaterile le au asupra privitorilor – la nivel cognitiv sau comportamental –,
existã un acord legat de influenþa evidentã pe care dezbaterile o au în evalua-
rea imaginii candidaþilor. Suntem de pãrere cã, în cazul dezbaterilor, acumu-
larea cunoºtinþelor legate de personalitãþile candidaþilor (image learning) are
loc simultan cu acumularea informaþiilor legate de subiectele despre care dis-
cutã (issue learning). Prin modalitatea în care au construit ºi prezentat aces-
te dezbateri, considerãm totuºi cã cele douã canale de televiziune (Realitatea
TV ºi Antena 3) care au filmat ºi transmis în direct dezbaterea finalã au privi-
legiat componentele legate de imagine, în defavoarea celor legate de conþinut
(mesaj) politic.

Din analiza comparativã a celor douã transmisii ale dezbaterii, realizate
de canalele concurente – Realitatea TV ºi Antena 3 –, vrem sã identificãm ele-
mentele de conflict prezente în cadrul dezbaterii, plecând de la câteva premise:
1) elementele de conflict prezente la nivel vizual (legate în special de unghiu-
rile de filmare) oferã o lecturã diferitã transmisiilor celor douã canale de ºtiri;
2) astfel de elemente conflictuale au fost accentuate de formatul dezbaterii ºi
3) accentuarea opoziþiilor dintre candidaþi ºi folosirea anumitor tehnici de fil-
mare au contribuit la focalizarea atenþiei în jurul elementelor legate de perso-
nalitãþile candidaþilor ºi nu de temele politice, economice sau sociale, discutate
în cadrul confruntãrii.

2.5. Rolul decorului

Evoluþiile din mediul dezbaterilor televizate au impus mai multe transformãri.
Una dintre cele mai importante este creºterea rolului decorului; acesta orga-
nizeazã o retoricã vizualã complexã, care îi are în prim-plan pe participanþi. 
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Figura 33: Captura 5, dezbaterea finalã, Antena 3.

Modalitãþile de filmare sunt o componentã esenþialã a acestei retorici. Pla-

nurile strânse ne plaseazã într-o relaþie de intimitate cu participanþii, cele largi

sugerând unele disparitãþi la nivelul discursului. O analizã a planurilor folosite

în confruntarea dintre Mircea Geoanã ºi Traian Bãsescu poate permite evalua-

rea reprezentãrii distanþei personale, pusã în scenã în cadrul dezbaterii; ast-

fel, putem distinge mai multe tipuri de planuri (Mercier, 1996):

– Gros-plan (ochii): efect de intimitate/efect de voyeurism;

– Plan detaliu: efect de voyeurism;

– Prim-plan (faþa): efect de personalizare;

– Plan mediu (pânã la mijloc): efect de sociabilitate;

– Plan întreg (obiectul în întregime): efect de sociabilitate;

– Plan general: efect de spaþiu public.

În cazul celor douã canale pe care le analizãm comparativ, reperãm o dis-

tincþie evidentã între modalitãþile de filmare alese. Antena 3 a folosit cadre mai

largi care au permis atât filmarea celor doi participanþi, cât ºi a susþinãtorilor
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lor, în timp ce canalul Realitatea TV a folosit cu predilecþie cadrele strânse,

plasându-i pe privitori într-o relaþie de intimitate cu cei doi candidaþi.

Modalitatea de dispunere a invitaþilor, amintind de poziþia profesorului

sau a unui dirijor, i-a atribuit moderatorul un statut de autoritate incontesta-

bil (cu menþiunea cã în cazul transmisiunii Antena 3, Robert Turcescu, mode-

ratorul dezbaterii, nu a fost filmat frontal ºi nu a apãrut decât în cadrele ample

care surprindeau decorul dezbaterii). Maniera profesoralã în care au fost dispuºi

protagoniºtii a accentuat punctele de vedere contradictorii, ca într-o salã de

judecatã, unde trebuie sã rãspundã în faþa cuiva care îi chestioneazã, ceea ce nu

a mai lãsat impresia unei discuþii care se desfãºura cu scopul de a dezbate/cla-

rifica anumite chestiuni aflate pe ordinea de zi.

Totuºi, un avantaj al acestei dispuneri se leagã de impresia de obiectivi-

tate, de imparþialitate a punctelor de vedere (impresie la care contribuie foarte

mult ºi materialul transparent din care erau confecþionate pupitrele, lãsând sã

se vadã în întregime corpul vorbitorilor). Astfel, privitorii au putut cãpãta sen-

zaþia cã nimic nu li se ascunde, „transparenþa“ datã de materialele folosite

creând iluzia participãrii la un proces de revelare a adevãrului care se desfãºoarã

chiar sub ochii lor. O astfel de scenarizare a dezbaterilor poate fi vãzutã ca o

garanþie a onestitãþii: nu se falsificã ceea ce se prezintã privitorilor. Cu alte

cuvinte, aºa cum îl descrie autoarea Marlène Coulomb-Gully, este vorba de

„un principiu asemãnãtor cu cel al bucãtãriei deschise clienþilor folosit în nu-

meroase restaurante“ (1995: 67).

2.6. Punerea în scenã a dezbaterii

Existã unii autori care considerã cã elementele vizuale ale comunicãrii televi-

zate îi eclipseazã dimensiunea verbalã (McKinney, Carlin, 2004: 217). Impactul

vizual al confruntãrii dintre Mircea Geoanã ºi Traian Bãsescu considerãm cã

a fost foarte mare ºi cã a avut, probabil, un rol semnificativ în rezultatele finale

care au inversat ierarhiile fãcute publice de institutele de sondaje de-a lungul

campaniei. Considerãm deci, cã modalitãþile de prezentare ºi conþinutul vizual

propriu-zis al confruntãrii finale au constituit un element important al mesajelor

percepute de privitori. În analiza comparativã a conþinutului vizual vom exa-

mina: a) modalitãþile de filmare a candidaþilor; b) interacþiunile la nivel vizual

dintre candidaþi ºi c) diferenþele dintre conþinutul verbal ºi cel vizual. 
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În analiza comparativã a transmisiilor Realitatea TV ºi Antena 3 este evi-
dentã o diferenþã legatã de prezentarea celor doi candidaþi, din punctul de ve-
dere al câtorva elemente foarte importante: compoziþia cadrelor, unghiurile de
filmare, folosirea gros-plan-urilor, privirea directã adresatã de candidaþi camerei
ºi rolul de pivot central alocat (doar de canalul Realitatea TV) moderatorului.

Figura 34: Captura 6, dezbaterea finalã, Realitatea TV.

Canalul Realitatea TV a folosit cu predilecþie cadre mai scurte (alternân-
du-le în mod frecvent) ºi a prezentat imaginile simultane ale celor doi can-
didaþi, surprinzându-le reacþiile într-o manierã care a accentuat conflictul,
disparitãþile, opoziþiile dintre Mircea Geoanã ºi Traian Bãsescu. 
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Figura 35: Captura 7, dezbaterea finalã, Antena 3.

Antena 3 a folosit cadre largi, monumentale, accentuând elemente din de-
cor care nu au fost vizibile în cadrul transmisiei Realitatea TV (spre exemplu,
drapelele prezente în proximitatea candidaþilor sau elementele arhitecturale ale
sãlii). Astfel de cadre, conform tipologiei mai sus amintite, creeazã un efect de
spaþiu public, de agora televizualã, accentuând deci dimensiunea deliberativã.

În plus, canalul Antena 3 a folosit ºi unele cadre care se folosesc mai ales
în cinematografie – plonjeul sau contraplonjeul – ºi destul de rar în televiziune. 

Toate aceste caracteristici, posibile prin plasarea camerelor mobile la locul
dezbaterii, au contribuit la punerea în evidenþã a dimensiunii oficiale a în-
tâlnirii dintre cei doi ºi a caracterului simbolic al locaþiei alese drept scenã a
dezbaterii. Din acest punct de vedere, nu sunt întâmplãtoare cadrele care au
surprins simbolurile instituþionale prezente în cadrul platoului (cele mai suges-
tive fiind drapelele naþionale).
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Figura 36: Captura 8, dezbaterea finalã, Antena 3.

O altã diferenþã se leagã de absenþa imaginii simultane pe ecrane a celor

doi candidaþi la Antena 3; aceºtia au fost prezentaþi succesiv, cadrele care îi sur-

prindeau fiind alternate cu imagini ale susþinãtorilor prezenþi în platou. Mode-

ratorul a fost doar o voce din off, nefiind arãtat decât în cadrele mai largi care

surprindeau ansamblul sãlii ºi participanþilor.

Redarea elementelor de conflict se realizeazã la nivel vizual prin alternarea

imaginii interlocutorilor, folosind, de regulã, cadrele strânse sau imaginea si-

multanã (split screen) a vorbitorului ºi interlocutorului (cazul Realitatea TV).

Putem spune deci cã cele douã canale, prin intermediul tehnicilor de filmare

ºi de prezentare a candidaþilor, au prezentat versiuni diferite ale dezbaterii.

Într-o cercetare realizatã în 2004 pe un vast corpus de înregistrãri ale dezba-

terilor dintre candidaþi, autorii Mitchell McKinney, profesor la Universitatea

din Columbia, ºi Diana Carlin, profesor la Universitatea din Kansas, au de-

monstrat cã formatul dezbaterilor ºi elementele de decor influenþeazã ce ºi cât

reþin privitorii dintr-o dezbatere. 
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Figura 37: Captura 9, dezbaterea finalã, Antena 3.

Contextul spaþial, incluzând schimbãrile unghiurilor, o anumitã graficã sau
plasarea unor elemente vizuale pe ecrane (burtiere cu texte-sintezã, fraze me-
morabile ale candidaþilor, titluri, chenare etc.) afecteazã se pare înþelegerea ºi
reamintirea programelor informative (McKinney, Carlin, 2004: 219). Din punc-
tul de vedere al inserþiilor grafice sau bandelor-anunþ, nu au existat diferenþe
semnificative între cele douã canale, atât Realitatea TV, cât ºi Antena 3 sur-
prinzând frazele-cheie din discursurile celor doi candidaþi.

Continuând astfel de reflecþii, putem spune cã dezbaterea dintre candidaþii
Mircea Geoanã ºi Traian Bãsescu, dezbatere care a fost urmãritã de aproape
5 milioane de români (o cifrã impresionantã dacã ne gândim cã totalul popu-
laþiei adulte este de 17 milioane), a fost construitã dupã regulile genurilor de
divertisment, accentuând nu schimbul de idei ºi argumente, ci personalitãþile
asimetrice ale celor doi candidaþi. 
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Figura 38: Captura 10, dezbaterea finalã, Antena 3.

2.7. Interpretarea rezultatelor

Formatul confruntãrii finale din campania prezidenþialã a avut, în mare mãsurã,

un caracter „contrafãcut“. Pusã în scenã pentru televiziune, confruntarea – re-

gizatã dupã modelul unei arene, unei tribune publice – a reprezentat o mostrã

de retoricã electoralã, formatul însã nu a permis dezvoltarea unor argumentaþii

aprofundate din cauza timpului limitat ºi, mai ales, a multitudinii subiectelor

abordate. 

Un actor important în desfãºurarea confruntãrii a fost moderatorul, Robert

Turcescu. Învestit cu putere absolutã în derularea întâlnirii dintre cei doi candi-

daþi, acordând dreptul la cuvânt ºi, implicit, la prezenþã pe ecranele privitorilor,

printr-un control cvasi-total al intervenþiilor participanþilor, Robert Turcescu

a amplificat rigiditatea formatului dezbaterii. Cele mai deficitare aspecte se

leagã de:
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1) Lipsa interacþiunilor directe dintre candidaþi (cu excepþia a douã mo-

mente: cel în care cei doi ºi-au adresat douã întrebãri ºi, la finalul întâlnirii,

momentul în care ºi-au oferit reciproc daruri).

2) Absenþa discutãrii în profunzime a câtorva subiecte mai relevante din

ansamblul celor selectate pentru întâlnirea finalã din turul doi al campaniei.

3) Includerea unei voci a publicului, a cetãþenilor simpli în procesul dez-

baterii (aceastã practicã este curentã, spre exemplu, în cadrul dezbaterilor

electorale din Franþa, acolo unde existã, de regulã, un public activ în studioul

emisiunii sau este permisã intervenþia telefonicã a telespectatorilor).

Referitor la prezentarea vizualã a dezbaterii, considerãm cã aceasta a con-

stituit subiectul unor savante scenarizãri, care, prin intermediul tipurilor de

cadre, varierii ºi suprapunerii lor, unghiurilor de filmare sau inserãrii elemen-

telor grafice pe ecrane au devenit un punct central în construirea imaginii me-

diatice a candidaþilor ºi a modului în care aceasta a fost perceputã de cãtre

privitori – ca o competiþie în care aspectele legate de personalitate (ºi nu de

tematicile tratate) au contat cel mai mult.

Contextul spaþial, dispunerea invitaþilor în studio, tipul de pupitru în faþa

cãruia au fost aºezaþi candidaþi, ca ºi decorul în ansamblu, toate acestea au

fost elemente care au influenþat ce ºi cât au reþinut privitorii din dezbaterea

dintre Mircea Geoanã ºi Traian Bãsescu din seara de 3 decembrie 2009. Ima-

ginea alternatã a celor doi, surprinderea instantanee a expresiilor ºi reacþiilor

la comentariile contracandidaþilor – toate acestea au permis o ierarhizare a

acelor doi participanþi din punctul de vedere al incisivitãþii ºi, în fond, al capa-

citãþii de a-ºi domina adversarul. Din acest punct de vedere, Traian Bãsescu

a fost câºtigãtor incontestabil.

Invitarea unor personalitãþi (sportivi, actori, oameni de televiziune), alã-

turi de membrii de partid, a reprezentat o premierã pentru campaniile din

România ºi un împrumut evident dinspre spaþiul american, unde prezenþa ce-

lebritãþilor este o practicã obiºnuitã deja în campanie. Mai mult decât atât, in-

vitaþii au punctat (la nivel vizual) momentele-cheie ale dezbaterii, fiindu-le

surprinse mimicile ºi reacþiile – de susþinere a candidatului propriu ºi de deza-

cord cu contracandidatul lui – pe parcursul confruntãrii. Toate aceste elemente

este posibil sã fi denaturat felul în care au înþeles privitorii confruntarea, dându-i

un aspect de competiþie sportivã, în cadrul cãreia suporterii din arene sunt parte

componentã a jocului .
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La nivel discursiv, schimbul de replici, maniera de a se impune, de a se
interpela ºi de a-ºi rãspunde a instituit adevãratul raport de forþe dintre Traian
Bãsescu ºi Mircea Geoanã, trasând ºi întãrind statuturile ºi rolurile corespun-
zãtoare. Fiecare dintre candidaþi a cãutat sã-l facã pe celãlalt sã ocupe poziþii
disimetrice, pentru a-ºi structura jocul de roluri în avantajul sãu.

Nu în ultimul rând, trebuie sã accentuãm diferenþa dintre prezentãrile celor
douã canale de ºtiri analizate care au transmis confruntarea în direct: Realita-
tea TV ºi Antena 3. Cele douã canale TV, prin alegerile unghiurilor de filmare,
prin preferinþa pentru anumite planuri ºi prin insistenþa pe anumite elemente
ale decorului au oferit privitorilor o lecturã diferitã a confruntãrii propriu-zise.
Fãrã a relua observaþiile din analiza dedicatã dezbaterii, accentuãm ideea cã
Realitatea TV, prin predominanþa cadrajelor strânse (plan mediu ºi gros-plan)
ºi a imaginii alternate a celor doi candidaþi, fapt ce a permis surprinderea instan-
tanee a reacþiilor acestora, a oferit o dimensiune mult mai conflictualã dezba-
terii ºi i-a distribuit pe cei doi candidaþi în roluri antagonice. 

Antena 3, în schimb, a avut o privire mai puþin focalizatã asupra aspectelor
legate de personalitatea candidaþilor (personality issues), cadrele largi, insis-
tenþa pe elementele de decor, plonjeul ºi contra-plonjeul – toate acestea tra-
duc un interes sporit acordat esteticii imaginii prezentate ºi, mai puþin, oferirea
unei grile antinomice de interpretare a rolului (în sensul dramaturgic de per-

formance) a celor doi participanþi.
Întrebãri legate de design-ul dezbaterilor ºi eficienþa lor, tradusã în nive-

lul de informaþie acumulatã de privitori ºi de înþelegere a chestiunilor discu-
tate, sau de înþelegere a modului în care un anumit format afecteazã performanþa
comunicativã a candidaþilor – toate aceste elemente ar trebui sã-i preocupe mai
mult, atât pe practicienii media, cât ºi pe analiºtii fenomenelor electorale din
România. 

Dezbaterile electorale sau cum se construieºte un preºedinte

111

Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:24 PM  Page 111



Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:24 PM  Page 112



Partea a III-a: 

Jurnaliºtii politici sau 
cum se construieºte o campanie

Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:24 PM  Page 113



Telepresedintii_color.qxd  5/13/2011  2:24 PM  Page 114



CAPITOLUL 1

Media-politica: culisele unei relaþii incerte

Inevitabil, campaniile electorale trebuie sã þinã seama, într-o mãsurã mai mare
sau mai micã, de media. Media sunt purtãtorii de mesaje, o modalitate eficientã
de a ajunge la ochii ºi urechile alegãtorilor, oferindu-le informaþii ºi, acum mai
mult decât oricând, opinii, cu alte cuvinte ºi piste de interpretare a informaþiilor. 

Jurnaliºtii, realizatorii de televiziune sau moderatorii cei mai vizibili au
devenit auxiliari în jocul politic, la care au început sã participe prin proximita-
tea puterii sau chiar dobândind o notorietate pe care au convertit-o în poziþie
politicã. Campania electoralã din România anului 2009 a ilustrat importanþa
realã a acestui proces ºi a efectelor interacþiunii dintre jurnaliºti ºi politicieni,
interacþiune care a construit finalmente realitatea politicã, aºa cum ni s-a prezen-
tat nouã, (tele)spectatorilor. 

Lumea politicã nu se reduce însã la informaþii stricto sensu. Cum infor-
maþia se scenarizeazã, se dramatizeazã ºi se transformã în spectacol, acest pro-
ces transmite simboluri, valori, modele de comportament ºi scheme de percepþie
care influenþeazã modul de receptare a realitãþii politice.

În consecinþã, campaniile electorale actuale trebuie sã þinã seama, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã, de media. Media sunt purtãtorii de mesaje,
reprezentând o modalitate eficientã de a ajunge la ochii ºi urechile alegãto-
rilor, oferindu-le informaþii ºi, acum mai mult decât oricând, opinii ºi, implicit,
piste de interpretare a informaþiilor. O radiografie a campaniei electorale ar fi
incompletã fãrã a analiza ºi opiniile jurnaliºtilor implicaþi în aceastã campanie,
modul în care ei au perceput, într-o perspectivã „dinãuntru“, aceastã desfãºu-
rare de forþe întinsã pe parcursul a 45 de zile. 

1.1. Jurnaliºtii ºi lumea politicã

Modul în care jurnalismul afecteazã procesul democratic a atras atenþia mai mul-
tor cercetãtori, care au fost interesaþi, spre exemplu, de impactul media asupra
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criteriilor de evaluare a oamenilor politici (Iyengar, Kinder, 1987, Iyengar,
1996), de pregnanþa socialã a ºtirilor (Schudson, 1985/2003, 2003), de efectele
ºtirilor politice (Zelizer, 2004/2007), de impactul lor asupra lumii politice
(Graber, 1984) sau de efectele rãspândirii infotainment-ului ca gen mediatic
privilegiat (Bourdieu, 1996/1998), pentru a ne limita la doar câteva dintre mul-
tiplele abordãri ale raporturilor instituite între jurnaliºti ºi oameni politici sau
între aceºtia ºi societate, în ansamblu. 

Este deja de domeniul evidenþei faptul cã actorii politici nu mai pot ignora
puterea mediaticã, aceasta reprezentând o realitate la care trebuie sã se adapteze.
Rémy Rieffel, autor a numeroase cãrþi dedicate jurnalismului ºi legãturilor sale
complexe cu lumea politicã, considerã cã, în prezent, se instituie un nou raport
de forþe: „jurnaliºtii apar în poziþie dominantã faþã de oamenii politici. (…)
Politicienii sunt din ce în ce mai supuºi presiunii evenimentelor ºi mass-media,
fiind obligaþi sã rãspundã solicitãrilor jurnaliºtilor, sã fie prezenþi pe platourile
televiziunilor, sã-ºi construiascã imaginea þinând cont de rezultatele sondajelor,
strategia lor electoralã este tributarã logicii mediatice“ (2005/2008: 19). 

Continuând observaþiile autorului francez, putem remarca prezenþa zilnicã
a candidaþilor prezidenþiali în perioada campaniei, în cadrul principalelor canale
de televiziune sau cotidiane româneºti. Mai mult decât atât, principalii candi-
daþi la preºedinþie au integrat în permanenþã în acþiunile lor comentariile jur-
naliºtilor, revizuindu-ºi adesea discursul ºi strategiile în funcþie de acestea. 

O altã observaþie legatã de raporturile dintre presã ºi jurnaliºti, aparþinând
autoarei Patricia von Munchow (care a realizat o amplã comparaþie între tele-
jurnalele franceze ºi cele germane), remarcã faptul cã jurnaliºtii francezi sunt
mai deferenþi faþã de oamenii politici decât colegii lor nemþi (2005: 170). Au-
torul francez Arnaud Mercier (1996: 102) explicã relaþia de conivenþã dintre
jurnaliºti ºi politicieni prin traiul „în simbiozã“ pe care aceºtia îl duc: studiazã
în aceleaºi ºcoli, se frecventeazã cu regularitate etc. Aceastã idee a fost amplu
dezvoltatã în literatura de specialitate, în special de Rémy Rieffel care con-
siderã cã, în marea lor majoritate, „jurnaliºtii francezi dau dovadã de o anume
conformitate în raport cu sistemul ambiant, împãrtãºesc o culturã comunã cu
decidenþii ºi nu favorizeazã dezbaterea“ (2005/2008: 24).

Ca ºi în Franþa, complicitatea dintre jurnaliºtii ºi politicienii autohtoni
devine responsabilã de propagarea unui fenomen numit média-malaise. Con-
secinþele la nivelul percepþiei publice sunt similare celor detectate de autorul
Jacques Gerstlé în Franþa anilor ’90: „cetãþenii îºi pãstreazã în general încre-
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derea în media, considerându-le surse de informare credibile, dar regretã exce-
sele mediatizãrii vieþii politice ºi, mai ales, consecinþele lor asupra rolului sporit
al banilor în politicã“ (1992/2002: 53). Un amplu raport dedicat nivelului de
cunoºtinþe legate de mass media a fost realizat de Agenþia pentru Monitorizarea
Presei în 2008. Unele dintre cele mai importante date indicã un nivel ridicat
al încrederii oamenilor în mijloacele de informare (57% dintre respondenþi au
declarat cã au multã ºi foarte multã încredere în mass media – 15%), clasa-
mentul fiind condus de televiziune care se bucurã de o ratã a încrederii de peste
70%. În evaluarea acestei încrederi, canalul de televiziune sau publicaþia de
unde provine informaþia joacã un rol important (63%), ca ºi jurnalistul care o
prezintã (49%).

Spre deosebire însã de situaþia din Franþa, descrisã cu acurateþe de
numeroºi autori (Bourdieu 1996/1998; Champagne, 1995/2002; Esquenazi,
1996; Gerstlé, 1992/2002; Lemieux, 2000; Rieffel, 2005/2008), jurnaliºtii din
România nu au ieºit de sub tutela puterii, a partidelor sau a patronatelor. Cu
toate acestea, de-a lungul anilor, în special elita domeniului (editorialiºtii, re-
dactorii ºtirilor, ºefii de redacþii etc.) ºi-a dezvoltat o anumitã formã de exper-
tizã criticã, fiind capabilã sã interpreteze cu discernãmânt jocul politic. În
România, mass media absorb însã adesea politica ºi ajung la politica-specta-
col; aspect cu atât mai vizibil în perioada campaniilor electorale.

1.2. Construirea mediaticã a campaniei electorale din 2009

În campania electoralã din 2009, candidaþii au generat acþiuni, gesturi, dis-
cursuri, luãri de poziþii care, prin acumulare, au contribuit la construirea iden-
titãþii lor politice. Campania electoralã se prezintã ca „o secvenþã privilegiatã
de construire a realitãþii politice, la care contribuie toþi protagoniºtii, în func-
þie de resurse ºi interese“ (Gerstlé, 2002/1992: 68). În consecinþã, notorietatea
candidaþilor, precum ºi popularitatea, credibilitatea, trãsãturile imaginii per-
sonale s-au (re)definit în mod progresiv pe parcursul campaniei, iar media au
avut un rol foarte important în acest proces.

Dincolo de simplificarea excesivã a informaþiei oferite, a lipsei de distan-
þare, a superficialitãþii ºi dramatismului intervenþiilor, unii autori (Champagne,
1995/2002, Rieffel, 2008/2005) susþin cã cel mai mare pericol se leagã de
crearea unei inegalitãþi între legitimitatea electivã ºi legitimitatea mediaticã.
Numãrul politicienilor invitaþi sã se exprime în faþa camerelor de luat vederi
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se reduce la câteva zeci, în timp ce ceilalþi, care rãmân în umbrã, sunt cvasi-
ignoraþi de publicul larg.

Având în vedere instabilitatea electoratului din România, nu este greºit
sã afirmãm cã politicienii cei mai mediatizaþi au profitat de o asemenea evoluþie
care a avut, fãrã îndoialã, o incidenþã asupra votului. Importanþa variabilelor
numite „clasice“ (caracteristicile socio-demografice ale alegãtorului, afilierile
partizane, credinþele religioase etc.) devine astãzi limitatã de variabile numite
„comunicaþionale“ (perceperea mizelor campaniei, a personalitãþii candidaþilor,
imaginii partidelor etc.).

De fiecare datã când o campanie electoralã decisivã se joacã la limitã – cum
a fost cazul alegerilor prezidenþiale din 2009 –, când diferenþa dintre cei doi
candidaþi este micã, o bunã prestaþie mediaticã poate sã rãstoarne rezultatul
unor alegeri ºi sã reuºeascã sã-i convingã pe cei care ezitã. Din acest punct de
vedere, împãrtãºim opinia autorului francez Rémy Rieffel care considerã cã,
„deºi este eronat sã afirmãm cã televiziunea face alegerile, nu este în schimb
greºit sã spunem cã, uneori, le influenþeazã“ (Rieffel, 2008/2005: 33). 

Focalizarea mediaticã asupra unor mize determinante în campanie a repre-
zentat un factor de selecþie ºi de recunoaºtere de cãtre public a mizelor prio-
ritare ale momentului. În analiza întreprinsã am încercat sã identificãm aceste
mize, aºa cum au fost ele percepute de cãtre jurnaliºti, ºi care a fost contribuþia
lor la formarea agendei politice a campaniei prezidenþiale din 2009. 

1.3. Comunicarea de campanie

Spre sfârºitul campaniei din 2009, se anunþa o victorie a reprezentantului PSD,
Mircea Geoanã, prefiguratã ºi de sondajele de opinie care circulau în media
la vremea respectivã. Faptul cã rezultatele campaniei au contrazis multe din-
tre profeþiile mediatice reafirmã importanþa comunicãrii în cursul campaniei.
Polarizarea media anti-Bãsescu, reîmprospãtarea memoriei alegãtorilor în legã-
turã cu situaþia din 2004, repovestirea influenþei „baronilor locali“, a noilor
moguli media, cu momentul vizitei candidatului PSD la Ovidiu Vântu în seara
precedentã dezbaterii finale, toate acestea au reactivat în electorat mecanis-
mele care se pare cã au dus la sprijinirea popularitãþii prezidenþiale. 

Campania preºedintelui care îºi încheia mandatul a fost susþinutã de pozi-
þia sa instituþionalã, toate mesajele de campanie mizând pe reducerea distanþei
dintre preºedinte ºi candidat (unul dintre head-line-urile folosite în campania
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PD-L – „Traian Bãsescu – Preºedintele!“ – este sugestiv în acest sens). Avan-
tajul poziþiei instituþionale este însoþit însã, în cazul lui Traian Bãsescu, de un
bilanþ fragil în privinþa popularitãþii, multe dintre mãsurile autoritare atrãgân-
du-i criticile media de-a lungul mandatului. Din acest punct de vedere, se poate
vorbi de un profit care decurge din legitimitatea poziþiei prezidenþiale, însã ºi
de o realã constrângere: „a fi la putere constituie un mijloc privilegiat de a
face cunoscut ceea ce vrem ºi putem face, dar reprezintã ºi o constrângere foarte
puternicã în privinþa declaraþiilor de intenþie: este greu sã promiþi cã vei face,
dacã vei fi reales, ceva cu totul diferit de ceea ce tocmai ai fãcut“ (Gerstlé,
1992/2002: 89).

Strategiile de campanie ale fiecãrui candidat ºi acoperirea mediaticã a cam-
paniei s-au combinat pentru a defini realitatea politicã. În aceastã campanie
s-a vorbit prea puþin despre ºomaj, inflaþie ºi deficit bugetar, insistându-se în
schimb asupra aspectelor conflictuale. Existã, de altfel, un pattern al compor-
tamentelor electorale: candidaþii la preºedinþie au tendinþa de a denunþa nea-
junsurile administraþiei care tocmai s-a încheiat ºi de a cere schimbarea, câtã
vreme candidaþii care îºi terminã mandatul insistã mai ales pe calitãþile lor per-
sonale, ceilalþi candidaþi avansând un discurs asupra mizelor.

Mesajele de companie au efecte cognitive ºi simbolice diferite, precum
achiziþia ºi reciclarea cunoºtinþelor politice, redistribuirea capitalului politic
ºi reconstituirea identitãþilor politice. Importante au fost, în acest context, inter-
pretãrile oferite de jurnaliºti prin intermediul ºtirilor.

Identificarea acestor interpretãri secundare oferite mai ales în cadrul ºti-
rilor de televiziune constituie miza acestei lucrãri, importanþa cadrajelor ne-
maiputând fi ignoratã din moment ce, prin intermediul lor, se construiesc
reprezentãrile care îi orienteazã ºi conduc pe alegãtori în campanie. Nimeni
nu poate avea un control asupra acestor reprezentãri, fiindcã ele derivã din
schimburile care au loc între participanþi, fie cã este vorba de jurnaliºti, can-
didaþi sau alegãtori. 

Paralel cu efectul de agendã, efectul de priming descrie procesul de influ-
enþare pornind de la criteriile întrebuinþate de media. Insistenþa asupra unor
probleme, teme sau mize incitã audienþa la evaluarea candidaþilor din perspec-
tiva capacitãþii/disponibilitãþii acestora de a le rãspunde/soluþiona.

Alegerile prezidenþiale din 2009 constituie însã o dovadã cã puterea media
trebuie relativizatã ºi cã publicul nu urmeazã orbeºte discursurile din mass-
media. Puþini observatori credeau într-o victorie a lui Traian Bãsescu în turul
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al doilea; realitatea a dezminþit însã previziunile, reprezentând o dovadã cã

raportul de forþe dintre diferiþii protagoniºti este încã fluctuant.

1.4. Strategiile de campanie

Mesajele de companie au efecte cognitive ºi simbolice diferite, precum achizi-

þia ºi reciclarea cunoºtinþelor politice, redistribuirea capitalului politic, recon-

stituirea identitãþilor politice ºi chiar legitimarea sistemului însuºi. Candidaþii

intrã într-o luptã care trece prin „reprezentãrile, imaginile pe care toþi cetãþenii

ºi le formeazã, adesea inconºtient, asupra trecutului, prezentului ºi viitorului,

în privinþa propriei persoane sau colectivitãþii“ (Gerstlé, 1992/ 2002: 76). 

Campania prezidenþialã a redistribuit rolurile ºi a recompus scena electo-

ralã din România. Din perspectiva interacþiunii protagoniºtilor, putem analiza

campania electoralã ca o structurã de joc, caracterizatã de conflict, de coope-

rare sau de relaþii mixte care au produs efecte pe care niciunul dintre actanþi

nu le-a anticipat.

Fiecare candidat a încercat în campania care s-a încheiat sã-ºi impunã pro-

pria lui definiþie asupra situaþiei politice, prin intermediul simbolurilor repre-

zentate de discursuri, imagini, filme, citate, argumente, afiºe, clipuri etc. Din

aceastã înfruntare simbolicã a rezultat noua configurare a interpretãrilor poli-

tice. Toate aceste interpretãri au însemnat modalitãþi de definire a situaþiei, iar la

baza lor au stat atât mesajele electorale direct adresate de cãtre politicieni, cât

ºi – mai ales – interpretãrile secundare furnizate prin comentariile jurnaliºtilor. 

Importanþa reacþiilor/comentariilor celor mai vizibili jurnaliºti nu mai poate

fi ignoratã din moment ce prin intermediul lor se construiesc reprezentãrile

care îi orienteazã ºi conduc pe alegãtori în campanie. Acest proces cunoscut

în literatura de specialitate (Entman, 1993; Iyengar, Kinder, 1987; Iyengar,

1996; Scheufele, 2000; Scheufele, Tewksbury, 2007; Weaver, 2007) sub numele

de priming, descrie procesul de influenþare a alegãtorilor pornind de la crite-

riile folosite de media. 

Nimeni nu poate avea însã un control asupra acestor reprezentãri, fiindcã

ele derivã din schimburile care au loc între participanþi, fie cã este vorba de

jurnaliºti, candidaþi sau alegãtori. Principalele efecte se leagã de constituirea

unei agende electorale particulare, adicã de selectarea ºi ierarhizarea mizelor

politice care devin prioritare în campanie (Gerstlé, 1992/2002: 80). Identifi-
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carea acestor mize, aºa cum au fost ele percepute de unii dintre cei mai impor-
tanþi jurnaliºti ai momentului, constituie subiectul cercetãrii de faþã.

Influenþele ºi rezultatele implicãrii media în campania prezidenþialã sunt
greu de cuantificat. Ceea ce poate fi, însã, cu siguranþã estimat, este cum a fost
perceputã aceastã campanie de înºiºi actorii mediatici care au asistat sau care
au ºi marcat, într-un fel sau altul, perioada electoralã a sfârºitului de an 2009.
Cum s-a vãzut, deci, campania prin ochii presei? Care au fost momentele cheie,
temele, dezvãluirile proeminente în media ºi cum au marcat ele cursul ºi soarta
alegerilor din România, iatã câteva întrebãri la care ne-am propus sã rãspun-
dem, printr-o analizã calitativã bazatã pe interviuri în profunzime cu zece din-
tre jurnaliºtii interesaþi de aceastã campanie ºi, pentru o bunã parte dintre ei,
implicaþi activ în evenimentele derulate de-a lungul perioadei electorale. 
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CAPITOLUL 2

Noua logicã jurnalisticã

Campania din 2009 a fost, din multe puncte de vedere, una atipicã faþã de cele-
lalte campanii prezidenþiale de dupã 1989 în România. În primul rând, este
prima campanie exclusiv prezidenþialã, pânã în 2009, campania parlamentarã
suprapunându-se peste cea prezidenþialã. În al doilea rând, mobilizarea fãrã
precedent a presei (ºi a jurnaliºtilor implicit) ca actor important pe scena politicã
a fãcut ca aceastã campanie sã fie una excesiv mediatizatã. Niciodatã pânã acum
televiziunile nu au acordat atât de mult spaþiu de emisie programelor electorale,
dezbaterilor, ºtirilor legate de alegeri ºi niciodatã pânã acum presa nu a fost
atât de polarizatã ºi partizanã, uitând parcã rolul ei de informare ºi concen-
trându-ºi eforturile pe un rol de orientare a opiniilor. Care au fost influenþele
ºi rezultatele acestei implicãri foarte active a media, în special a televiziunilor,
în viaþa politicã, într-un moment de cotiturã ºi într-un context dificil marcat
de acuta crizã economicã ºi financiarã, este greu de mãsurat cu instrumente
exacte. Ceea ce, însã, poate fi estimat este cum a fost perceputã aceastã cam-
panie de înºiºi actorii mediatici influenþi care au marcat, într-un fel sau altul,
perioada electoralã a sfârºitului de an 2009. 

Mergând mai în detaliu, putem spune cã, în campania din 2009, jurnaliºtii
au lansat o adevãratã competiþie pentru a influenþa ºi controla ceea ce publi-
cul a perceput din evenimentele ºi mizele politice. Aceastã competiþie s-a carac-
terizat prin atenþia crescutã a actorilor politici faþã de strategiile mediatice ºi
prin intensificarea concurenþei dintre politicieni ºi jurnaliºti în interpretarea
acestor strategii. Cercetarea propune o incursiune în interiorul lumii media,
care sã reflecte deci o perspectivã „dinãuntru“ a acestei campanii. În acest scop
am realizat o cercetare calitativã, bazatã pe interviuri cu jurnaliºtii implicaþi
în campanie. 
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2.1. Metodologia cercetãrii

Cercetarea are în vedere modul în care jurnaliºtii au perceput campania prezi-
denþialã 2009, rolul media în aceastã campanie, precum ºi aspecte legate de
reflectarea mediaticã a evenimentelor importante care au marcat direcþia de
evoluþie a distribuirii voturilor în final. 

Cercetarea este una calitativã, bazatã pe interviuri în profunzime semi-
structurate cu jurnaliºti, aleºi din toate zonele media, presã scrisã, radio, tele-
viziune, mediu on-line. Majoritatea dintre ei au fost implicaþi activ în campania
electoralã, cu precãdere în televiziune ºi în spaþiul virtual. 

Deºi cercetarea pe bazã de interviuri presupune confidenþialitatea iden-
titãþii persoanelor intervievate, jurnaliºtii reprezintã un public þintã special, care
are propriile condiþii ºi dorinþe. Cum o parte dintre jurnaliºti au þinut ca numele
lor sã fie asociat propriilor cuvinte ºi, în plus, afilierea lor este importantã în
aprecierea modului în care jurnaliºtii au perceput evenimentele campaniei, am
cerut permisiunea tuturor de a le menþiona numele, pentru a avea coerenþã, pe
de o parte, ºi transparenþa pe de alta, în aprecierea modului în care aceºtia au
vãzut ºi interpretat campania prezidenþialã. Prin urmare, numele jurnaliºtilor
va fi menþionat de fiecare datã când vor fi citate fragmente din interviuri, pre-
cum ºi atunci când sunt prezentate idei proprii unuia sau altuia. 

Interviurile au fost realizate în luna ianuarie 2010, la un interval de o lunã
de la încheierea campaniei. Cei zece jurnaliºti intervievaþi sunt (în ordine al-
fabeticã): Iosif Buble (Antena 3, www.pesurse.ro), Victor Ciutacu (Jurnalul

Naþional, Antena 2, www.ciutacu.ro), Gabriel Giurgiu (TVR 1), Cristian Tudor
Popescu (Gândul), Manuela Preoteasa (www.hotnews.ro, Dilema Veche), Dan
Tapalagã (www.hotnews.ro), Cãtãlin Tolontan (Gazeta Sporturilor, www.tolo.ro),
Radu Tudor (Antena 3), Adrian Ursu (Realitatea TV), Marian Voicu (TVR 1,
Europa FM).

Întrebãrile de cercetare care au ghidat demersul ºtiinþific sunt prezentate
în cele ce urmeazã. Menþionãm cã toate întrebãrile se referã la opinia/percepþia
jurnaliºtilor cu privire la campanie.

I1. Cum au fost percepute temele/evenimentele cele mai vizibile în spa-
þiul mediatic?

I2. Care au fost temele de campanie pe care fiecare candidat a reuºit sã
le facã vizibile în media? (cei trei candidaþi principali la preºedinþie – Traian
Bãsescu, Mircea Geoanã, Crin Antonescu)
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I3. Care au fost posibilele criterii de apreciere ale candidaþilor de cãtre
electorat?

I4. Care a fost percepþia jurnaliºtilor cu privire la momentele cheie ale
campaniei, capabile de a influenþa electoratul nehotãrât sau de a modifica op-
þiuni de vot?

I5. Care a fost rolul dezbaterilor în campania electoralã?
I6. Care este percepþia jurnaliºtilor în legãturã cu rolul jucat de sondajele

de opinie publicate de-a lungul campaniei electorale?
I7. Au putut fi identificare strategii ale staff-urilor de campanie ale celor

trei candidaþi? 
I8. Ce rol a jucat conflictul în campania electoralã?
I9. Se poate vorbi de echidistanþã a jurnaliºtilor sau a media în campania

electoralã?
I10. Au existat diferenþe de reflectare mediaticã a campaniei între tele-

vizual ºi mediul online?
Având drept puncte centrale aceste întrebãri de cercetare, interviurile au

vizat ºi alte aspecte ale campaniei, care vor fi amintite pe parcursul analizei. 

2.2. O campanie într-o frazã

Opinia jurnaliºtilor intervievaþi în legãturã cu imaginea de ansamblu a cam-
paniei prezidenþiale 2009 este unanimã în a afirma cã a fost o campanie atipicã.
În ce a constat, însã, acest atipic al celor aproape douã luni de campanie, este
diferit de la un jurnalist la altul. Opiniile se îndreaptã spre ideea de campanie
a) lipsitã de substanþã: „pe cât de violentã, pe atât de goalã pe dinãuntru“ –
Cristian Tudor Popescu; „durã, urâtã, nerelevantã din perspectiva interesului
public“ – Dan Tapalagã; „lipsitã de fond ºi de informaþii, o campanie mai
degrabã de polemicã în sensul unei dezbateri, dar fãrã argumente“ – Cãtãlin
Tolontan; b) haoticã: „cea mai haoticã din câte am trãit pânã acum“ – Adrian
Ursu; „o înfruntare pe viaþã ºi pe moarte între candidaþi ºi între presã ºi un
candidat“ – Dan Tapalagã; „atipicã prin coalizarea în atacarea unui candidat“
– Dan Tapalagã sau c) pur ºi simplu istericã: „o campanie psihoticã, istericã
ºi, spre sfârºit, cu accente mistice“ – Victor Ciutacu; „isterie politicã ºi me-
diaticã“ – Adrian Ursu.

Sintetizând, acestea sunt câteva trãsãturi care definesc, în opinia jurna-
liºtilor intervievaþi, campania prezidenþialã din 2009. Predominanþa unei lupte
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între douã „tabere“ – percepute nu numai ca tabere politice adverse, dar ºi ca
forþe coagulante ce au împãrþit media în general ºi televiziunile în special într-un
câmp de desfãºurare de forþe – a devenit un fel de „bãtãlie simbolicã“ pentru
vizibilitate, supremaþie ºi, implicit, electorat. În plus, campania a fost apre-
ciatã cvasi-unanim ca fiind una lipsitã de teme tipice de campanie, în care nu
s-au discutat posibile soluþii legate de ieºirea din crizã sau de strategiile eco-
nomice, financiare, de dezvoltare etc., ci au existat mai degrabã dezvãluiri,
evenimente spectaculoase, care au ridicat nivelul emoþional al campaniei la
cote nepermise. Emoþionalul a luat forme dintre cele mai perverse, de la lovi-
turi de imagine, „întâmplãtoare“, la o supra-saturare prin repetarea obsesivã
a unor imagini, teme, motive. 

O altã trãsãturã a campaniei care reflectã o tendinþã actualã a presei este
legatã de transformarea presei de informare într-o presã de opinie: „o pre-
dominantã de neacceptat într-o societate democraticã – media a furnizat mai
degrabã propria opinie asupra candidaþilor, campaniei sau programelor can-
didaþilor sau gesturilor, în loc sã furnizeze cu predominanþã informaþii, inter-
viuri, reportaje, adicã acele instrumente jurnalistice care þin mai degrabã de
informare decât de comentariu.“ (Cãtãlin Tolontan) În acest sens, aºa cum apre-
ciazã Radu Tudor, televiziunile au devenit „actori principali pe scena politicã“,
media devenind un jucãtor ºi nu un observator. 

2.3. Temele ºi evenimentele proeminente în media

A existat o realã dificultate a jurnaliºtilor în a vorbi despre temele proeminente
ale campaniei, pentru cã ele au fost evidenþiate mai degrabã prin absenþã ºi/sau
prin prezenþa unor evenimente construite, evenimente de campanie care þin
de zona senzaþionalului, a emoþionalului, a jocurilor de imagine. S-a fãcut dife-
renþa netã între teme de campanie (puþine ºi relativ sãrace) ºi evenimente din
campanie. 

Intervalul – de aproximativ o luna – dintre sfârºitul campaniei electorale
ºi realizarea interviurilor a permis o decantare a impresiilor jurnaliºtilor, care
a lãsat în urmã momentele cheie. Fiecare campanie trecutã a lãsat în urmã ast-
fel de evenimente proeminente care au rãmas ca puncte de reper, ca un fel de
noduri de reprezentare în imaginarul social. Aºa cum remarca Marian Voicu,
într-o retrospectivã ad-hoc a campaniilor din 1990 pânã în prezent, oamenii îºi
amintesc lucruri pregnante (niciodatã teme de campanie) care au marcat cursul
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evenimentelor: discursul lui Ion Raþiu, în 1990, incredibil de actual acum, mo-
mentul 1996 cu întrebarea cheie adresatã lui Ion Iliescu, „credeþi în Dumnezeu?“,
anul 2000 care a forþat alegãtorii la un vot negativ unei tendinþe extremiste
evidente, momentul 2004 cu intervenþia lui Traian Bãsescu privind soarta po-
porului român care are de ales între doi foºti comuniºti. Ce rãmâne însã din
campania 2009? Marian Voicu afirmã cã dezbaterea finalã „va rãmâne în men-
talul electoratului român prin întrebarea lui Traian Bãsescu adresatã lui Geoanã:
«ce-ai cãutat în miezul nopþii la Vântu?»“ care, crede jurnalistul, l-a „costat“
pe Mircea Geoanã 400.000 de voturi, cele ale pãgubiþilor FNI. 

Referitor la ierarhia vizibilitãþii mediatice, jurnaliºtii au menþionat, în una-
nimitate, episodul cu înregistrarea video în care candidatul Traian Bãsescu apã-
rea ca lovind un copil ºi vizita lui Mircea Geoanã la Sorin Ovidiu Vântu, cu
câteva zile înainte de ziua votului în turul II. În privinþa primului episod, jur-
naliºtii considerã, cu o singurã excepþie – cea a lui Cãtãlin Tolontan – cã eveni-
mentul a fost unul construit, pregãtit ºi „aruncat în campanie“, având însã un
efect opus intenþiei iniþiale, aruncând o umbrã de simpatie asupra unui candi-
dat „încolþit“ de toatã lumea.

Efectul scontat al filmuleþului a fost neutralizat prin trei greºeli identifi-
cate ca importante de jurnaliºti: anunþarea lui de cãtre un personaj controver-
sat al momentului, Dinu Patriciu (fapt ce i-a conferit o aurã pur electoralã,
erodându-i efectul real), suspiciunea de fraudã ºi excesiva mediatizare. La aces-
tea se adaugã o insuficientã cunoaºtere a publicului, a electoratului, care reac-
þioneazã neunitar. 

Suspiciunea de fraudã, mult mediatizatã, a fost un alt element care a dus
la apariþia unui efect de bumerang: „N-a mai contat dacã Bãsescu a lovit,
n-a lovit, dacã a dat cu pumnul sau cu palma sau cu mâna, ci pur ºi simplu
publicul a reacþionat la o tentativã de mistificare grosolanã“ (Dan Tapalagã).
Manuela Preoteasa apreciazã cã publicul a simþit o fraudã, „a simþit cã ceva
nu e în regulã acolo“, ceea ce a inversat efectul filmuleþului. „Episodul palmei“
cum apare frecvent în declaraþiile jurnaliºtilor, a eºuat în scopul propus, toc-
mai prin convingerea unei pãrþi (însemnate se pare) a electoratului cã este vor-
ba de fraudã: „Palma datã de Bãsescu iniþial a avut rolul de a înrãi foarte
mult opoziþia anti-Bãsescianã, dar, ulterior – prin folosirea în exces a imagi-
nilor ºi prin replica foarte bunã pe care a dat-o staff-ul lui Bãsescu, care a
susþinut din minutul doi pânã la sfârºitul campaniei cã negrul e alb ºi cã ceea
ce vedem nu e ceea ce s-a întâmplat ºi cã ni se pare tuturor –, corul ãsta de
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voci pe aceeaºi tonalitate uºor istericã se pare cã a reuºit sã convingã multã

lume“ (Victor Ciutacu).

Mediatizarea excesivã a înregistrãrii, mai ales în cadrul canalelor de tele-

viziune, a creat un sentiment de coalizare aproape demonicã împotriva unui

candidat, favorizând una dintre poziþiile în care candidatul Traian Bãsescu se

simte foarte confortabil, aceea de victimã.

În fine, un ultim argument în favoarea ideii cã episodul lovirii copilului

a avut un impact mai degrabã pozitiv þine de mentalitatea unei pãrþi semni-

ficative a electoratului (ignoratã), care considerã cã „În România cârpeºti pe

unul – nu-i nimic“ (Gabriel Giurgiu). Contextul cultural românesc (mai ales

în zonele rurale) a favorizat o clemenþã arãtatã celui care, de altfel, este „unul

ca noi toþi“, scoþând la ivealã o lipsã de intuiþie acutã a jucãtorilor acestei cam-

panii în a simþi dominantele „paradigmei culturale“ (Manuela Preoteasa) în

care evolueazã. 

La fel de pregnant pare sã fi rãmas în mintea jurnaliºtilor episodul vizi-

tei lui Mircea Geoanã la Sorin Ovidiu Vântu, vizitã apreciatã ca o „greºealã

imensã“, „un gest de maximã aroganþã“ (Cristian Tudor Popescu), atât în sine,

cât ºi (mai ales) prin lipsa totalã de reacþie a lui Mircea Geoanã în cadrul dez-

baterii, în momentul evocãrii momentului de cãtre Traian Bãsescu. În acelaºi

regim, Adrian Ursu crede cã Mircea Geoanã a ales cea mai proastã soluþie de

justificare în momentul dezbaterii. În plus, Cristian Tudor Popescu ºi Cãtãlin

Tolontan fac referire la importanþa dezbaterii despre dezbateri, cea de imediat

dupã confruntarea finalã între cei doi candidaþi rãmaºi în cursa prezidenþialã

dupã turul I, care „a strâns pe Realitatea mai mult decât minutul de aur al dez-

baterii“ (Cãtãlin Tolontan).

Jurnaliºtii sunt în principiu de acord cã o estimare a impactului acestui

episod asupra distribuirii voturilor este greu de fãcut, chiar ºi cercetãrile so-

ciologice neputând fi decât aproximative (Victor Ciutacu), însã apreciazã cã

momentul a avut o însemnãtate mare, suficient de mare încât sã fi rãsturnat

estimãrile de dinaintea turului II. 

Iosif Buble considerã cã acest episod i-a influenþat mai degrabã pe alegã-

torii simpatizanþi ai PNL, în sensul amplificãrii absenteismului: „Probabil cã

a contat foarte mult pentru alegãtorii liberali. Sã nu meargã la vot. Liberalii

aveau o problemã de conºtiinþã: mã duc la vot cã aºa vrea partidul, sau nu mã

duc la vot cã oricum nu-l vreau pe niciunul“. În plus, Dan Tapalagã crede cã
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semnificaþia vizitei a fost mult amplificatã în contextul temei mogulilor, do-
minanta campaniei lui Traian Bãsescu. 

Alte evenimente care au contat în jocul rezultatelor, care au avut un po-
tenþial bun de a miºca voturi spre o parte sau alta a electoratului, sunt menþio-
nate sporadic, de câte unu-doi jurnaliºti: dezvãluirile legate de vizita lui Mircea
Geoanã la Moscova fãcute de hotnews (semnalate ce jurnaliºtii de la hotnews.ro
– Manuela Preoteasa ºi Dan Tapalagã), re-aducerea în prim-plan a poveºtii cu
rãpirea jurnaliºtilor ºi a rolului jucat de Omar Hayssam (Victor Ciutacu), mitin-
gul de la Timiºoara, apreciat ca o greºealã (Iosif Buble, Dan Tapalagã, Cristian
Tudor Popescu, Radu Tudor).

Destul de puþin proeminentã pare sã fi fost rãmas în memoria jurnaliºtilor
tema referendumului. Totuºi, atunci când este menþionatã, ea este consideratã
drept o strategie câºtigãtoare, foarte inspiratã, a lui Traian Bãsescu (Marian
Voicu), prea puþin dezbãtutã, însã, ºi de aceea neînþeleasã în toate aspectele
sale (Cãtãlin Tolontan). Validarea referendumului este vãzutã ca „o armã sufi-
cient de bunã pentru turul II“ (Adrian Ursu), respectiv ca o strategie în acord
cu dominanta campaniei lui Traian Bãsescu: „inamicul meu este Parlamentul,
vreau sã modernizez statul român, ajutaþi-mã sã scap de ei“ (Marian Voicu).

În ceea ce priveºte temele propriu-zise de campanie, ele par sã fi fost ab-
sente: „nu au existat teme esenþiale, importante au fost personajele“ (Cristian
Tudor Popescu), „accentul s-a deplasat de pe teme de campanie, platforme etc.,
pe scandal ºi altele“ (Manuela Preoteasa), „teme au fost puþine, a fost o cam-
panie foarte personalizatã“ (Radu Tudor), au existat doar „teme de suprafaþã
ºi de înfruntare“ (Cãtãlin Tolontan), „nu a existat nicio temã realã de campanie“
(Iosif Buble).

În general, la nivelul memoriei legate de campania din 2009, temele ºi
evenimentele proeminente în campanie, capabile sã fi influenþat deciziile de
vot, au rãmas dezvãluirile, scandalurile, dimensiunea spectacularã a campaniei
fiind o dominantã a alegerilor. Cãtãlin Tolontan face o demarcaþie de nuanþã
ºi pledeazã pentru o tabloidizare în sensul autentic al cuvântului, care sã con-
struiascã o agendã publicã cu subiecte de mare importanþã pentru societate:
„oricât nu ne-ar plãcea ºi tot timpul vrem sã ne ascundem dupã ideea cã ziarele
de tip tabloid sunt ziare care fac deservicii societãþii, nu cred acest lucru. Unu:
eu cred cã este preferabil sã citeºti un ziar decât sã nu citeºti niciunul ºi cã
România e mai degrabã în situaþia de a nu citit nici un ziar; doi: cred cã ziare
tabloid serioase din þãrile dezvoltate, cum e Sun-ul în Anglia sau Bild-ul în
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Germania, sau Blick-ul în Elveþia, sunt ziare care reuºesc sã facã agenda publicã
cu subiecte de mare importanþã pentru societãþile respective. La noi nu s-a
întâmplat acest lucru.“

În ceea ce priveºte temele dominante ale candidaþilor, teme pe care au în-
cercat sã le impunã, sã le facã vizibile, au existat – pentru fiecare dintre cei trei
candidaþi – câte una-douã teme vizibile. Pentru Traian Bãsescu, tema cea mai
vizibilã a fost „lupta împotriva mogulilor“, menþionatã, într-o formã sau alta,
de aproape toþi jurnaliºtii, ºi reforma statului, surprinsã de câþiva dintre ei. 

O formã genericã a temei mogulilor este „lupta împotriva bogaþilor“, men-
þionatã de Victor Ciutacu ºi Radu Tudor, care considerã cã, de fapt, este vorba
despre o glosare pe tema (deja devenitã folcloricã) urii împotriva celor avuþi:
„dupã 20 de ani, publicul încã îi detestã pe oamenii bogaþi. Ei au o imagine
foarte proastã; e ºi vina lor cã au o imagine foarte proastã, nu se implicã în
proiecte sociale, au foarte puþinã legãturã cu a explica cum au fãcut aceste averi
ºi cât de buni contribuabili sunt ei, de exemplu, la bugetul de stat. […] Ata-
cul lui Traian Bãsescu s-a dovedit a fi foarte eficient, cu atât mai mult cu cât
întrebarea cheie din dezbaterea cu Mircea Geoanã a fost cea legatã de un
mogul“ (Radu Tudor). În acest context se contureazã o idee legatã de unul din-
tre criteriile esenþiale ale deciziei de vot, asupra cãreia vom reveni: bãrbãþia
candidaþilor.

În ceea ce priveºte reforma statului, ea este consideratã „o formã fãrã fond“
(Victor Ciutacu) sau, pur ºi simplu, „o vorbã goalã“ (Cristian Tudor Popescu).
O observaþie interesantã este fãcutã de Manuela Preoteasa, care remarcã fap-
tul cã nu s-a vorbit deloc, în mod curios, despre mãsurile dure pe care guver-
nul le-a luat în perioada de dinaintea campaniei ºi din timpul acesteia: „Un
lucru ieºit din comun, aº spune, nu s-a vorbit despre el, guvernul a luat niºte
mãsuri foarte dure în acea perioadã. Cred cã e unic. Nu cred cã un guvern a
luat vreodatã niºte mãsuri dure în campanie, dimpotrivã, guvernele aveau o
mânã largã, mãreau pensiile în ajun de alegeri. […] Ca un guvern sã-ºi creeze
un climat total defavorabil pentru cã era candidatul lor Bãsescu, nu cred cã
s-a mai întâmplat“.

Pentru candidatul Mircea Geoanã, temele vizibile în media au fost legate
de: a) protecþia socialã: locuri de muncã (Cristian Tudor Popescu), economie
(Radu Tudor), liniºte, stabilitate (Dan Tapalagã); b) imaginea tehnocratului sal-
vator (Adrian Ursu) sau c) înfruntarea unui sistem malefic (Cãtãlin Tolontan).
Marian Voicu subliniazã un fapt esenþial, remarcând lipsa de inspiraþie a strate-
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giei care a stat la baza temelor din campanie ale lui Mircea Geoanã, în con-
textul unei coaliþii formidabile, de care nici un alt candidat nu a mai benefi-
ciat pânã acum. Sinteza opiniilor legate de încercãrile de a impune o temã ale
candidatului din partea PSD este fãcutã de Radu Tudor: „A fost practic un can-
didat de nota opt care nu reuºea sub nicio formã sã ajungã la 9 sau la 10 care
i-ar fi asigurat locul I“.

Crin Antonescu a fost vizibil în media prin tema care l-a consacrat în
afiºele electorale, ideea „bunului simþ“, a decenþei, a unui alt mod de a face
politicã: „a rãmas, fie ºi în folclor, dar a rãmas pânã la urmã, România bunului
simþ a lui Crin Antonescu.“ (Victor Ciutacu).

Deºi a fost cel mai departe de niºte teme macro, generale, ideologice
(Cristian Tudor Popescu, Cãtãlin Tolontan), Antonescu a venit cu „o retoricã
a sinceritãþii“ (Marian Voicu), a omului simplu, ca oricare dintre noi, „care îºi
doreºte ca politica sã nu mai fie o treabã murdarã“ (Marian Voicu). Mulþi din-
tre jurnaliºti au remarcat spontaneitatea ºi capacitatea de a susþine un discurs
coerent, calitãþile sale de „bun debateur“ (Cristian Tudor Popescu). 

Radu Tudor identificã o temã de campanie autenticã, arãtând cã Antonescu
a ales din doctrina liberalã tema drepturilor omului, pe care ºi-a construit dis-
cursul, intoleranþa pentru derapajele de la tot ce înseamnã democraþie, drep-
turile omului etc. Acelaºi jurnalist considerã cã aceastã campanie a marcat o
renaºtere pe scena politicã a PNL-ului, ca forþã politicã importantã, iar can-
didatul Crin Antonescu a fãcut dovada unui viitor candidat cu mari ºanse de
a ajunge preºedinte în campania din 2014. 

2.4. Caracteristicile votului

S-a vorbit mult în presã despre caracterul profund emoþional al campaniei prezi-
denþiale din 2009, insistându-se pe incoerenþa temelor de campanie, puþin vizi-
bile ºi ineficient susþinute de-a lungul perioadelor de dinaintea celor douã tururi
de scrutin. S-a vorbit, de asemenea, de o lipsã a criteriilor raþionale de care
votanþii ar fi putut þine cont în etapa votului. Opiniile jurnaliºtilor în legãturã
cu acest aspect esenþial al oricãrei campanii dau senzaþia de timp oprit în loc
de aproape un secol. Iraþionalitatea criteriilor de care vorbea John Dewey
(1927/1954) acum mai bine de nouãzeci de ani este la fel de actualã ºi astãzi.
Aceastã vulnerabilitate teribilã a opiniei publice, a unui public „în eclipsã“,
ghidat de afecte ºi nu de raþiune, este la fel de actualã ºi astãzi. 
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Teoria priming-ului de care vorbeam în partea teoreticã a acestei cãrþi de-
vine lipsitã de conþinut în ceea ce priveºte punctele sale esenþiale: existenþa
criteriilor de competenþã ºi de integritate, dupã care ajung sã fie judecaþi într-o
campanie prezidenþialã candidaþii. 

În opinia majoritãþii jurnaliºtilor, criteriile dupã care s-au orientat votanþii
în campanie nu au þinut decât extrem de puþin de competenþã sau de integri-
tate. A fost vorba de un vot afectiv, de imagine (Gabriel Giurgiu, Adrian Ursu),
emoþional (Dan Tapalagã, Victor Ciutacu, Cãtãlin Tolontan, Marian Voicu),
din spirit de revanºã (Cãtãlin Tolontan). Votul negativ a fost în ambele direcþii.
Aºa cum aratã Cristian Tudor Popescu, cei care l-au votat pe Traian Bãsescu
au fãcut-o fãrã entuziasm, pentru cã nu puteau sã îi voteze pe ceilalþi (prin
asociere: Iliescu, Hrebenciuc, Nãstase). În acelaºi timp s-a votat masiv anti-
Bãsescu, aceeaºi lipsã de entuziasm înregistrându-se ºi pentru candidatul
PSD: „Geoanã a fost votat de hard core-ul anti-Bãsescu, de votanþii lui Crin
Antonescu.“ (Cristian Tudor Popescu). Carisma este menþionatã de Dan
Tapalagã ca element important, o combinaþie fericitã între „un tip de popu-
lism cu pragmatismul ºi eficienþa“.

O explicaþie pertinentã este oferitã, cu nuanþe diferite, de doi jurnaliºti:
imaginea paternalistã a lui Traian Bãsescu, folositã drept criteriu emoþional
în alegerea de vot. Imaginea bãrbatului puternic, autoritar, de care românii au
nevoie, conturat pe un posibil mit al salvatorului. Iosif Buble se referã în mod
plastic la autoritatea absoluta, despoticã, a bãrbatului fãrã fricã: „Românul e
un tip mai paternalist. Atunci a spus: «Bãsescu? Da, cã a dat cu toþi pe jos! A
dat cu ei, i-a zvântat!»“. 

Radu Tudor are o viziune mai nuanþatã, combinând imaginea de „bãrbat
feroce“ a lui Bãsescu ºi cu strategia condamnãrii bogaþilor, care a îmbrãcat
diverse forme în discursul fostului ºi actualului preºedinte: „a fost o chestiune
pur româneascã: cât de bãrbat este acel om care vrea sã conducã România.
[…] Imaginea de bãrbat feroce pe care a transmis-o Traian Bãsescu ºi pe care
ºi-o consolideazã în fiecare zi a mandatului sãu a fost cea care a reuºit, în cele
din urmã, sã rãstoarne definitiv rezultatul care îl dãdea favorit pe Mircea
Geoanã. […] Faptul cã Traian Bãsescu a fost curajos, a fost bãrbat, l-a tãvãlit
un pic pe Geoanã în chestiunea cu Vântu, folosind, evident, ºi acel atu de care
vorbeam, condamnarea bogaþilor, a reuºit sã impunã sau sã reimpunã în ima-
ginea publicului, faptul cã þara asta are nevoie de un tãtuc.“ Aºadar, ceea ce
poate sã fi contat mult în aceastã campanie þine mai degrabã de un model
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tradiþionalist, construit pe un mit al salvatorului, un mit al virilitãþii acelui om
capabil sã salveze România.

În ansamblu, opiniile jurnaliºtilor converg cãtre criterii sau argumente care
nu au legãturã cu o logicã a votului, nici cu temele de campanie, interesele
cetãþeneºti, politicile publice, majoritatea subliniind incoerenþa ºi imaturitatea
votului în alegerile prezidenþiale din 2009. Toate acestea ne indicã impactul
foarte puternic pe care încãrcãtura emoþionalã a campaniei l-a avut ºi asupra
celor prinºi în mijlocul evenimentelor; percepþiile jurnaliºtilor asupra expli-
caþiilor de vot ale oamenilor fiind create în mod mult mai pregnant de eveni-
mentele discutate, analizate în spaþiul mediatic de-a lungul acestei campanii. 

2.5. Dezbaterile ºi rolul lor în campanie

Dezbaterile electorale sunt considerate, ºi în literatura de specialitate ºi la ni-
velul simþului comun, puncte culminante ale campaniilor electorale, momen-
te capabile sã mobilizeze electoratul, foarte greu de influenþat, preferinþele
electorale fiind printre opþiunile cele mai stabile ale votanþilor (Lazarsfeld,
1944/2007), formându-se în timp ºi fiind greu de modificat pe parcursul cam-
paniei electorale. Audienþa foarte ridicatã a dezbaterilor, transmise în mod
tradiþional de canalele TV cu audienþã mare în general, precum ºi momentul
plasãrii lor în campanie (cu puþine zile înaintea tururilor de scrutin), le trans-
formã în adevãrate evenimente de campanie, îndelung aºteptate de votanþii-
telespectatori. 

Deºi efectele dezbaterilor sunt greu de cuantificat, ele intrând în logica
multiplelor influenþe care duc la cristalizarea votului, se apreciazã în general
cã rolul dezbaterilor finale este unul cheie, putând duce la rãsturnãri specta-
culoase de situaþii. 

Percepþia jurnaliºtilor cu privire la importanþa celor trei dezbateri în campa-
nia prezidenþialã din 2009 relevã încã o datã importanþa perceputã a acestor
momente. În mod unanim, jurnaliºtii intervievaþi considerã cã dezbaterile, cu
precãdere cea finalã, au jucat un rol însemnat, ca de altfel (cum aratã Manuela
Preoteasa), orice apariþie publicã: „cred cã a contat orice apariþie publicã, in-
clusiv una de pe un blog, a oricãrui candidat. Fiind lupta atât de strânsã cred
cã a contat orice apariþie, cât de micã, a candidaþilor principali.“ 

În ceea ce priveºte dezbaterea de la Cluj-Napoca, între Traian Bãsescu ºi
Crin Antonescu, ea a avut rolul de a îl consolida pe Crin Antonescu în postura
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de lider important, capabil sã facã faþã unui adversar redutabil (Adrian Ursu,
Victor Ciutacu, Dan Tapalagã, Manuela Preoteasa, Radu Tudor), un punct de
referinþã pentru politicianul Crin Antonescu. În plus, la Cluj, crede Dan
Tapalagã, Crin Antonescu a spart un mit, acela al invincibilitãþii lui Traian
Bãsescu în dezbateri: „Dezbaterea de la Cluj a avut urmãtoarea semnificaþie:
mitul cã TB nu poate fi bãtut în dezbateri a intrat în suferinþã gravã atunci.
[…] A spart un mit, ceea ce nu e puþin lucru în politicã“. Tot la Cluj s-a pre-
figurat un candidat prezidenþiabil de anvergurã pentru 2014: „Interesant, ori-
cum, faptul cã, prin acea dezbatere de la Cluj s-a confirmat capacitatea lui Crin
Antonescu de a performa într-o campanie electoralã prezidenþialã. ªi cred cã,
de fapt, la Cluj, Crin Antonescu s-a consacrat foarte serios în primul rând pen-
tru 2014“ (Radu Tudor). Explicaþiile pentru care Crin Antonescu, considerat
de unii jurnaliºti drept cel mai bun jucãtor al campaniei, nu a trecut de primul
tur, þin mai puþin de politicianul Crin Antonescu ºi mai mult de rãzboiul par-
tidelor politice, dovedindu-se cã o campanie prezidenþialã nu este numai o cam-
panie între candidaþi, ci ºi între partide, preferinþele electoratului miºcându-se
într-o sferã destul de rigidã dictatã de partizanatele politice. 

Detaliile confruntãrii în trei au fost destul de repede uitate de jurnaliºti,
dezbaterea de dinainte de primul tur de scrutin fiind consideratã mai degrabã
o formã de evaluare globalã a candidaþilor, ºi nu o cursã electoralã propriu-zisã.
Ea a fost relevantã dintr-un punct de vedere, dupã cum aratã Marian Voicu,
acela de a-i vedea pe candidaþii care „nu mai produc poezia pe care staff-urile
i-au învãþat sã o spunã“, fiind puºi în situaþia de a da rãspunsuri spontane. Cu
alte cuvinte, dezbaterea în trei a scos în relief potenþialul de debateuri al can-
didaþilor, forþa lor persuasivã, la nivel retoric ºi argumentativ. Deºi temele abor-
date în aceastã a doua dezbatere au fost repede uitate („nu mi-a rãmas nimic;
nu pot sã vã spun ce s-a discutat acolo“ – Victor Ciutacu), ceea ce s-a reþinut a
fost dominanta atacului: incisivitatea lui Crin Antonescu, care „a greºit ata-
cându-l frontal pe Geoanã“ (Radu Tudor), strategia de non-ripostã a lui Mircea
Geoanã ºi prezenþa destul de ºtearsã a lui Traian Bãsescu, pentru care miza
era micã, transformând dezbaterea într-o „chestiune de antrenament în gândire“.

Un loc aparte ocupã, în percepþia tuturor jurnaliºtilor intervievaþi, dez-
baterea finalã, confruntarea între candidaþii turului al doilea, Traian Bãsescu
ºi Mircea Geoanã, acesta din urmã susþinut de o coaliþie de partide impre-
sionantã, în frunte cu PNL-ul ºi liderul acestuia, Crin Antonescu. Aceastã
dezbatere a fost analizatã din câteva puncte de vedere, proeminent rãmânând
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„episodul Vântu“ asupra cãruia vom reveni. De altfel, acest episod este con-

siderat ºi cauza principalã pentru care dezbaterea finalã a cântãrit greu în op-

þiunea de vot, având „un rol determinant“ (Dan Tapalagã) din punctul de vedere

al mai multor jurnaliºti intervievaþi. 

În mod cvasi-unanim, jurnaliºtii considerã cã episodul Vântu, mai pre-

cis lipsa de reacþie a lui Mircea Geoanã la acuzaþiile aduse de Traian Bãsescu

privind vizita nocturnã la unul dintre cei mai controversaþi oameni de afaceri

din România, Sorin Ovidiu Vântu, ºi þinta constantã a atacurilor preºedintelui

Traian Bãsescu pe parcursul campaniei electorale, a decis soarta dezbaterii,

restul pierzându-se din vedere, prin comparaþia încãrcãturii emoþionale a

momentului menþionat („Am participat la întâlnire. La pauzã Geoanã era dãrâ-

mat“ (Iosif Buble). 

Dezbaterea a prilejuit oferirea unor argumentaþii complementare, spre

exemplu, mai mulþi jurnaliºti insistând pe mediocritatea prestaþiei lui Traian

Bãsescu, în raport cu 2004: „dacã stai sã o analizezi la rece… sigur, rãmâne

momentul în care Bãsescu a întors totul în favoarea lui cu Vântu ºi cu tonul de

procuror cu care l-a acuzat pe Geoanã… era ºi foarte insinuant… dar în rest,

din dezbatere, sã fim serioºi, cã Bãsescu n-a fost nici pe departe vreo flacãrã,

fie ea violetã sau portocalie, care sã seducã. Bãsescu era de bãtut, a fost mult

mai imobil ca în alte dãþi, mult mai blazat…“ (Victor Ciutacu); „prestaþia lui

Mircea Geoanã a fost mult sub nivelul de plutire care i-ar fi asigurat pânã

la urmã o victorie chiar ºi printr-o evoluþie mediocrã în acea confruntare,

având în vedere cã Traian Bãsescu nu a fost sclipitor. Traian Bãsescu nu a fost

Traian Bãsescu cel pe care îl ºtiam. Traian Bãsescu ºi-a pierdut în aceºti cinci

ani de mandat exerciþiul unor înfruntãri directe“ (Adrian Ursu); „dezbaterea

finalã a câºtigat-o Traian Bãsescu pe baza greºelilor neforþate ale adversa-

rului […] când intri cu Traian Bãsescu în ring, nu poþi sã te duci cu seni-

nãtatea cu care s-a dus Geoanã acolo“ (Cristian Tudor Popescu).

Radu Tudor reia, în acest punct, discuþia legatã de criteriul „bãrbãþiei“

pe care un candidat la preºedinþie trebuie sã-l îndeplineascã ºi pe care Mircea

Geoanã, „un intelectual, un tip fin, un tip bine mobilat care are lecturi de politicã

internã ºi internaþionalã“ nu îl acoperã, nereuºind sã „emane acea bãrbãþie pe

care electoratul vrea sã o vadã la ºeful statului“, având, în plus, „un comporta-

ment timorat, de bãrbat înghesuit într-un colþ de un alt bãrbat care se mani-

festã mult mai bine ca lider“.
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O metaforã semnificativã sintetizeazã lovitura decisivã prin care Traian
Bãsescu, prin intermediul „episodului Vântu“, ºi-a adjudecat victoria: „Traian
Bãsescu, ca un boxer care a încasat loviturã dupã loviturã de-a lungul campa-
niei electorale, a avut rãbdare ºi a aplicat un singur pumn decisiv. Mi se pare
o comparaþie sportivã foarte reuºitã“ (Marian Voicu).

În ansamblu, rolul dezbaterilor este apreciat de jurnaliºti ca unul impor-
tant, confruntarea finalã miºcând semnificativ electoratul ºi rãsturnând o lo-
gicã a rezultatelor prognozatã de sondajele de opinie ºi care se contura ca
aproape sigurã cu numai câteva zile înainte. În mod evident proeminent a fost
„episodul Vântu“, momentul de slãbiciune al lui Mircea Geoanã valorificat
de contracandidatul sãu, Traian Bãsescu, episod considerat de jurnaliºti drept
hotãrâtor în cristalizarea opþiunilor de vot ale unei categorii de public nehotã-
rât sau uºor influenþabil, cu convingeri de vot mai puþin ferme. 

2.6. Sondajele de opinie. Între mit ºi influenþã realã

Controversele create de-a lungul campaniei în jurul sondajelor de opinie sunt
legate de posibila influenþã pe care teoreticienii opiniei publice le-o atribuie.
De cele mai multe ori se are în vedere in singur efect (care este ºi cel mai des
întâlnit), cunoscut în literatura de specialitate drept bandwagon effect sau regru-
parea în jurul celui cotat cu ºansele cele mai mari, ignorându-se un alt efect
posibil, underdog effect, echivalent cu regruparea în jurul învinsului. Tendinþa
de raliere în jurul câºtigãtorului se sprijinã pe impresia cã majoritatea oame-
nilor susþine un anume punct de vedere care are ºansele cele mai mari sã de-
vinã realitate. 

Nu de puþine ori se vorbeºte despre manipularea sondajelor, modifica-
rea lor sau prezentarea rezultatelor incomplet, astfel încât sã favorizeze o tabãrã
sau alta. Prin sondaje adesea se opereazã un decupaj al realitãþii care serveºte
unor interese politice, folosind argumentele (aparenþa) ºtiinþei (Chelcea, 2006,
304-306). 

Campania din 2009 a fost marcatã de prezenþa mediaticã masivã a son-
dajelor de opinie realizate de diversele institute de sondaje din România, la
iniþiativa actorilor politici sau a diverselor trusturi mediatice. Controversele
nãscute de aceste sondaje au fost puternic mediatizate, culminând cu decizia
publicaþiei online hotnews.ro de a nu mai publica sondaje atât de diferite, jus-
tificatã de discrepanþele mari între rezultatele estimative oferite. 
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Opiniile jurnaliºtilor sunt împãrþite în ceea ce priveºte posibilele influ-
enþe ale publicãrii sondajelor de opinie în media pe parcursul campaniei elec-
torale. Existã voci care subliniazã aceastã importanþã, mizând pe o influenþã
semnificativã a procentajelor prezentate în sondaje. O parte dintre jurnaliºti
sunt de pãrere cã sondajele au contat mult, „mai ales în turul întâi“ (Iosif Buble),
„au avut un rol fundamental prin intermediul mass media“ (Radu Tudor). Turul
întâi este menþionat ºi de Marian Voicu, în ideea unui efect bandwagon justi-
ficat de urmãtorul raþionament: „Cred cã existã aceastã percepþie, cel puþin pen-
tru indeciºi, cã iatã, omul acesta este pe locul întâi; îl voi vota pentru cã nu
are sens sã risipesc un vot pe locul doi sau trei“.

Existã, însã, ºi jurnaliºti care nu cred în capacitatea de influenþare a
electoratului prin sondaje, considerând fie cã în joc sunt interese financiare
(Gabriel Giurgiu), „un pretext de a cheltui bani“ (Victor Ciutacu), fie cã e vorba
de demoralizarea adversarilor, dar nu de influenþarea rezultatului votului (Dan
Tapalagã), fie cã este vorba de o incapacitate generalã a ceea ce se publicã în
media (implicit a sondajelor) de a influenþa în mod real electoratul (Cãtãlin
Tolontan).

În ceea ce priveºte intenþiile manipulatoare ale sondajelor, ele sunt explicit
menþionate de unii jurnaliºti, indiferent de opinia lor cu privire la capacitatea
sondajelor de a influenþa electoratul. Dan Tapalagã aminteºte de primele son-
daje „mãsluite flagrant“ din 2004, arãtând cã, în 2009, „manipularea prin son-
daje a fost doar un episod ºi o componentã a maºinãriei uriaºe puse în miºcare
împotriva lui Traian Bãsescu în campania electoralã“. 

Trei dintre jurnaliºti considerã cã sondajele ºi-au pierdut capacitatea de
a influenþa pentru cã au fost discreditate de diferenþele majore între ele: „au
fost aruncate în derizoriu prin lipsã de coerenþã“ (Manuela Preoteasa), „pro-
babil cã nu au mai avut efectul cunoscut sociologic de a atrage parte dintre
nehotãrâþi spre posibilul lider, spre posibilul câºtigãtor, câtã vreme era contes-
tatã orice ierarhie, oricare ar fi fost ea, în oricare dintre sondaje“ (Adrian Ursu).
Cãtãlin Tolontan merge mai departe, considerând cã era nevoie de un raport
cãtre presã, urmat de o investigaþie legatã de neregulile observate cu privire
la comportamentul institutelor de sondare a opiniei pe parcursul campaniei. 

O poziþie aparte este cea a lui Cristian Tudor Popescu care vorbeºte numai
de sondajele din ultima parte a campaniei, subliniind faptul cã erau reale, ºi,
istoric, Mircea Geoanã ar fi trebuit sã câºtige, dacã nu ar fi greºit flagrant în
episodul cu vizita la Sorin Ovidiu Vântu: „Istoric Traian Bãsescu ar fi trebuit
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sã piardã. N-a pierdut, istoria a mai fãcut o buclã. Mai face o buclã de cinci
ani datoritã faptului cã istoria se scrie la intersecþia cu oamenii. ªi omul, de
data aceasta, nu a fãcut faþã sarcinilor încredinþate“.

Sintetizând, nu existã o opinie omogenã a jurnaliºtilor în legãturã cu posi-
bilele influenþe ale sondajelor asupra votanþilor în campania din 2009, pãrerile
fiind împãrþite. Singurul efect posibil menþionat este cel de raliere în direcþia
candidatului cotat cu ºansele cele mai mari, în turul întâi de scrutin. Existã,
însã, aproape o unanimitate în legãturã cu interesele politice sau de altã naturã
care duc la prezentãri partizane, distorsionate ale estimãrilor diferitelor insti-
tute de sondaje. 

2.7. Staff-urile candidaþilor ºi strategiile electorale

Importanþa staff-urilor de campanie a devenit din ce în ce mai vizibilã în
România în toate alegerile ultimilor ani. Alegerile prezidenþiale din 2009 au
fost susþinute, pentru fiecare candidat în parte, nu numai de partidele politice
ca atare, ci ºi de staff-urile desemnate sã gândeascã strategiile de campanie
pentru fiecare candidat în parte. În ceea ce îi priveºte pe cei trei candidaþi cu
ºanse de câºtig, influenþa mai mare sau mai micã a staff-urilor care au gândit
strategiile a marcat, fãrã îndoialã, o parte însemnatã din deciziile luate de fiecare
în parte de-a lungul campaniei, inclusiv mesajele pe care fiecare candidat a
reuºit sã le transmitã electoratului. 

Cu o singurã excepþie (cea a lui Iosif Buble), jurnaliºtii intervievaþi apre-
ciazã cã au existat strategii vizibile în campanie, mai mult sau mai puþin efi-
ciente, punând în discuþie diferitele abordãri ale staff-urilor care au susþinut
cei trei candidaþi principali. 

În ceea ce îl priveºte pe Traian Bãsescu, existã jurnaliºti care apreciazã
staff-ul din spatele fostului ºi actualului preºedinte drept cel mai bine pregãtit,
având capacitatea de a impune o disciplinã de care era nevoie pentru a asigura
ºanse optime candidatului PD-L. Victor Ciutacu apreciazã staff-ul PD-L drept
o armatã disciplinatã, „o armatã care a acþionat disciplinat ºi pe niºte chestii
cât se poate de simple“, din douã puncte de vedere. Pe de o parte, jurnalistul
vorbeºte de alegerea lui EBA ca europarlamentar ca de o etapã, care a testat
maºinãria electoralã: „dacã funcþioneazã ºi dacã poate sã obþinã cât vor ei…
au avut nevoie de 10 voturi pe secþie ºi 10 voturi pe secþie au avut, nici mai
mult, nici mai puþin…“. 
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Pe de altã parte, orientarea în zona media, în ciuda atitudinii ostile a ma-

joritãþii canalelor, a fost foarte bine orchestratã: Traian Bãsescu a pierdut bunã

parte din electoratul format din intelectualii din zona urbanã, aºa încât s-a reo-

rientat cãtre electoratul tradiþional PSD, rural, cu un nivel de educaþie scãzut,

drept urmare a apãrut pe canale care se adreseazã preponderent acestor cate-

gorii de alegãtori, Taraf, OTV etc. În plus, ºi-a atras de partea sa maneliºti ca

vectori de mesaj. Victor Ciutacu menþioneazã imnul electoral al lui Guþã care

„rãmâne în cap ºi sunã bine, versuri simple ºi linie melodicã simplã… îþi in-

trã-n cap versurile simple ºi tâmpite iniþial, dar îþi intrã în cap“. 

Tot pe disciplina staff-ului PD-L pune accentul ºi Radu Tudor care apre-

ciazã cã Traian Bãsescu a fost „singurul candidat cu staff de campanie“, accep-

tând punctul de vedere al consilierilor de campanie, ºi drept urmare fãcând o

campanie disciplinatã, organizatã, coerentã. ªi Adrian Ursu are aprecieri po-

zitive la adresa staff-ului PD-L, considerându-l organizat, folosind mesaje bine

stabilite, gândind în paºi mici, exacþi, contraatacând coerent în funcþie de si-

tuaþii precise. Câteva strategii concrete sunt menþionate: deconstruirea imaginii

de candidat conflictual (Dan Tapalagã), acþiunea referendumului (menþionatã,

în diverse forme, de majoritatea jurnaliºtilor), mesajul constant „reformarea

statului“ (Victor Ciutacu, Cristian Tudor Popescu).

O poziþie aparte o are Marian Voicu care remarcã lipsa de loialitate a unor

membri ai staff-ului PD-L, menþionând foarte puþinii oameni care au repre-

zentat partidul, „aproape ca o dezertare“: „Îmi aduc aminte cã îi vedeam cam

pe aceeaºi oameni care vorbeau cu din ce în ce mai puþinã volubilitate; erau

aproape stânjeniþi; diferenþa de 7-8 procente pe care a avut-o Geoanã faþã de

Bãsescu între cele douã tururi de scrutin i-a dezamãgit pe unii din democrat-

liberali care deja se gândeau la o posibilã alternativã dacã Traian Bãsescu pierde

alegerile, ceea ce spune multe despre ataºamentul politicienilor în astfel de

momente faþã de cei pe care îi reprezintã. Niºte oameni care simt cã se scu-

fundã corabia ºi care sunt oricând gata sã plece“.

De cealaltã parte, Mircea Geoanã a fost perceput de jurnaliºti fie ca mizând

pe stilul american (Gabriel Giurgiu, Iosif Buble), fie ca susþinut de un staff

dezorganizat, lipsit de strategi buni, care nu au gãsit formule eficace (Adrian

Ursu, Radu Tudor), fie drept candidatul singur, care a „muncit ca un rob“, mer-

gând în cât mai multe locuri (Victor Ciutacu), într-un ritm comparabil cu un „pro-

gram de exterminare, extenuant“ (Cãtãlin Tolontan). Marian Voicu considerã
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cã staff-ul PSD a fost unul foarte atent la orice detaliu, dur, incisiv, negociind
la sânge orice apariþie a lui Geoanã în media. 

Crin Antonescu este candidatul care a fost perceput de jurnaliºti ca fãcând
campanie singur: „nicio strategie, era gândirea lui, atât“ (Adrian Ursu); „jumã-
tate entuziasm, jumãtate hai sã vedem ce-om face cã avem ºi noi un candidat“
(Victor Ciutacu); „un staff aproape de neobservat care l-a lãsat descoperit de
multe ori; Crin Antonescu remarca uºor amuzat cã venea singur la întâlnirile
în media, staff-ul fiind ocupat cu altele“ (Marian Voicu). În ceea ce priveºte
strategiile propriu-zise, jurnaliºtii menþioneazã crearea imaginii unui lider în
vervã politicã, opusã total imaginii ºtiute din parlament (Dan Tapalagã), „lo-
vitura cu Clujul, apoi ideea cu Johannis“ (Iosif Buble) ºi, evident, alianþa cu
PSD-ul în turul al doilea de scrutin, în care, crede Victor Ciutacu, Antonescu
a devenit mult mai coerent decât în turul I. 

În ansamblu, jurnaliºtii apreciazã cã singurul staff profesionist, eficient,
care a funcþionat, a fost cel al lui Traian Bãsescu, strategia sa electoralã fiind
vizibilã de-a lungul campaniei.

2.8. Rolul conflictului în campania electoralã

A fost campania din 2009 una atipicã prin intensitatea conflictelor? S-au atins
limite ale tensiunii care nu au fost încã atinse în campaniile anterioare? S-a
discutat mult ºi de-a lungul campaniei, ºi dupã, în legãturã cu încrâncenarea
campaniei, cu dominanta conflictualã a perioadelor de dinaintea tururilor de
scrutin, nu de puþine ori asociate cu o excesivã mediatizare a subiectelor sen-
zaþionaliste apãrute în campanie.

La o caracterizare generalã din perspectiva conflictului, campania a fost
vãzutã de jurnaliºti drept goalã de ideologie, goalã de conþinut, dominatã de
porniri viscerale, de senzaþional (Cristian Tudor Popescu), o succesiune de re-
plici, contrareplici, lovituri (Iosif Buble), o campanie conflictualã cu mizã ri-
dicatã (Dan Tapalagã, Adrian Ursu). 

Conflictul a fost vãzut de unii jurnaliºti drept firesc pentru o campanie
electoralã (Gabriel Giurgiu, Dan Tapalagã), cu nimic diferitã de campaniile
din lumea întreagã. Ceea ce a fost comentat mai în detaliu a fost rolul presei
în amplificarea conflictului, în goana ei dupã senzaþional, dupã audienþã în
ultimã instanþã. Vãzutã ca un fenomen firesc de cãtre Gabriel Giurgiu („po-
liticianul ºi jurnalistul îºi dau o pâine unul altuia“), exacerbarea dimensiunii
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conflictuale rãmâne totuºi o caracteristicã specialã a campaniei 2009, prin aceea
cã presa a þinut sã fie jucãtoare, dupã cum precizeazã Victor Ciutacu ºi Radu
Tudor, acesta din urmã aducând ºi un argument istoric, al campaniilor de la
începutul secolului al XX-lea (aminteºte anii 1905, 1910, 1920, 1930, 1940
„sau chiar mai devreme“) care au fost la fel de emoþionale, marcate de subiec-
tivism, de lipsã de neutralitate. 

Constrângerea de a face rating a dus la amplificarea senzaþionalismului
ºi a parti-pris-urilor jurnalistice. Radu Tudor aratã, vorbind din propria expe-
rienþã, cã emisiunile fãrã o dimensiune a scandalului, a senzaþionalului sunt
sortite audienþelor nesemnificative, indiferent de frumuseþea subiectului abor-
dat; punctele de audienþã dicteazã formatul ºi dominanta emisiunilor. Televi-
ziunea nu îºi poate educa publicul, ci se întâmplã invers, datoritã „dictaturii“
punctelor de audienþã, care se traduc în bani de publicitate: „în funcþie de ceea
ce vezi cã face audienþã, pe aia trebuie sã mergi în continuare; altfel n-ai pu-
blicitate, n-ai încasãri, nu poþi sã dai salarii, e cercul vicios din toate zonele
de media.“

O specificitate a campaniei a fost legatã de rolul presei scrise, care a fost
cea care a impus pe agenda publicã temele campaniei (inclusiv cele senzaþio-
nale): „Nu ºtiu dacã a fost ca strategie sau ca disperare, cã oricum ne iau tele-
viziunile de ºtiri pâinea de la gurã ºi internetul […], presa scrisã a încercat pe
zona de dezvãluiri. Dupã pãrerea mea presa scrisã s-a miºcat mult mai bine
în campania electoralã decât televiziunile, pentru cã, dacã luãm marile teme,
astea care au fost, cã acum ne umflã ºi râsul, cu palma, cu dezvãluirile cu Omar
Hayssam… pânã la urmã au plecat toate, dar absolut toate de la presa scrisã.
[…] televiziunile nu au dat nicio temã mare, ci doar au preluat teme…“ (Victor
Ciutacu). Ceea ce au fãcut, însã televiziunile, aratã Adrian Ursu, a fost ampli-
ficarea conflictelor, dar „cu materialul clientului“, acordând spaþii uriaºe con-
fruntãrilor ºi, arareori, „picurând ºi ceva combustibil în plus peste focul pe
care îl creau protagoniºtii“. Totuºi, în mod paradoxal, conflictele nu au avut
efectul pe care unii dintre jucãtorii din campanie îl scontau, acela de a demo-
biliza electoratul, prezenþa la vot fiind una neaºteptat de mare raportatã la prac-
ticile de vot din ultimul deceniu. 

Încrâncenarea campaniei este legatã de jurnalistul de la hotnews.ro, 
Dan Tapalagã, de miza alegerilor, identificatã în trei direcþii distincte: ocazia
PSD-ului de a ieºi din opoziþie (care nu s-a ºi întâmplat), interesele finanþa-
torilor branºaþi la resursele publice ºi anchetele, dosarele penale cu mize mult
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mai mari decât în 2000. De aici tonurile, atacurile, violenþa verbalã care „au
depãºit ce am vãzut pânã acum în materie de campanie electoralã“.

Singurul candidat asociat cu ideea de conflict în perioada campaniei este
Traian Bãsescu, în legãturã cu care se rediscutã problema „mogulilor“, în ter-
meni de duºmani pe care Traian Bãsescu i-a identificat ºi asupra cãrora ºi-a
concentrat resursele conflictuale, pozând în victimã (Victor Ciutacu), fiind vic-
timã (Manuela Preoteasa), mizând pe imaginea de „haiduc care scapã România
de moguli, care îi scapã pe cei sãraci de cei bogaþi“ (Marian Voicu). 

Conflictul a fost un declanºator în mentalul românesc, a descãtuºat emoþii
ºi energii care au fost canalizate în direcþii afective, ducând în final la un vot
emoþional, marcat de evenimente de campanie de tipul dezvãluirilor ºi al scan-
dalurilor. 

2.9. Jurnaliºtii – între ideologie ºi deontologie

Dincolo de mizele politice ºi economice, campania prezidenþialã a declanºat
reacþii fãrã precedent din partea media. Aproape toþi jurnaliºtii intervievaþi au
avut o privire criticã (uneori auto-criticã) asupra breslei cãreia îi aparþin, re-
marcând o coalizare a presei pe parcursul perioadei electorale. Efectele aces-
tei coalizãri asupra reflectãrii mediatice a campaniei au fost evidente: „media
a furnizat mai degrabã propria opinie asupra candidaþilor, campaniei sau ges-
turilor candidaþilor, în loc sã furnizeze cu predominanþã informaþii, interviuri,
reportaje, adicã acele instrumente jurnalistice care þin mai degrabã de infor-
mare decât de comentariu“ (Cãtãlin Tolontan), marcând „cea mai adâncã ºi
vizibilã prãpastie care s-a vãzut dupã ’90 între agenda publicã ºi agenda per-
sonalã a unor politicieni, patroni de presã, ziariºti“ (Dan Tapalagã).

Presa ºi televiziunile au ocultat temele de campanie ºi, pentru prima oarã
în istoria campaniilor prezidenþiale româneºti, am asistat la „o înfruntare pe
viaþã ºi pe moarte între presã ºi un candidat“ (Dan Tapalagã). Aceastã polari-
zare mediaticã a schimbat atât configurarea jocului politic, cât ºi relaþiile din-
tre jurnaliºti ºi oameni politici: partizanatele au devenit evidente, la fel ºi mizele
uriaºe ale campaniei. 

Fenomenul de polarizare a media a avut ca efect regândirea întregii cam-
panii în termenii conflictului: „n-a fost nimic imparþial, dimpotrivã, media s-a
tranºeizat în aceastã campanie. Foarte mulþi jurnaliºti s-au transformat în pro-
pagandiºti ºi militanþi pentru o tabãrã sau cealaltã“ (Cristian Tudor Popescu).
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În altã ordine de idei, scena mediaticã autohtonã se aliniazã unor tendinþe inter-
naþionale, fiind marcatã de procesul „trustizãrii“, de fenomenul „marilor blocuri
de media“. Partizanatele politice ale trusturilor media s-au tradus prin presiuni
care au influenþat dominantele politicilor editoriale. 

Aceasta nu este însã doar situaþia jurnalismului românesc, Michael
Schudson o repereazã ca practicã larg rãspânditã ºi deja instituþionalizatã în
Statele Unite: „scopul unui editorialist sau simplu jurnalist este de a interpreta,
analiza ºi persuada. Mai general, finanþatorii, editorialiºtii ºi redactorii de ºtiri
decid traseul unor informaþii cu puternice – deºi nu neapãrat partizane – impli-
caþii politice“ (2003: 34). Acest fenomen, care are consecinþe vizibile mai ales
în campaniile electorale, resusciteazã vechile întrebãri legate de obiectivitatea
ºi echidistanþa presei. 

Retorica obiectivitãþii bazatã pe separarea comentariului de eveniment
lipseºte din cadrul mass media, mai ales din cadrul televiziunii, unde presiunea
de a face audienþã ºi deci de a miza pe spectaculos, pe emoþional reprezintã
o puternicã formã de constrângere. Se creeazã astfel o punere între paranteze
a investigaþiei critice în avantajul unei logici comerciale. Faptul cã „media a
furnizat mai degrabã propria opinie asupra candidaþilor, campaniei sau pro-
gramelor candidaþilor sau gesturilor, în loc sã furnizeze cu predominanþã in-
formaþii, interviuri, reportaje, adicã acele instrumente jurnalistice care þin mai
degrabã de informare decât de comentariu“ (Cãtãlin Tolontan) constituie o pre-
dominantã de neacceptat într-o societate democraticã. Iar consecinþele asupra
imaginii presei în ansamblu vor persista pentru multã vreme în spaþiul public:
„aceastã campanie n-a câºtigat-o nimeni; principalul perdant a fost presa care
a pierdut enorm în credibilitate în aceastã campanie“ (Cristian Tudor Popescu).

Cu puþine excepþii, toþi intervievaþii considerã cã nu au existat jurnaliºti
echidistanþi, vorbind de o polarizare vãditã, în care se poate cel mult vorbi de
„o mimare a echilibrului“ (Gabriel Giurgiu). Pe de altã parte, o observaþie in-
teresantã este legatã de imposibilitatea de a percepe un echilibru chiar acolo
unde poate cã ar fi existat: „Mai toate au primit etichete pentru cã nivelul de
polemicã a fost atât de ridicat încât era imposibil ca cineva sã rãmânã la mijloc.
Era imposibil ca, pe de-o parte, tu sã rãmâi la mijloc, ca participant chiar ºi
pe poziþia de arbitru ºi, pe de altã parte, ochiul critic al celui care trebuia sã
te analizeze din punct de vedere al echidistanþei suferea la rândul sãu o de-
viaþie strabicã într-o parte sau în alta ºi te privea ca fiind angajat de-a dreapta
sau de-a stânga“ (Adrian Ursu).
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Comentariile jurnaliºtilor vizeazã o ideologizare evidentã a trusturilor me-

diatice cãrora nimeni nu i s-a putut sustrage, cu exemple concrete: „Antena 3,

dupã ce l-a tocat patru ani de zile pe Bãsescu, ar fi fost anormal sã parã subit

proceduralã ºi deontologicã“ (Victor Ciutacu); „TVR nici vorbã, s-a compor-

tat execrabil, evazionist, a încercat sã evadeze din alegeri ºi când a atacat su-

biecte politice a fãcut-o în mod vãdit partizan, sprijinind PSD“ (Dan Tapalagã);

„TVR… da, manipularea opiniei publice se poate face ºi prin omisiune, ºi asta

este cea mai finã manipulare“ (Marian Voicu); „TVR nu înseamnã cã nu a jucat

partizan prin faptul cã a evitat sã intre în acest joc. Dupã pãrerea mea toþi joacã

partizan. […] Agenda setting e esenþialã. Nu poþi sã dai nu ºtiu ce emisiuni

când lucrurile fierb“ (Manuela Preoteasa).

În legãturã cu postul public, numai Radu Tudor are o poziþie diferitã, arã-

tând cã, în ciuda acuzaþiilor, canalul TVR nu i-a pãrut implicat de nicio parte,

în niciunul dintre avatarurile sale, TVR 2, TVR 3, TVR Info. Tot Radu Tudor

pledeazã pentru o declaraþie de afiliere, considerând cã, în campaniile electo-

rate, partizanatele sunt greu, dacã nu imposibil de evitat, opþiune pe care, de

altfel, o susþine ºi Cristian Tudor Popescu. 

În mod unanim jurnaliºtii vorbesc despre polarizarea uriaºã a tuturor acto-

rilor media implicaþi care s-au implicat prin diverse metode în campanie, impu-

nând pentru prima datã în România „o presã jucãtoare“, care a influenþat, în

forme greu de cuantificat, însã, drumul pe care l-a urmat campania prezidenþialã

în 2009. 

2.10. Online-ul ºi logica lui

Începând cu anul 2004, protagoniºtii campaniilor electorale de orice fel s-au

vãzut nevoiþi sã þinã seama, din ce în ce mai mult, de zona virtualului, care

s-a multiplicat ºi continuã sã se multiplice din ce în ce mai mult ºi ca numãr

de „voci“ (mai mult sau mai puþin avizate) ºi ca dublare a surselor media tra-

diþionale, prin consacrarea unor site-uri, bloguri sau jurnaliºti de online cu vi-

zibilitate ºi influenþã ce nu mai pot fi ignorate. 

Este, desigur, greu de estimat care a fost rolul real pe care campania online

l-a jucat în campania din 2009, însã este din ce în ce mai limpede cã online-

ul se impune ca voce distinctã – uneori diferitã, dacã nu chiar opusã – faþã de

media tradiþionale ºi, în special, de televiziune. 
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Opiniile jurnaliºtilor în legãturã cu diferenþele între online ºi presa tradi-
þionalã în campania electoralã sunt diverse, neunitare, uneori opinii similare
aparþinând atât unor jurnaliºti de online (cum sunt jurnaliºtii de la hotnews.ro,
Manuela Preoteasa ºi Dan Tapalagã sau Cãtãlin Tolontan ori Iosif Buble) ºi
unor jurnaliºti prin excelenþã de presã tradiþionalã. Nu am remarcat asemãnãri
„de breaslã“, ci mai degrabã puncte de vedere legate de diferite aspecte ale
comunicãrii în spaþiul virtual faþã de media tradiþionale. 

Spre deosebire de anul 2004, când zona virtualã a fost dominatã de un
singur candidat (Traian Bãsescu), în 2009 toþi candidaþii au avut prezenþe
online, în diverse forme, prin propriile site-uri, ale susþinãtorilor, bloguri etc.
Din acest punct de vedere nu se poate vorbi de un „câºtigãtor al online-ului“.
În ceea ce priveºte, însã, informaþiile venite prin online, existã câteva opinii
contrare. Pe de o parte se vorbeºte despre „o libertate absolutã“ a celor care
scriu online, virtualul devenind astfel o sursã alternativã de informaþie (Dan
Tapalagã), pe de altã parte despre o lipsã a sursei exacte a mesajelor vehicu-
late în online, ceea ce „face imposibilã decelarea obiectivitãþii“ (Adrian Ursu).
Pe de o parte o contrapondere la media tradiþionale (Cãtãlin Tolontan), pe de
alta doar un instrument foarte bun de mobilizare, prin „ridicarea temperaturii
dezbaterii“ (Radu Tudor). Fie Internetul nu a mai jucat rolul de presã liberã,
ca în 2004 (Marian Voicu), fie a fost de o transparenþã specificã exclusiv online-
ului (Manuela Preoteasa).

Pãrerile sunt împãrþite ºi în ceea ce priveºte comparaþia cu televiziunea.
Dan Tapalagã subliniazã rolul extrem de important pe care online-ul, prin si-
te-ul hotnews.ro, l-a jucat în dezvãluirile legate de vizita lui Mircea Geoanã
la Moscova, ºtire nepreluatã timp de trei zile de televiziuni, pânã când Crin
Antonescu a þinut o conferinþã de presã ºi a ridicat public problema, atacându-l
pe Mircea Geoanã, moment care „a obligat“ televiziunile sã preia ºtirea. În
plus, media online au preluat tradiþionalul rol de „câine de pazã al democra-
þiei“, pentru cã oferã spaþii necontrolabile ºi, implicit, informaþii fãrã filtrul
intereselor trusturilor mediatice: „Oricât ar încerca cineva sã controleze pe In-
ternet informaþia nu va reuºi. Pentru cã ceea ce opreºti pe un site iese pe alt
site, ceea ce omiþi sã spui într-un articol, apare într-o postare la acelaºi arti-
col“ (Dan Tapalagã).

Opinii similare legate de partizanatele din online le au Victor Ciutacu ºi
Cãtãlin Tolontan care aratã cã online-ul este un fel de opoziþie la ceea ce apare
prin intermediul televiziunii. Explicaþiile celor doi sunt diferite. Victor Ciutacu
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vorbeºte mai ales de jurnaliºti cu cariere frânte în media tradiþionale, pentru
care existã o urã faþã de ziariºti care duce la o poziþionare opusã, fãrã o altã
logicã decât fronda: „dacã presa înclina spre Geoanã, noi þinem cu Bãsescu,
probabil cã dacã noi þineam cu Bãsescu, ei ar fi fost anti-Bãsescu“. Cãtãlin
Tolontan vorbeºte de nevoia de o contrapondere la mediumul cel mai influent
care este televiziunea, ceea ce duce la o deplasare similarã faþã de fapte, dar
de semn contrar: „În România, dacã e sã fim cinstiþi, online-ul este în bunã
mãsurã un fel de copy-paste inversat ca topicã, dupã televiziune. Astfel, dacã
televiziunile þineau cu Geoanã, erau mai degrabã anti-Bãsescu, atunci online-ul
era mai degrabã pro-Bãsescu. Dar niciunul, nici alþii nu au fost echidistanþi“.
O precizare suplimentarã aduce în prim plan o regândire a rolului viitor pe
care presa online îl va juca în sfera publicã. Jurnalistul Gazetei Sporturilor
considerã cã Internetul produce o reluare în mileniul al III-lea a culturii orale,
recreând un spaþiu cultural specific perioadei de dinaintea scrisului, în In-
ternet circulând rareori fapte ºi mai des supoziþii, interpretãri, teorii etc. 

Dincolo de poziþionãrile diferite ale jurnaliºtilor cu privire la un aspect
sau altul al comunicãrii online în campania electoralã, rãmâne evidentã ascen-
siunea din ce în ce mai vizibilã a mediului virtual care se insinueazã ºi aca-
pareazã spaþii din ce în ce mai largi ale sferei publice, promiþând sã joace un
rol hotãrâtor în dezbaterea „din agora“ în anii ce vor urma. 

2.11. Interpretarea rezultatelor

Comentariile jurnaliºtilor legate de campania prezidenþialã din 2009 dau mãsura
caracterului atipic al acestei campanii ºi a polarizãrii mediatice fãrã precedent
pe care a reuºit sã o provoace. Aºa cum au menþionat unii dintre jurnaliºtii
participanþi la aceastã cercetare, exacerbarea punctelor de vedere face impo-
sibilã o reflectare obiectivã a actorilor ºi momentelor constitutive campaniei
prezidenþiale. Putem identifica însã un consens în legãturã cu pasiunile stâr-
nite de un joc politic care a reuºit sã punã în scenã, mai mult ca niciodatã,
adevãratele mize politice ºi economice ale campaniei.

Întrebãrile de cercetare de la care am pornit au scos la ivealã aspectele
relevante ale modului în care a fost perceputã campania de cãtre jurnaliºtii
implicaþi în desfãºurarea ºi comentarea evenimentelor. Faptul cã afilierile parti-
zane din media au devenit transparente reprezintã o premierã în istoria campa-
niilor prezidenþiale din România. Aºa cum accentueazã în unanimitate jurnaliºtii
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intervievaþi, presa a devenit un jucãtor activ în campania prezidenþialã, depãºind

de fiecare datã demarcaþiile dintre comentarii ºi prezentãri factuale. Constatarea

cã nu a existat un nivel zero al informaþiei legate de campanie, în sensul absenþei

subiectivismului, nu marcheazã o rupturã în raport cu interpretãrile curente

ale funcþiei jurnaliºtilor, polarizarea ºi presiunile clare exercitate în campanie

din partea unor instanþe media reprezintã însã o realitate care reclamã rede-

finirea raporturilor dintre jurnaliºti ºi lumea politicã.

În legãturã cu temele proeminente din campanie, memoria jurnaliºtilor

intervievaþi puncteazã în fapt mai degrabã pseudo-evenimentele decât temele

de campanie propriu-zise, acele evenimente construite ºi „aruncate“ în cam-

panie cu anumite scopuri precise. Cele care par sã fi influenþat într-o mãsurã

semnificativã votul sunt cele douã pseudo-evenimente puternic mediatizate,

filmuleþul în care Traian Bãsescu a lovit un copil ºi vizita lui Mircea Geoanã

la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Aceastã „realitate“ mediaticã dove-

deºte o dominantã a cursului emoþional pe care l-a luat campania electoralã

pe parcursul celor 45 de zile. 

Tot episoadele construite mediatic dau seamã ºi de criteriile votului. De-

parte de a fi unele raþionale, cum ar fi competenþa sau integritatea candidaþilor,

criteriile þin de zona emoþionalitãþii, a implicãrii iraþionale ºi partizane, con-

struindu-se pe ideea unui mit al salvatorului. Un criteriu dominant pare sã fie

cel al bãrbãþiei, al virilitãþii unui asemenea salvator care are tãria necesarã unei

forme de „mântuire“ simbolicã a acestui popor. 

În ceea ce priveºte rolul dezbaterilor electorale, numite în aceastã cam-

panie „confruntãri“, accentuând simbolic dimensiunea conflictualã a perioadei

electorale, ele i-au poziþionat, într-o formã sau alta, în minþile privitorilor pe

principalii candidaþii. Miza cea mai mare a avut-o confruntarea finalã, de

dinaintea celui de al doilea tur de scrutin, care, în accepþiunea jurnaliºtilor in-

tervievaþi, a avut un potenþial foarte mare de mobilizare a electoratului neho-

tãrât, datoritã a ceea ce probabil va rãmâne în istorie drept „episodul Vântu“.

Aºa cum remarcã unul dintre jurnaliºti, „istoria se scrie la intersecþia cu oa-

menii“, iar istoria alegerilor din 2009 pare sã se fi scris la întâlnirea cu ero-

rile umane ale candidaþilor, printre care vizita lui Mircea Geoanã la omul de

afaceri Sorin Ovidiu Vântu, unul dintre „mogulii“ atât de blamaþi de contra-

candidatul sãu, a jucat rolul de catalizator al orientãrii voturilor în direcþia

câºtigãtorului final al alegerilor, Traian Bãsescu. 
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O altã zonã îndelung acoperitã de media pe parcursul campaniei ºi con-
troversatã mai mult ca în alte campanii prezidenþiale din România postdecem-
bristã a fost publicarea sondajelor de opinie ºi a suspiciunii de fraudã care le-a
însoþit. Din acest punct de vedere, opiniile jurnaliºtilor sunt împãrþite, majo-
ritatea necreditând sondajele cu vreo forþã mobilizatoare semnificativã, însã
semnalând intenþia de fraudã ca un fel de denunþ al clasei politice româneºti
care se insinueazã prin influenþã în toate zonele vieþii publice, inclusiv în zone
care ar trebui sã rãmânã rezervate ºtiinþei. Puþinii jurnaliºti care crediteazã son-
dajele cu forþã de mobilizare a electoratului vorbesc de un posibil efect de tip
bandwagon, care sã fi mobilizat o parte a electoratului (numai pentru primul
tur de scrutin) spre candidaþii cotaþi cu ºansele cele mai mari, din dorinþa de
„a nu irosi“ un vot pe un candidat fãrã ºanse reale. 

Strategiile de campanie ale principalilor trei candidaþi au fost puþin vizi-
bile în general, singura coerentã pãrând a fi cea a preºedintelui ales, Traian
Bãsescu, susþinutã de un staff disciplinat ºi bine pus la punct, care a orientat
bine acþiunile de campanie ale candidatului pe care l-a susþinut. 

Un rol important l-a avut în aceastã campanie conflictul, inerent unei com-
petiþii de tipul campaniilor electorale, amplificat din nevoia tot mai acutã a
electoratului de a vedea „confruntãri în arenã“, de a crea un anume tip de entuzi-
asm politic, care a însufleþit campania, prin înverºunarea specificã unor con-
fruntãri directe, nemijlocite, simbolic echivalente cu luptele corp-la-corp. Din
acest punct de vedere mediatizarea campaniei se înscrie în logica vizibilitãþii
accentuate a ceea ce se numeºte în literatura de specialitate horserace, cu alte
cuvinte o centrare pe cursa electoralã care lasã în umbrã problematicile, temele
ºi soluþiile de termen lung. Conflictul a jucat rol de reflector care a pus în luminã
zonele de controversã, de instabilitate, de confruntare emoþionalã, dezlãnþuitã,
iraþionalã, lãsând în obscuritate teme cheie, mai ales în contextul crizei eco-
nomice globale de la sfârºitul anului 2009, crizã care a fost ocultatã în per-
manenþã, soluþiile posibile rãmânând la rangul de titluri de ºtiri (vezi „soluþia
Klaus Johannis“) ºi nu de dezbatere publicã. 

În ceea ce priveºte aspectul autoreflexiv, aplecarea jurnaliºtilor spre pro-
priul rol jucat în campanie, comentariile lor îndreptãþesc referirea la o „echi-
distanþã mimatã“ în perioada campaniei care are consecinþe serioase asupra
credibilitãþii (prezente ºi viitoare) a presei. Din punctul de vedere al mai mul-
tor jurnaliºti participanþi, pe viitor, media – prin intermediul forurilor respon-
sabile de procesul (auto)reglementãrii – Consiliul Naþional al Audiovizualului
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sau Clubul Român de Presã – ar trebui sã pledeze pentru „o declaraþie de afi-
liere“, importantã mai ales în perioada campaniilor electorale. 

Un alt aspect important se leagã de fenomenul „trustizãrii“ mass media,
fenomen care îºi pune amprenta pe stilul ºi mizele relatãrilor jurnalistice; aces-
tea încep tot mai mult sã reflecte interesele economice ale patronatelor ºi rapor-
turile lor subterane cu lumea politicã. 

O dimensiune relativ recentã a campaniilor electorale în România (care
prindea contur în 2004), aceea a reprezentãrii mediatice în zona on-line, a fost
discutatã de jurnaliºtii intervievaþi într-o logicã a contra-opoziþiei la main-
stream-ul reprezentat, în 2009, fãrã îndoialã de televiziune. Cliºeul televiziunii
ca „reginã“ a canalelor media a avut în 2009 o acoperire realã, jurnaliºti fiind
în mare parte de acord cã rolul cheie în peisajul mediatic al campaniei prezi-
denþiale l-au jucat televiziunile. Totuºi, online-ul s-a conturat ca un „câine de
pazã“ al „câinelui de pazã“ care este televiziunea, constituind o contrapon-
dere, în contextul partizanatelor evidente din zona trusturilor de televiziune. 

Mutaþiile organizaþionale ºi profesionale modificã „gramatica publicã“
(Lemieux, 2000: 100) instituitã de jurnaliºti, care se leagã în mod curent de
ansamblul unor reguli care trebuie respectate pentru a evita dezinformarea,
superficialitatea sau senzaþionalismul, respectând în acelaºi timp deontologia
profesionalã. În prezent, noile practici ºi apropierea tot mai mare dintre sfera
jurnalisticã ºi cea politicã marcheazã o decredibilizare sporitã a produselor jur-
nalistice. Consumatorii de ºtiri, cititorii de presã scrisã sau de jurnalism online
(oricare ar fi forma sa) devin conºtienþi de lipsa inocenþei „vocilor“ jurnalis-
tice ºi de interesele subterane care le animã.

În interiorul oricãrei organizaþii media se confruntã douã logici: cea a
raþionalitãþii economice (creºterea profitabilitãþii) ºi cea a raþionalitãþii nor-
mative (inspirate de misiunea publicã a media ºi a valorilor deontologice). In-
terviurile au permis definirea unei logici intermediare – logica politicã – care
s-a dovedit a fi dominantã în campania din 2009. Relatãrile media au fost in-
fluenþate, în percepþia jurnaliºtilor intervievaþi, în primul rând de interesele
politice ale patronatelor, directorilor publicaþiilor sau redactorilor ºefi. Acest
aspect constituie o dovadã în plus cã prezentãrile politice partizane sunt o prac-
ticã dominantã, chiar ºi în context non-electoral, în mass media din România. 

Jurnaliºtii politici sau cum se constuieºte o campanie
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Concluzii

Ce rãmâne în urma unei cercetãri legate de campania electoralã? Este, fãrã
îndoialã, întrebarea pe care ne-o ridicãm la finalul unui parcurs lung ºi sinuos,
de-a lungul cãruia am cãutat sã relevãm rolul pe care media l-au jucat în cursa
prezidenþialã din 2009 în România. Rãmâne în primul rând sentimentul drumu-
lui încheiat, deopotrivã al campaniei ºi al demersului de cercetare al acestei
cãrþi. Aºa cum mãrturiseau mai mulþi jurnaliºti în interviurile realizate, finalul
campaniei a venit cu sentimentul acut cã nu vom mai fi aceiaºi niciodatã.
Finalul cercetãrii vine, în egalã mãsurã, cu sentimentul schimbãrii de perspec-
tivã, de repere, în ceea ce priveºte o posibilã cercetare de acest gen în viitor. 

Ce a avut specific campania din 2009? În primul rând o înfruntare de forþe
(politice ºi mediatice) fãrã precedent. Abordarea empiricã a scos la suprafaþã
un anumit pattern ilustrativ, „simptomatic“ pentru jurnalismul autohton, care
traduce, în fond, realitãþile contradictorii ale societãþii româneºti. Nu trebuie
sã uitãm cã ºtirile sunt un produs cultural, un discurs simbolic, o construcþie
socialã. ªtirile nu reflectã aºadar o lume pre-existentã, ci creeazã mai degrabã
condiþiile pentru selecþia ºi interpretarea unor evenimente care ajung sã con-
stituie „actualitatea“ pentru noi toþi. Pornind de aici, înþelegem de ce eveni-
mentele de campanie construite de media ºi diverºii actori politici (candidaþi,
staff-uri etc.) au ajuns sã circumscrie campania în zona intrigilor ºi strategiilor
electorale, ocultând adevãratele mize electorale.

Pierre Bourdieu (1996/1998) ºi Patrick Champagne (1990) au surprins ast-
fel de aspecte în teoria lor privind efectul de „obturare simbolicã“, prin care
mass media au devenit, având în vedere modul în care impun o anumitã vizi-
une asupra evenimentelor, „tribunalul opiniei“: actualitatea se reduce la subiec-
tele despre care vorbesc jurnaliºtii, deoarece aceºtia identificã ºi delimiteazã
tot ce meritã a fi adus sau nu la cunoºtinþa publicului. Decuparea anumitor
aspecte ale vieþii politice, tratarea prioritarã a anumitor teme ºi, mai ales, în-
cadrarea acestora în anumite tipare pre-definite – toate acestea au oferit o lec-
turã incompletã a campaniei electorale ºi a mizelor sale reale. 
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Prezentãrile generice (tematice) din cadrul ºtirilor, realizate pe ºablonul
conflictului ºi al aspectelor polemice, au eludat nu doar asumarea responsabi-
litãþii politice – aºa cum se accentueazã în mod frecvent în studiile de specia-
litate – ci ºi premisele necesare creãrii unei anumite „competenþe mediatice“,
ceea ce anglo-saxonii numesc media literacy, adicã un anumit tip de înþelegere
a textelor ºi subtextelor mediatice. 

Temele construite ºi „aruncate“ în campanie cu scop denigrator au mar-
cat perioada electoralã suscitând discuþii aprinse, cãrora li s-a alocat o vizibi-
litate mediaticã imensã. Dintre ele, douã au constituit vârfurile mediatice ale
înfruntãrii electorale: înregistrarea video în care Traian Bãsescu apare lovind
un copil ºi episodul vizitei nocturne pe care Mircea Geoanã i-a fãcut-o omu-
lui de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, cu numai trei zile înainte de ziua votului
final. Asemenea episoade s-au înscris în logica generalã a campaniei, o logicã
a emoþionalitãþii, a iraþionalitãþii, a senzaþionalului, care a dominat în mod vizi-
bil întreaga desfãºurare a evenimentelor de-a lungul celor douã tururi de scrutin. 

Aºa cum am subliniat în partea de analizã, modurile de prezentare a ºti-
rilor (sau cadrajele) se referã nu doar la ceea ce este explicit, ci, mai ales, la
ceea ce transmite implicit o ºtire. Trimiterile implicite din discursurile media
construiesc reprezentãrile ºi aºteptãrile pe care le avem în legãturã cu sce-
na politicã; din acest motiv am acordat o atenþie deosebitã cadrajelor operate
de ºtiri ºi modalitãþilor în care acestea au decupat realitatea campaniei, inte-
grând-o în grile de înþelegere pre-stabilite pentru telespectatori.

Pseudo-evenimentele, care i-au transformat pe mulþi oameni politici în
justiþiari, corupþi, independenþi sau aserviþi, au „þinut afiºul“ în permanenþã pe
perioada campaniei, tocmai pentru cã au fost construite în aºa fel încât sã se
regãseascã în ele cât mai mulþi dintre privitori, pentru a-ºi îndeplini simbolic
satisfacþia de a-i vedea învinºi, dupã caz, pe corupþi, pe bogaþi sau pe moguli. 

Candidaþii prezidenþiali au fost personaje-staruri care au atras, au fãcut
spectacol ºi au creat pseudo-evenimente. Situaþia de insecuritate economicã
sau socialã a multora dintre telespectatori întreþine aºteptãrile de acte „salva-
toare“, care sublimeazã dificultãþile traversate în mod cotidian. De aici suc-
cesul de tip popularo-populist al discursurilor lui Traian Bãsescu ºi al marii
teme a mogulilor, a celor care fraudeazã statul ºi, implicit, pe cetãþeni. 

Ipostaza de „salvator-providenþial“ ºi toate declinãrile sale televizuale re-
prezintã, prin excelenþã, o formã de media event, creat special pentru contex-
tul campaniei electorale. Tot în acest fel, anunþarea arestãrii lui Popa Nicolae
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(unul dintre colaboratorii lui Sorin Ovidiu Vântu), în plinã dezbatere finalã
(urmãritã de 5 milioane de telespectatori), a reprezentat un pseudo-eveniment
care profeþea împlinirea unei dreptãþi îndelung aºteptate de o parte a electo-
ratului, consolidând, în acelaºi timp, imaginea de justiþiar a lui Traian Bãsescu,
bãrbatul viril care poate þine în mânã frâiele unei þãri, Salvatorul. 

N-au contat în construirea „personajelor“ prezidenþiale nici competenþa
lor, nici integritatea, nici mãcar soluþiile pe care le-ar fi putut propune pentru
marele pericol al momentului, criza economicã mondialã. De altfel, econo-
mia ºi criza au fost marii absenþi ai campaniei, subiectele sistematic ocolite,
lãsate de-o parte ºi înlocuite cu tot ceea ce poate descãtuºa energiile pulsio-
nale ale spectatorilor. 

Abundenþa conflictelor ºi aspectelor polemice – percepute în regimul ra-
tingului de divertisment – în cadrul arenei mediatice nu poate fi redusã la o
apetenþã a publicului pentru senzaþional ºi insolit; este evident cã ceva din expe-
rienþa socialã cotidianã a românilor transpare ºi în discursul ºtirilor. Fracturile
sociale, distorsiunea reprezentãrilor legate de categoriile socio-economice ºi
de clasa politicã, toate acestea se gãsesc reprezentate în geografia simbolicã
a ºtirilor de televiziune, iar politicienii, jurnaliºtii, media, în general, concurã
la aceastã reprezentare a lumii în care trãim. 

Interpelarea telespectatorilor prin suscitarea interesului, voyeurism-ului
sau, pur ºi simplu, curiozitãþii reprezintã cea mai eficientã formã de captatio.
În telejurnalele analizate abundã conflictul, cadrajele competiþiei politice ºi exa-
cerbarea punctelor de vedere legate de unul dintre candidaþi – Traian Bãsescu.
Referitor la acest ultim aspect, explicaþia pe care o avansam anterior se leagã
de un posibil efect pervers – coalizarea mediaticã anti-Bãsescu, echilibrul frac-
turat dintre fapte ºi comentarii/speculaþii jurnalistice – toate acestea au dus la
inversarea unei ierarhii, anunþate ca certitudine de sondajele de opinie. 

O profeþie autoîmplinitã s-a legat de o temã cheie a acestei campanii, mult
mai vizibilã mediatic decât în campaniile precedente: tema fraudei electorale.
De la „frauda moralã“ a referendumului, la sondajele mãsluite, la anticiparea
ºi, ulterior, comentarea fraudelor electorale – toate au construit un sentiment
de iminenþã a fraudãrii ºi, implicit, o neîncredere a cetãþenilor în clasa politicã
ºi în media, ceea ce analiºtii francezi ai fenomenelor electorale au numit média-
malaise. 

Perspectivele viitoare pe care aceastã analizã le deschide „vorbesc“ despre
o transformare radicalã a media, din punctul de vedere al participãrii la viaþa
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politicã. Devine din ce în ce mai evident cã media nu vor mai fi doar reflec-
tori ai campaniilor sau ai vieþii politice în general, ci vor deveni jucãtori activi,
implicaþi, interesaþi, cu un cuvânt greu de spus în deciziile politice de orice
fel. Credem cã ne îndreptãm spre un nou tip de jurnalism, a cãrui misiune prin-
cipalã va fi sã armonizeze (lucru care nu s-a întâmplat deloc în campanie) prin-
cipiile deontologice ale meseriei de jurnalist cu mirajul tot mai mare exercitat
de jocul politic. Din conversaþiile avute cu jurnaliºtii participanþi la cercetarea
de faþã, se contureazã mai multe propuneri legate de o posibilã declarare/re-
cunoaºtere a partizanatelor politice, astfel încât transparenþa opþiunilor fiecãrui
trust mediatic sã ajute la construirea unui echilibru între douã misiuni de acum
esenþiale ale presei: de informare ºi de orientare a opiniilor. Aceasta din urmã
va juca, foarte probabil, un rol cheie în viitorul apropiat.

Ce rãmâne, deci, în urma unei campanii electorale? Destinul va mai face,
aºa cum se exprima plastic Cristian Tudor Popescu, o „nouã buclã“, pe par-
cursul urmãtorilor cinci ani, anulând toate predicþiile jurnaliºtilor ºi profesio-
niºtilor din zona politicã. Explicaþiile vehiculate sunt diverse, registrul „micilor
ironii ale vieþii“ sau „schimbãri ale sorþii“ fiind – din punctul nostru de vedere
– unul demn de luat în seamã. 
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